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PREDGOVOR 

Živimo v času neverjetnega tehnološkega napredka, ki prinaša s sabo digitalizacijo sveta in t. i. 

električno realnost. Za civilizacijo prinaša to več udobja, hitrejše procese, morda bolj čisto 

okolje, na drugi strani pa zaton nekaterih osnovnih človeških veščin, ki so človeku pomagale 

pri preživetju brez naprav. Izgublja se tradicionalno znanje in t. i. splošna razgledanost, saj je 

človek usmerjen v ozek spekter poznavanja zanj nujnih informacij in kompetenc.  

Tako strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju že vrsto let opažamo upad občega poznavanja 

sveta, praktičnih življenjskih veščin in motoričnih sposobnosti in kvalitete medvrstniških 

odnosov. Sprašujemo se o vzrokih za nastalo situacijo in si mnogokrat sami očitamo, da morda 

delamo narobe. Toda nastali položaj je potrebno postaviti v širši družbeni kontekst in seveda 

tehnološko-razvojni. Dražljaji, ki so jim danes otroci podvrženi od prvega dne življenja naprej, 

so tako močni, raznoliki in kompleksni, da jih v vzgojno-izobraževalnem sistemu težko 

dosegamo, da bi pritegnili pozornost tistih, ki jih sistem izobražuje in pripravlja na življenje. Po 

drugi strani pa visoko tehnološki procesi in naprave poskrbijo za to, da človek ne potrebuje 

več toliko ročnih in miselnih veščin, da bi lahko poskrbel zase in preživel, saj za to poskrbijo 

naprave.  

Kje naj torej najde svoje mesto vrtec, osnovna in srednja šola, univerza? Naj stremijo za hitrim 

napredkom in poskušajo slediti vsemu, kar se na svetu razvija, ali naj poskrbijo za tradicionalna 

znanja in veščine? Morda je rešitev nekje vmes. Za preživetje so nujne nekatere osnovne 

človekove veščine in ročne spretnosti, hkrati pa je potrebno poznavanje naprednih inovacij. 

Potrebna je določena mera splošnega znanja, da lahko razumemo družbo ter svet in pojave v 

njem, hkrati pa se moramo naučiti poiskati informacije s pomočjo sodobnih sredstev, jih 

ovrednotiti in smiselno uporabiti.  

Večkrat govorimo o t. i. zdravi kmečki pameti. Koliko otrok pa se v današnjem svetu še rodi v 

kmečki družini? Izjemno malo. Zato morata vrtec in šola najti pot, da bosta lahko »kmečko 

pamet« privzgojila otrokom 21. stoletja, jim omogočila stik s prvinskim svetom, hkrati pa jih 

popeljala v prihodnost in jih naučila prednosti in pasti kibernetskega sveta.  

Prispevki 13. tradicionalnega simpozija nakazujejo kar nekaj analize stanja, praktičnih 

primerov in rešitev za prihodnost. Vse pa je odvisno od vsakodnevnega dela z mladostniki in 

posluha za svet, v katerem živimo.  

Valentin Punčoh  
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Dr. Jure Gašparič se raziskovalno posveča zlasti slovenski in jugoslovanski politični zgodovini, 

od razpada avstro-ogrske monarhije do začetka druge svetovne vojne. Ob tem se ukvarja tudi 

z vprašanji zgodovine srednjeevropskega prostora v 19. in 20. stoletju (zgodovina 

parlamentarizma, odnosi s Češkoslovaško, proučevanje obdobja razpada Jugoslavije). Je 

urednik revije Prispevki za novejšo zgodovino. 

Doktoriral je leta 2006 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, z 

disertacijo Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929-1935.  

V študijskem letu 1999/2000 je študiral na Univerzi Komenskega v Bratislavi. Od leta 2001 je 

zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino, zasedal pa je tudi položaj državnega sekretarja na 

ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 
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Dr. Jerca Legan Cvikl je ženska mnogih talentov. Novinarka, publicistka, urednica, 

producentka, igralka, mama in študentka podoktorskega študija v Ženevi. Dela z mediji in tudi 

sama je del njih. Je markantna in opažena, kjerkoli se pojavi. V plenarnem predavanju 

letošnjega simpozija je govorila o mojstrstvu kompetenc, primerjavi le-teh v tujini in pri nas 

ter o usklajevanju zasebnega in profesionalnega dela življenja. Z lastnimi izkušnjami iz življenja 

in dela oz. študija v tujini je osvetlila tudi pridobivanje kompetenc v tujini.  
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Petra Privšek 

Polona Vagaja Hribar 

mag. Lucija Zidanski (vodja pogovora) 

 

 

 

 

ALI SO ŽENSKE KOMPETENCE  

DRUGAČNE OD MOŠKIH? 

 
ARE WOMEN'S COMPETENCES 

DIFFERENT FROM MEN'S? 
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Slovenske železnice zadnja leta intenzivno posodabljajo infrastrukturo in širijo vozni park. Za 

dobro promocijo predvsem potniškega prometa si zasluge lahko pripiše tudi gospa Petra 

Privšek, ki je bivša dijakinja Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Poklicno se je 

dokazala kot logistinja in ustvarila kariero v Sekciji za potniški promet, kjer je vodja oddelka za 

marketing in prodajo Slovenskih železnic. 

 

Svet postaja vedno manjši, vsaj kar se tiče mobilnosti in civilnega letalstva. Mnoge destinacije, 

ki so včasih bile nedostopne, so danes na dosegu roke oz. dosegljive z vseh večjih letališč. 

Pomembno vlogo pri nadziranju zračnega prostora in nemotenega pretoka potnikov 

zagotavlja tudi Agencija RS za civilno letalstvo. Gospa Polona Vagaja Hribar je vodja Sektorja 

za podporo poslovanju na Agenciji RS za civilno letalstvo. Svoje izkušnje je uporabila tudi pri 

pripravi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu. 
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Igor Topole 

Hrvoje Fižuleto 

Valentina Pintar (vodja pogovora) 

 

 

 

 

KOMPETENCE V ŠPORTU 

 

COMPETENCES IN SPORTS 
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Igor Topole, dipl. univ. prof. športne vzgoje, je bil dolgoletni ravnatelj II. osnovne šole Celje. 

Ob ravnateljevanju je bil med leti 2006 in 2010 tudi svetnik Mestne občine Celje. Globoko je 

predan športu  - kar se vidi po njegovem delovanju v različnih športnih organizacijah. Je 

mednarodni atletski sodnik, član slovenskega olimpijskega komiteja, slovenske olimpijske 

akademije ter od leta 2005 član upravnega odbora atletske zveze Slovenije. Veliko mladih je 

usmeril v svet športa. Med leti 2009 in 2022 je bil podpredsednik, od letošnjega leta pa je  

predsednik svetovnih iger šolarjev. Ves čas pa je v različnih vlogah zvest domačemu 

atletskemu klubu Kladivar Celje. 

 

Hrvoje Fižuleto, dipl. univ. prof. športne vzgoje, ki poučuje na Srednji šoli za strojništvo, 

mehatroniko in medije Šolskega centra Celje, je osnovno in srednjo šolo obiskoval v Zadru 

(Hrvaška) Fakulteto za šport je končal v Zagrebu (Kineziološki fakultet v Zagrebu). Leta 1988 se 

je preselil v Celje in prvo zaposlitev dobil leto kasneje na Srednji šoli Borisa Kidriča  v Celju. 

Celo svoje življenje se ukvarja s športom. Pri trinajstih se je začel ukvarjati z atletiko. Kot 

skakalec v višino je bil član reprezentance bivše republike Jugoslavije. Vrhunec  njegove 

športne kariere je nastop na Olimpijskih igrah,  leta 1984 v Združenih državah Amerike. Zadnjih 

trideset let je trener Atletskega društva Kladivar Celje in aktivno sodeluje pri delu Atletske 

zveze Slovenije.  
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Šolski center Celje 

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije 

 

 

Peter Arlič 
 

 

 

 

DOBRI STARI ČASI SO MINILI 
 

THE GOOD OLD DAYS ARE GONE  
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Povzetek 

Zadnja leta so posodobitve računalniških okolij vsakodnevna stalnica in tudi t. i. velika 

ponastavitev sveta je pogosta tema. Dejstvo je, da se vse okoli nas spreminja; morda hitreje, 

kot bi želeli. Potrošniška družba nas je izobrazila v smeri, da nenehno želimo več, hitreje in 

boljše. Iz materialnega pohlepa prehajamo v virtualnega. Zdi se, da so želje in surovine tega 

sveta izpuhtele in zato odpiramo nove možnosti v navideznem, digitalnem svetu. Krepitvi 

individualizma v preteklosti danes sledi nadzor potrošnika in njegovih želja, internet pa nam 

danes ponuja informacije v trenutku in povsod. Odraščanje v dobi digitalizacije zahteva nove 

veščine, hkrati pa ustvarja razpršeno identiteto oz. slabo samopodobo. Vedno več je 

komunikacijskih kanalov in analitik. Se nam tako kot v trženjskih strategijah tudi v šolstvu 

obeta zbiranje podatkov vseh učencev? Upravljanje odnosov s strankami (angl. CRM) z analizo 

podatkov ponuja najboljše uporabniške izkušnje. Bo tako prilagojen tudi program 

izobraževanja?  

Ključne besede: digitalno okolje, metaverzum, velika ponastavitev, generacija Z 

 

Abstract 

In recent years, updates to computer environments have been a daily constant, and so called 

The Great Reset of the World is a common theme. The fact is that everything around us is 

changing; maybe faster than you'd like. Consumer society has educated us to constantly want 

more, faster and better. We are moving from material greed to virtual greed. It seems that 

the desires and raw materials of this world have run out and therefore we are opening up new 

possibilities in the virtual, digital world. In the past, the strengthening of individualism is now 

followed by the control of the consumer and his desires, and today the Internet offers us 

information at any moment and everywhere. Growing up in the era of digitization requires 

new skills, but at the same time creates a diffuse identity or poor self-esteem. There are more 

and more communication channels and analytics. Just as in marketing strategies, is it possible 

for us to collect data from all students in education as well? Customer relationship 

management (CRM) provides the best user experience through data analysis. Will the 

education program be adapted in this way? 

Key words: digital environment, metaverse, great reset, Z generation   
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1 Kdo spreminja spremenjeno? 

Poljedelstvo je pomenilo nastanek organiziranih skupnosti. Potrebno je bilo načrtovanje in 

iskanje rešitev. Prej so ljudje nagrabili plen, dokler ga niso imeli dovolj. Kdaj je dovolj? Zdi se, 

da je tudi danes to smiselno vprašanje. Kasneje so ljudje trgovali s presežki in v zahvalo gradili 

templje, te pa povezovali z religijo. Novi vek je zaznamovala globalizacija in tudi strokovne 

šole. 19. stoletje je ponudilo hiter prevoz in hitre komunikacije, 20. stoletje pa internet, nove 

načine poslovanja in zabave. Postali smo globalno soodvisni. V makroekonomiji učinek 

dohitevanja pomeni odprtje gospodarstva prosti trgovini, privabljanju kapitala in sodelovanje 

na svetovnih trgih. S tem nastane občutek, da lahko ostanemo nekje zadaj, da tudi 

napredujemo počasneje. Tudi posameznika skrbi, da nekaj zamuja (angl. FoMo); tako na 

področju novic, kripto investicij, tehnologij itd. Krožno gospodarstvo je zamenjalo prej 

linearno. Več je pozivov po recikliranju in ponovni uporabi. Ekonomski, tehnološki, prehranski, 

podnebni, energetski in drugi dejavniki narekujejo veliko spremembo. Je čas za veliko 

ponastavitev (angl. reset) tudi v šolstvu? Vzgoja je postala ohlapna. Mladostnika se obravnava 

kot naložbo, v katero starši vlagamo, da bi jo oplemenitili. Barviti svet, v katerem odraščajo 

dojenčki, nadomestijo risanke, ki tekmujejo v lovljenju pozornosti. Otroci so izpostavljeni 

nenehnemu fasciniranju in vzhičenosti. Oblikujejo se pričakovanja, ki jih klasične šole ne 

zadovoljijo. Vse pogostejši so otroci z motnjo avtizma in ADHD. Danes šolstvu nekateri očitajo, 

da manjka tovrstnih praks v smislu lovljenja učenčeve pozornosti in podajanja življenjskih 

kompetenc. »Žal se način poučevanja iz »naših časov« ni veliko spremenil, razen na slabše. 

Veliko je praznih besed in zelo malo prakse. Na svojih delavnicah dam vedno primer pa iz tega 

izpeljemo prakso. V šoli pa dajejo teorijo in nič prakse. Zato otrokom ni zanimiva. Če je kaka 

dobra delavnica, seminar ali knjiga, moram najti nekoga, da mu o tem povem. Ko govoriš 

drugemu, učiš sebe. Vedno sem praktična in si za vse poskušam najti učitelja.« (Mulej, 2022, 

59) 

Bivše ministrice Simone Kustec se spomnimo po vzdevku slovenska Marija Terezija. Zaradi 

ideje po podelitvi koncesij visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje tudi 

nejavnim univerzam je bila deležna očitkov o politizaciji šolskega prostora. (Vezjak, 2021)  
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Spreminjanja šolstva na tak način ne moremo vzporejati z reformami Marije Terezije. Zaradi 

združevanja in povezovanja jo imenujejo tudi prva dame Evrope. Poleg uvedbe javnega šolstva 

se je spomnimo po uvedbi katastra za odmero zemljiškega davka in po terezijanskem 

kazenskem zakoniku. Centralizirala je vlado in administrativni urad, kar je okrepilo 

gospodarstvo. V želji po napredku so šolski sistem in učno snov prilagodili potrebam 

gospodarstva. Prilagoditve so bile tudi na področju jezika. V nižjih razredih je izobraževanje 

potekalo v maternem jeziku, v višjih pa v nemščini. (Šolske reforme, 2022) Dr. Stane Granda 

je pojasnil, da je tudi kasneje v času avstro-ogrskega vladanja politika enotnosti prispevala k 

dopuščanju poistovetenja posameznika s svojim narodom znotraj večje skupnosti. Slovenci 

smo vseskozi ostali zvesti svojemu jeziku. (Granda, 2022) 

Je danes še vedno tako? Mladi ne znajo več pravilno napisati daljše povedi, kaj šele sestavka. 

Hitro komuniciranje v digitalnih okoljih z množico potujčenih krajšav spreminja splošno in 

poslovno komunikacijo. Priča smo informacijskemu predoziranju (angl. overload). Pompe in 

Randel razpravljata o enormni količini podatkov, ki smo ji priča vsak dan, o povečani 

konkurenci pri ponudnikih, o veliki količini kanalov za informiranje. Moč ljudi je večja od moči 

posameznika z močjo. (Pompe, 2022) 

Po reformah Marije Terezije so globalni prostor zaznamovale industrijske revolucije, ki so na 

drugi strani s sabo prinesle gospodarske in socialne probleme, danes pa še podnebne in 

energetske. Zdi se, da gre za veliko igro fosilnih zanesenjakov in elektrificiranih futuristov. 

Pojavlja se težnja po super nadzoru in globalnem monopolu. V filmu Idiokracija (2006) 

povprečen vojak sodeluje v poizkusu zamrznitve in se po nesrečnem slučaju zbudi v 

prihodnosti. Knjižni jezik se ukine, populacija se poneumi in postane vodljiva potrošna množica 

super blagovne znamke. Vse postane šov in zabava. Neverjetna podobnost s spreminjanjem 

današnjega sveta! 

 

2 Novo učno okolje za in z generacijo Z 

Tako politiki kot gospodarstveniki se zavedajo moči močnih in organiziranih skupnosti. Eni to 

dejstvo uporabljajo z novimi pristopi trženja z vplivneži, drugi pa se teh sprememb bojijo in za 

nadzor uvajajo strahovlado. Spomnimo se obdobja in učitelja, ki je v razredu vihtel palico ali 

prislonil kakšno vzgojno zaušnico.  

https://365.rtvslo.si/
http://www.facebook.com/pozitivnapsihologijazaboljsezivljenje
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Današnji učitelj se mora prilagoditi spremenjenemu svetu. Po zgledu spremenjenega načina 

prevladujočega, elektronskega, trženja mora učitelj postati vplivnež, učenci pa sledilci. 

Predmet, ki ga učitelj poučuje, mora postati blagovna znamka.  

Pri trženjskih strategijah, v našem primeru podajanja znanja, so v prihodnje po zgledu 

ekonomije pomembni: 

1. ciljni nagovor uporabnika v pravem času, 

2. oblikovanje posameznikovih preferenc, 

3. ustvarjalnost in 

4. pomen blagovne znamke.  

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije smo ta način razmišljanja uvedli pri urah 

praktičnega pouka. Najprej smo oblikovali bazen idej in posameznikovih predstav o percepciji 

šolskega okolja in iskali preference, ki bi pomagale pri izgradnji nove blagovne znamke SMM. 

V mislih smo imeli različne ciljne skupine: osnovnošolsko populacijo, dijake, starše, zaposlene 

in širšo skupnost. Namen kreativnih delavnic je bil, da določimo pravilen čas nagovarjanja za 

vsako od skupin in poiščemo ustvarjalne idejne rešitve. V drugi fazi sta dve dijakinji prevzeli 

pobudo in se odločili za raziskovalno nalogo. Za vsako kategorijo smo določili čas oz. obdobje 

nagovora in situacijo, v kateri se izvaja ciljni nagovor. Oblikovanje promocijskih izdelkov smo 

zasnovali na osnovi tistih lastnosti, ki ciljni skupini usidrajo načrtovana prepričanja globoko v 

zavest in tako v fazi sprejemanja odločitve pripomorejo k izbiri SMM. Pomen blagovne znamke 

SMM je dobil ustrezno veljavo s kreativnim zasukom sredinskega M za 90˚ v levo in s tem 

nastanek berljivega simbola SEM. Zvrnjeni M je postal E. Tako smo lahko začeli iskati grafične 

in besedilne rešitve. Te so se za skupino osnovnošolcev razvile v PRIDI SEM, za dijake 

MATURANT SEM, AKTIVEN SEM, na stole smo napisali SEDI SEM. Za starše smo oblikovali 

pisala s sloganom PODPORA SEM itd. Od ideje po oblikovanju blagovne znamke SMM smo 

prešli k izdelavi poslovnega načrta in izgradnji digitalnih rešitev. Nalogo so kot perspektivno in 

inovativno rešitev prepoznali tako vodstvo in zaposleni kot tudi dijaki. Namen tako zasnovane 

blagovne znamke je povečanje pripadnosti in poistovetenja z okoljem in ljudmi v njem. 

Raziskovalna naloga je na državnem tekmovanju ZOTKS osvojila zlato priznanje. 
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Zadnji dve leti smo bili tudi v izobraževanju prisiljeni izbrati nov način dela. Učna okolja so 

zamenjale platforme za delo na daljavo. Po eni strani je to pomenilo drastično spremembo v 

organizaciji in izvedbi pouka, drugod pa je taka sprememba omogočila boljšo analizo in 

primerjavo učenčevih izdelkov. Izboljšala se je doslednost in pripadnost digitalni skupnosti.  

Izobraževalni meta svetovi se prilagajajo specifičnim zahtevam in so primerni za učeče se 

posameznike. 

Za ustanovitev izobraževalnega metaverzuma potrebujemo tri glavne točke: 

1. Pametna notranja logika definira osnovne funkcije in zaledno strukturo.  

2. Bogata uporabniška izkušnja se osredotoči na uporabnika in pomaga zgraditi zaupanje 

in zvestobo. 

3. Prilagajanje virtualnega sveta z načinom komuniciranja in prilagajanjem vzdušja 

virtualnega sveta tistemu, ki ga skupnost že pozna. (Podmurnyi, 2022) 

V izobraževalnih procesih danes prevladujejo predstavniki generacije Z. Ti so odraščali bolj ali 

manj globoko povezani s tehnologijo in so navdušeni igralci iger, ljubitelji glasbe, sporočevalci 

in akterji na internetu, družbenih omrežjih in mobilnih sistemih. Na vprašanja želijo odgovore 

takoj. Generacija Z je rojena med letoma 1995 in 2010 in jih z milenijci povezujejo:  

1. želja po iskanju (ali ustvarjanju) smisla, 

2. motivacija za prispevanje k svetu, 

3. težnja biti visoko izobražen, 

4. kulturna raznolikost, 

5. želja po lastni osebni izkušnji. 

Generacija Z pričakuje, da jo obravnavamo resno. Pripadniki generacije Z se opredeljujejo 

drugače, zanimajo jih skupinski trendi, navdušeni so nad vprašanji, ki jih njihovi starši morda 

ne razumejo, in so pripravljeni posvetiti veliko časa raziskovanju. V šoli so to samo področja, 

ki jih zanimajo, ali pa posledično pričakujejo korist. So tudi bolj neodvisni, podjetniški, 

komunikativni in motivirani z varnostjo. Pomembna je predvsem psihološka varnost. 

Vzpostavlja se proces, v katerem se napake prizna, se iz njih uči, ideje pa se deli v pričakovanju 

skupnega napredka. Za predstavnike generacije Z je značilna medsebojna tehnološka 

povezanost, ki podpira delo in komunikacijo, dobro ravnotežje med poklicnim in zasebnim 

življenjem ter svobodo, da nadaljujejo s svojimi stranskimi opravili brez strahu pred 
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izgorelostjo. Pogosta komunikacija spreminja poslovne modele in načine dela. »Zejevci« se 

počutijo povezane s svojo ekipo in podprti pri svojem delu. (WGU, 2022) 

Učitelji si moramo pri vsaki obravnavi učne vsebine zastaviti vprašanje, ali učimo ali pa želimo 

naučiti. Veliko delodajalcev poroča o slabih kompetencah prihajajočih kadrov. Tu je smiselno 

vprašanje o zadostni pridobitvi tudi vsakodnevnih, življenjskih kompetenc, ki jih mladostniki 

pridobijo skozi vzgojno-izobraževalni proces.  

Poleg naravoslovnih in jezikovnih kompetenc so vse bolj pomembne družbene, s poudarkom 

na empatiji do drugačnih in na reševanju konfliktnih situacij. Družbena odgovornost, skrb za 

okolje skrb za posameznika in nove privlačnosti za uporabnika narekujejo potrebo po uvajanju 

izobraževanja novih veščin in znanj. 

Potreba po poznavanju vseh veščin in posplošenega znanja se danes umika poglobljenemu 

poznavanju točno določene problematike. T. i. T-oblika izobraževanja zajema širino znanj v 

horizontali in globino poznavanja področja v vertikali. Učence danes zanimajo specifična 

področja in poglobljena znanja znotraj interesnega okolja. Če jih nekaj ne zanima, se tega pač 

ne učijo, zato pa lahko blestijo na področju, ki pritegne njihovo pozornost. Najverjetneje se bo 

družba razvila v skupek poznavalcev posameznih problematik, katerih komunikacija bo 

potekala v skupnem oblaku. Moč posameznika bo sovpadala z močjo skupnosti. Digitalizacija 

družbe je posledično sprožila nastanek obrnjene Gausove krivulje v povpraševanju na trgu 

delovne sile. Prej širokega povprečja in povprečno izobraženih ljudi danes trg skoraj ne 

potrebuje več. Veliko povpraševanje je po poklicih nižje izobrazbe iz storitvenega sektorja in 

na drugi strani po visoko profiliranih strokovnjakih. To seveda narekuje spremembe v načinu 

izobraževanja in profiliranju učencev z iskanjem posameznikovih super talentov in njihovo 

nadgradnjo. Šole kot tekoči trak po mojem mnenju nimajo nikakršne perspektive. Tak način 

drugačnega razmišljanja pa neizogibno vpliva na proces pridobivanja ocen. Kriteriji za kakovost 

so za objekt lažje merljivi in dokazljivi kot za subjekt. Vsaka revolucionarna sprememba seveda 

ni nujno dobra, je pa res, da se v tem sestavku posvečamo napredku in pozitivnim 

spremembam v smislu organizacije dela, masovne proizvodnje, naprednejše delitve dela in 

uporabe strojev, danes pa računalniško spodbujenega navideznega sveta, kamor spada tudi 

metaverzum (angl. metaverse).  

https://www.wgu.edu/
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V viziji metaverzuma, ki so jo oblikovala družbena omrežja in tehnološka podjetja, bodo 

naprave, kot so slušalke za navidezno resničnost, digitalna očala, pametni telefoni in druge 

naprave, uporabnikom omogočile dostop do 3D-okolij navidezne ali razširjene resničnosti, kjer 

bodo lahko delali, se povezovali s prijatelji, poslovali, obiskovali oddaljene lokacije in dostopali 

do izobraževalnih priložnosti, vse v okolju, ki ga posreduje tehnologija na nove in poglobljene 

načine. (Reaume, 2022) 

Veliko šol v svoje izobraževanje uvaja t. i. cardboarde. Predpostavlja se, da imajo učenci 

pametne telefone z neomejenim prenosom spletnih podatkov. Telefon vstavijo v kartonast 

naglavni nosilec (angl. cardboard) in se povežejo v virtualno učno situacijo. Od učitelja se 

pričakuje več odgovornosti in vlog v razredu. To seveda pomeni prilagajanje učitelja in dodatna 

usposabljanja. Generacija Z je zrasla s telefoni. Ti pa so po funkciji postali vse kaj drugega kot 

samo to. Postali so 24-urna stalnica in nepogrešljivo orodje tudi pri pouku.  

 

3 Zaključek 

Marija Terezija se je zavedala, da potrebuje izobražene ljudi, ko je leta 1774 izjavila, da se samo 

od izobraženega človeka lahko pričakuje napredek. Če kdaj, smo zdaj v času mnogoterih 

sprememb na vseh področjih. Nekatere so načrtne, druge posledice nenadzorovanega 

hlastanja. Ameriški pisatelj G. Michael Hopf je nekoč dejal, da težki časi ustvarijo močne ljudi, 

ti pa ustvarijo dobre čase. Dobri časi ustvarijo šibke ljudi in ti težke čase. Močne identitete so 

zbledele in rodile so se močne skupnosti. Znana je egiptovska pomlad, ki jo je sprožila množica 

s pomočjo družbenih omrežij. Zdi se, da živimo v času selitev, bodisi zaradi političnih, 

ekonomskih ali podnebnih sprememb. Vedno več znanj, ki jih poseduje človeštvo, 

nadomeščajo stroji in umetna inteligenca. Slednja skrbi za boljši marketing in nas razvršča v 

raznovrstne predalčke. V globalnem smislu potekajo boji za redke kovine, ki so nuja digitalnega 

napredka. Kaj pa naj v tem svetu počnemo navadni ljudje? Ena od možnosti je seveda selitev 

v navidezne svetove in doživljanje zadovoljstev in napredka na nov način. Lahko se srečamo s 

prijatelji, na primer v Nikelandu na platformi Roblox, in igramo igre. Seveda moramo plačati 

za virtualno blagovno znamko in navidezne športne copate. Podobno velja za proces 

izobraževanja.  
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Učenje je potrebno prestaviti skozi zabavne načine po sistemu iger in oblikovati težnjo po 

visokem rezultatu. Tovrstna tekmovalnost lahko na učenje deluje stimulativno. 

Komunikativnost, tekmovalnost in varnost so spodbujene značilnosti sveta, ki ga sooblikuje 

generacija Z. Obdobje covida-19 je potrebo po vsakršni varnosti še povečalo. Potrebujemo 

nove veščine za novodobne varnosti. Prej fizično varnost ali varnost v prometu zdaj 

nadomeščajo varnost na internetu, v kripto poslovanju in psihična varnost. Zdravstvena 

varnost sovpada s potrebo učiteljev, ki so se morali v digitalnem okolju naučiti komunicirati z 

generacijo Z in na njenem nivoju dokazati, da je uspešno vodenje in skrb za posameznike 

možna tudi v virtualnem svetu.  

V prihodnje moramo skrbeti za talente predstavnikov generacije Z in jih spodbujati k razvijanju 

novih, hkrati pa negovati ustrezno razmerje med realnim okoljem in navideznimi svetovi, ki jih 

spodbujajo nove tehnologije. Te pa narekujejo spremembe in prilagajanja; a tokrat ne učenca, 

ampak učitelja. 

 

4 Viri in literatura 

1. GRANDA, S. Intervju. [Online]. 2022. [Zadnja sprememba avg. 2022]. [Citirano 10. avg. 

2022; 14.31]. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://365.rtvslo.si/arhiv/intervju/174890912. 

2. MULEJ, N. Udobje ljudi precej uspava. [Online]. 2022. [Zadnja sprememba jun. 2022]. 

[Citirano 10. avg. 2022; 9.41]. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://www.nastjamulej.com/Nastja_Mulej_Obrazi_Avenija_2022_06_17.pdf. 

3. PODMURNYI, S. Business Insights On The Opportunity For The Educational Metaverse. 

[Online]. Forbes. 2022. [Zadnja sprememba 5. avg. 2022; 9.45]. [Citirano 15. avg. 2022; 

7.47]. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcounci/2022/08/05/business-insights-on-the-

opportunity-for-the-educational-metaverse/?sh=4da0e87d4a3f. 

 

 

https://365.rtvslo.si/arhiv/intervju/174890912
https://www.nastjamulej.com/Nastja_Mulej_Obrazi_Avenija_2022_06_17.pdf
https://www.forbes.com/sites/forbestechcounci/2022/08/05/


CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 27 
 

4. POMPE, A. Nove storitve. [Online]. Pozitivna psihologija za boljše življenje. 2022. [Zadnja 

sprememba jun. 2022]. [Citirano 12. avg. 2022; 8.11]. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://m.facebook.com/pozitivnapsihologijazaboljsezivljenje/videos/312527532437799

4?_rdr. 

5. REAUME, A. What Is The Metaverse? Its Meaning & What You Should Know. [Online]. 

Seeking Alpha. 2022. [Zadnja sprememba 16. jun. 2022]. [Citirano 15. avg. 2022; 15.42]. 

Dostopno na spletnem naslovu: https://seekingalpha.com/article/4472812-what-is-

metaverse. 

6. ŠOLSKE reforme. [Online]. Razsvetljenstvo.splet.arnes.si. [Citirano 15. avg. 2022; 20.05]. 

Dostopno na spletnem naslovu: https://razsvetljenstvo.splet.arnes.si/solske-reforme/. 

7. VEZJAK, B. Slovenska Marija Terezija: in potem se ministrica razglasi za žrtev, ker je ženska. 

[Online]. 2022. [Zadnja sprememba nov. 2021]. [Citirano 11. avg. 2022; 12.11]. Dostopno 

na spletnem naslovu: https://vezjak.com/2021/11/20/slovenska-marija-terezija-in-

potem-se-ministrica-razglasi-za-zrtev-ker-je-zenska/. 

8. WHO is Gen Z and How Will They Impact the Workplace? [Online]. WGU. 2022. [Zadnja 

sprememba 17. feb. 2021]. [Citirano 14. avg. 2022; 20.02]. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://www.wgu.edu/blog/who-is-gen-z-how-they-impact-workplace1906.html#close. 

  

https://m.facebook.com/pozitivnapsihologijazaboljsezivljenje/?__tn__=C
https://vezjak.com/2021/11/20/slovenska-marija-terezija-in-potem-se-ministrica-razglasi-za-zrtev-ker-je-zenska/
https://vezjak.com/2021/11/20/slovenska-marija-terezija-in-potem-se-ministrica-razglasi-za-zrtev-ker-je-zenska/


CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 28 
 

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur 

 

 

Maja Belej 
 

 

 

 

POMEN UČENJA TUJIH JEZIKOV  

ZA ŽIVLJENJE 
 

THE IMPORTANCE  

OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES FOR LIFE 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 29 
 

Povzetek 

V šoli poteka vzgoja in izobraževanje preko različnih predmetov in na različne načine. Pri tem 

se ne spreminja le okolje, temveč tudi populacija učencev. Učitelji tujega jezika želimo 

učinkovito razvijati jezikovno kompetenco, zato moramo biti ves čas fleksibilni pri vsebinah in 

metodah, da dosežemo zastavljeni cilj. V mislih moramo imeti, da učence pripravljamo 

predvsem za opravljanje vsakodnevnih nalog v življenju in za uspešno opravljanje 

posameznega poklica. Od naučenega teoretičnega znanja do praktične uporabe pridobljenega 

znanja pa se velikokrat pojavi prepad. Vprašati se moramo, kje je srž problema in kaj lahko 

storimo kot učitelji, da bi to spremenili. Angleščina je šolski predmet in hkrati tudi sredstvo 

sporazumevanja, v katerega lahko zlahka vključimo vsebine drugih predmetov. Hkrati pa 

dodamo še ostale jezikovne vsebine, ki so tudi cilj pri tujem jeziku. Probleme, ki jih opažamo v 

izobraževalnem procesu, pri razvijanju jezikovne kompetence, bi bilo možno reševati z 

različnimi predlogi. 

Ključne besede: angleščina, jezikovna kompetenca, prihodnost izobraževanja 

 

Abstract 

Education at school takes place through different school subjects and by using different 

manners. The environment is not the only one which is changing but also the population of 

learners. Teachers of foreign languages want to develop effectively language competence and 

need to be flexible all the time within content and methods to achieve goals. We have to bear 

in mind that we prepare students for further life so they will be able to cope with everyday' s 

life tasks and buid their successful career. However, there is often a huge gap between the 

theory and the praxis. We have to ask ourselves where is actually the core of the problem and 

what can we do as teachers to change the whole situation. English is a school subject and also 

one of the means of communication in which we can easily integrate contents from other 

school subjects. And at the same time we can add other grammar goals which are also among 

the goals of foreign languages learning. Current issues in education within developing 

language acquisition that we notice is that language competence problems could be solved by 

using different suggestions. 

Key words: English, language competence, the future of education 
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1 Uvod - funkcija jezikovne kompetence v življenju 

Pri poučevanju želimo razvijati razne kompetence, kot so: naravoslovno-matematične 

kompetence, družbeno-kulturne kompetence in jezikovne kompetence. Učitelji smo zato 

postavljeni pred zahtevno nalogo, saj moramo ves čas uvajati sodobne metode poučevanja, ki 

bodo vodile do usvojitve ciljev. Večkrat se nam postavlja vprašanje ali obravnavano učno snov 

le učimo ali tudi konkretno naučimo. 

Ena izmed ključnih kompetenc za življenje je zagotovo znanje tujih jezikov. Dana kompetenca 

se kaže kot razumevanje, interpretacija, izražanje misli, čustev, dejstev, mnenj, tako v govorni 

kot v pisni obliki. Pomeni razumevanje prebranih tekstov, slovnično pravilno pisanje, slušno 

razumevanje in zmožnosti pogovora z drugimi ljudmi v tujem jeziku glede na potrebe in 

kontekst uporabe: izobraževanje, delo in prosti čas. Hkrati pa vključuje tudi odprtost do 

različnih kultur in spoštovanje drugih. 

Učenci pri različnih predmetih spoznavajo pravzaprav povezujoče vsebine. Kljub temu se 

večkrat pojavi velik razkorak med usvojeno teorijo in konkretno rabo v praksi. Učitelji se 

trudimo iskati vzrok in iščemo raznovrstne poti, da bi to spremenili. Zavedamo se, da je 

pridobitev in razvoj raznih kompetenc nujno potreben za uspešno nadaljnje življenje. Kljub 

upoštevanju učnih načrtov, celotne obravnavane učne snovi, nekateri ne razvijejo logičnega 

sklepanja med posameznimi učnimi vsebinami in posledično ne pridobijo želenih rezultatov in 

ne razvijejo možnih kompetenc. Vzrok se mogoče skriva že v samem učnem načrtu, ki je 

preobsežen, prepodroben in se praktično že oddaljuje od realnega življenja ter hkrati 

preprečuje vstop v realno delovno okolje in ne pripravlja na življenje na splošno.  

V današnjem multikulturnem svetu je znanje jezikov cenjeno in nam omogoča komunikacijo z 

drugimi ljudmi, spoznavanje novih kultur, boljše zaposlitvene možnosti in s seboj prinaša tudi 

spoštovanje drugih kultur in njihovih jezikov. Jezik ne vključuje samo zapisane besede, 

pomembno je tudi poznavanje govornih prvin maternega jezika, izražanje spoštovanja do 

sogovorca in uporabo primernega besedoslovja v ustrezni situaciji. 

Pri ogledu naslednjih šestih ravni hitro opazimo, da so pravzaprav nižja in višja različica 

tradicionalnega razlikovanja med nižjo, srednjo in višjo ravnjo. Shema je razdeljena na tri 

široke ravni, A, B in C. A je osnovni uporabnik, ki se deli na A1 - vstopna raven (ang. 

breakthrough) in A2 - vmesna raven (ang. waystage).  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 31 
 

B je samostojni uporabnik, ki se deli na B1 - raven sporazumevalnega praga (ang. threshold) in 

B2 - višja raven (ang. vantage). C je učinkoviti uporabnik, ki se v nadaljevanju deli na C1 - raven 

učinkovitosti (ang. effectiveness) in C2 - raven mojstrstva (ang. mastery). (SEJO, 2011) 

"Znanje jezika ni samo nekaj, kar se naučiš v šoli in z zaposlitvijo pozabiš, saj prav z zaposlitvijo 

znanje jezika pridobi drugačno vrednost. Narava svetovnega gospodarstva se spreminja in 

zahteva mnoga nova znanja, med katerim je tudi znanje jezikov. Jezikovno znanje dobiva z 

globalizacijo nove razsežnosti in drugačno vrednost." (Zver, 2012) 

"Znanje tujih jezikov nam omogoča samozavestno nastopanje v mednarodnem poslovnem 

prostoru, učinkovito komuniciranje s tujimi poslovnimi partnerji, spremljanje aktualnih 

poslovnih novosti v tujih medijih ter povečuje mobilnost pri izobraževanju in na trgu dela." 

(Tuš, 2016) 

V prispevku želim prikazati pomen učenja tujih jezikov za življenje. Pri pridobivanju jezikovne 

kompetence so vpleteni učitelj, učenec, okolje, različne vsebine in metode, ki vodijo k dosegi 

cilja. Učitelji iščemo načine, kako bi učencem čimbolj približali dano snov, da bi jo ponotranjili 

in videli pragmatično razsežnost. Hkrati pa raziskujemo nove metodike poučevanja in poti, da 

bi učence pripravili na konkretno rabo v vsakdanjem življenju. 

 

2 Marija Terezija in uvedba šolske reforme 

Osnovnega šolstva dotlej skorajda ni bilo, kjer pa je dejansko bilo, ga je vodila cerkev. Prva 

velika sprememba je bila, da je država odvzela cerkvi izključno pravico do šolstva, ki je postalo 

javno. S terezijanskim osnovnošolskimi zakonom imenovanim Šolska splošna naredba, ki ga je 

6. 12. 1774 potrdila Marija Terezija, je bila prvič na našem ozemlju uvedena splošna šolska 

obveznost za vse otroke od 6. do 12. leta, ne glede na starost in spol. Zakon je poznal tri oblike 

oziroma vrste šol: trivialne, glavne in normalne šole. Trivialke oziroma najosnovnejše so bile 

preproste enorazredne šole na podeželju z osnovnim učnim programom branja, pisanja in 

računanja, namenjene kmetom. Zahtevnejše šole so bile v mestih, za meščanske otroke in so 

omogočale nadaljevanje šolanja. Glavne šole so bile večrazredne šole v mestih, z bolj 

obsežnim usvajanjem stvarnega in jezikovnega znanja, saj so latinščini dodali še nemščino. 

Normalke pa so bile šole v glavnih deželnih mestih s poglobljenim programom in dodatnimi 

pedagoškimi programi za izobraževanje učiteljev.  
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Predmetnik se je delil na obvezni in neobvezni del. Prvi je vseboval branje, pisanje, računstvo, 

nemško slovnico, osnove latinščine in zgodovino, drugi pa tehnično risanje, osnove 

geometrije, stavbarstva in mehanike, zemljepis in prirodoslovje. 

Slovenci smo v tem času dobili osnovno šolstvo. Blaž Kumerdej je leta 1771 sestavil načrt za 

slovenske osnovne šole, v katerem je zahteval materinščino pri pouku. Glavni problem 

zaostalosti na Kranjskem je bilo neznanje branja in pisanja med podeželskimi otroci. To je bilo 

razumljivo, saj je bilo pomanjkanje učiteljskega kadra in učbenikov. Zaradi nerazumevanje 

snovi v nemškem jeziku so morali kmalu vsaj v trivialkah upoštevati slovenščino, ponekod pa 

le dvojezični pouk. Število osnovnih šol je drastično naraščalo. Slovenci smo prvič dobili 

osnovno šolo, kar je zelo pripomoglo k izobrazbi, prav tako pa so se začela prva nacionalna 

vprašanja in slovensko narodno prebujenje, saj so se zaradi prevelikega ponemčevanja začele 

težnje po lastnem slovenskem jeziku v šolstvu, kasneje pa še drugje. V novem redu je 

izobraženost postajala pogoj za napredek države.  

Šolski sistem je skozi zgodovino bil podvržen številnim preoblikovanjem.  

Meseca decembra 1774 so tako podržavili šolstvo. Cerkvi so odvzeli šolstvo in uvedli državne 

šole (okoli 160 nižjih šol, 8000 učencev). 

Uveljavilo se je prepričanje, da je široko osnovno izobraževanje možno le v domačem jeziku. 

Učni jezik je bila nemščina, v nižjih razredih pa materni jeziki.  

Na podeželju je pouk potekal v maternem jeziku, v mestih in trgih pa se je uveljavila nemščina. 

Učbeniki so bili redkost. V slovenščini so začeli tiskati tudi šolske knjige, večina učbenikov za 

začetno učenje branja in pisanja pa je bilo dvojezičnih. 

Zaradi odnosa večine ljudi do znanja, dela na kmetijah, neurejenega državnega financiranja, 

slabo plačanih učiteljev (oproščeni pa so bili vojaščine) in uvedbe šolnine, so otroci neredno 

obiskovali šolo. Kasneje je Jožef II. za izostajanje predpisal celo kazni. Nekateri otroci niso 

hodili k pouku in kot vzrok je bilo pogosto zapisano: dela doma, dela v tovarni, ima zlomljeno 

nogo, nima čevljev … Kljub vsem problemom je med mladino pismenost naraščala in je v nekaj 

desetletjih presegla eno desetino prebivalstva. 
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2.1 Vloga angleščine po svetu in v Sloveniji ter predlogi za 

spremembe 

Angleščina je danes najbolj razširjen mednarodni jezik, saj ga uporablja več tujih kot domačih 

govorcev, in sicer za sporazumevanje v znanosti, tehnologiji, trgovini, letalstvu, meddržavnih 

dogovarjanjih itd. V skladu z vlogo angleščine po svetu ter glede na intenzivne globalizacijske 

procese in vse tesnejšo prepletenost kultur se spreminjajo tudi okoliščine in vloga pouka 

angleščine. 

Znanje angleščine je danes pomembno in potrebno, ker: prvič, omogoča boljše razumevanje 

sveta, saj je večina poljudnih, književnih in znanstvenih besedil napisana ravno v tem jeziku, 

drugič, to je jezik, ki omogoča posamezniku uspešnejšo mobilnost tako na osebni in 

profesionalni kot geografski ravni, in tretjič, angleščina je jezik najhitreje se razvijajočih 

komunikacijskih orodij, kot sta svetovni splet in elektronska pošta. Zato je angleščina najbolj 

razširjen jezik tudi v slovenskih šolah. Evropske smernice priporočajo učenje vsaj še enega 

tujega jezika in tako uresničevanja cilja, da se je sleherni Evropejec poleg svojega maternega 

jezika zmožen sporazumevati še v dveh jezikih. Za uspešno vključevanje v svoje ožje in širše 

družbeno-kulturno okolje in za izpolnitev osebnostne rasti učenca se pri pouku angleščine 

razvijajo vseživljenjska znanja in zmožnosti, ki so potrebne za uspešno medkulturno in 

medjezikovno sporazumevanje. 

Angleščina je kot eden izmed tujih jezikov sestavina splošnoizobraževalnega programa v 

osnovnošolskem in srednješolskih programih ter se nadaljuje tudi v nadaljnjem izobraževanju.  

V skladu z opredelitvijo predmeta in opisom okoliščin učenja in poučevanja angleščine, je pouk 

angleščine osredinjen na učenca in spodbuja sposobnosti, osebno rast in samouresničitev 

vsakega posameznika. Učenci pri pouku angleščine pridobivajo in razvijajo jezikovna in 

nejezikovna znanja, zmožnosti, spretnosti, stališča in vrednote, ki jim omogočajo dejavno, 

uspešno in kritično vključevanje v njihovo osebno, šolsko in družbeno okolje, nadaljnje šolanje 

in prihodnje poklicno udejstvovanje. 

Pri izobraževanju tako prihaja pouk angleščine na vseh stopnjah v dejaven stik z različnimi 

predmetnimi področji, pri tem pa tudi z različnimi maternimi jeziki, z jezikom okolja, s 

sosedskimi in drugimi tujimi jeziki. Med učenjem in poučevanjem se našteti jeziki in z njimi 

povezane kulture nenehno prepletajo, vplivajo na vsakega posameznega učenca in 

sooblikujejo razvoj njegove osebnosti. 
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Z učenjem angleščine zato učenci razvijajo celostno zmožnost za medkulturno in medjezikovno 

sporazumevanje. Kakovostno medjezikovno in medkulturno sporazumevanje jim bo 

omogočilo uspešno vključevanje v slovensko, evropsko in svetovno skupnost narodov in 

narodnosti. Pri pouku angleščine razvijajo: splošna znanja in zmožnosti, ključne kompetence 

za vseživljenjsko učenje in sporazumevalno zmožnost. Splošna znanja in zmožnosti ter 

sporazumevalna zmožnost sta v učnem načrtu opredeljeni v skladu s Skupnim evropskim 

jezikovnim okvirom (SEJO) za učenje, poučevanje in vrednotenje oziroma ocenjevanje jezikov 

(2001), ključne kompetence pa v skladu s priporočili Evropskega parlamenta in sveta Evrope 

(2006). 

Eden izmed glavnih namenov Skupnega evropskega jezikovnega okvira je namreč opredeliti 

ravni jezikovnega znanja, ki omogočajo pri učečih se izmeriti napredek na vseh stopnjah učenja 

in skozi vse njihovo življenje. 

Pri poučevanju in učenju tujega jezika učitelji razvijamo štiri jezikovne spretnosti: poslušanje, 

govorjenje, branje in pisanje. V prvem triletju se osredotočamo na razvijanje poslušanja in 

slušnega razumevanja ter govora in govornega sporočanja. Dobro razvita slušna osnova je 

pomembna za razvijanje vseh ostalih jezikovnih spretnosti, a zahteva veliko časa in motivacije. 

Učenci morajo znati sprejeti (slišati), razumeti, pomniti, evalvirati in se odzvati na slišano 

besedilo. Pri tem se lahko soočajo z različnimi težavami razumevanja besedila, zato 

potrebujejo dodatno pomoč pri njihovem razreševanju. Zaradi svoje pomembnosti se učenje 

tujih jezikov začenja vedno bolj zgodaj, kar od učiteljev zahteva uporabo različnih učnih 

pristopov. Eden najučinkovitejših danes je vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (VJIU) ali 

CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning), pri katerem se vsebine nejezikovnih 

predmetov obravnavajo v tujem jeziku. 

Pri poučevanju angleščine tako zlahka vključimo vsebine iz ostalih predmetov. Za lažje 

funkcioniranje bi bilo potrebno obvezno sistemsko postopoma vključiti v drugo in tretje triletje 

naslednje vsebine: medije, promet, družina, narava, kuhanje, vrtnarjenje … Ob tem pa dodati 

še ostale jezikovne vsebine, ki so tudi cilj pri tujem jeziku. Kljub dejstvu, da je v razredu 

ustvarjena 'umetna situacija', se moramo učitelji truditi pripraviti takšno situacijo, ki bo 

čimbolj podobna konkretnemu življenjskemu primeru.  

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/SEJO_komplet_za_splet.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/SEJO_komplet_za_splet.pdf
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Problem, ki ga opažamo v izobraževalnem procesu, v osnovni šoli, bi bilo možno reševati z 

raznimi koraki. Današnje okolje je popolnoma drugačno od tistega izpred nekaj let in že zaradi 

tega bi moral biti spremenjen tudi sam šolski sistem. Najprej bi lahko preoblikovali učne 

načrte, spremenili načine poučevanja, podajali snovi na bolj konkreten način, medpredmetno 

povezovali … Pri tem mora biti najprej kader teoretično in praktično dobro usposobljen. Vse 

to je povezano tudi s finančnim delom, saj se želje in razne teorije večkrat razhajajo z realnimi 

možnostmi. 

Znanje angleškega jezika zagotovo spada med jezikovne in kulturne kompetence, ki se 

spodbujajo pri različnih predmetih, tako v vrtcih kot v osnovnih in srednjih šolah, npr. s 

spoznavanjem in ogledom gledaliških predstav, kulturnih prireditev, branjem pesmi, knjig, 

obeleženjem svetovnega dneva jezikov (26. september) …  

Nadaljnji primeri iz vsakdanjega življenja, kjer se kaže razvitost kompetence tujega jezika so: 

npr. ogled tujega televizijskega programa in razumevanje dane vsebine brez težav ali pa 

potovanje v tujo državo, kjer se naučiš osnovnih fraz za naročanje hrane in pijače, preverjanje 

smeri in prevozov, zdravstvene storitve, da lahko počitnice preživiš brez težav.   

Kompetenca znanja tujih jezikov je vsekakor pomembna tudi pri posameznih poklicih, npr. 

natakar, delavec na bencinski črpalki, delavec v hotelu … 

Predvsem zaradi vključenost Republike Slovenije v Evropsko unijo in iz tega izhajajoča potrebo 

po vključevanju v širšo, naddržavno skupnost in potrebo po drugem mednarodnem 

sodelovanju državljanov. 

V ta namen bi lahko v šolski proces uvedli še več kulturnih dni, ki bi bili povezani z angleškim 

jezikom, muzikali, gledališke predstave, ogledi filmov, ekskurzije v angleško govoreče države, 

gostje iz tujine, dnevi dejavnosti na temo kulture, običajev, tradicij, navad v angleško 

govorečem okolju, spoznavanje raznih športov, angleška bralna značka, projektno delo, 

izmenjava učencev … 
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3 Zaključek  

Nekateri ljudje se večkrat pošalijo in pravijo, da imamo šolski sistem iz časa Marije Terezije, 

kar pomeni, da zaradi danega šolskega sistema preveč sledimo določenim navodilom in ob 

tem izgubljamo stik z realnostjo. Starši so v današnjem času negotovi, ne zaupajo učiteljevemu 

delu, kar se posledično kaže tudi na izgubi učiteljeve avtoritete. Spoštovanje je naslednja stvar, 

ki mora biti obojestransko, saj je v obratnem primeru težko pričakovati vzajemnost. Vse to je 

seveda povezano tudi z vzgojo, čeprav v osnovni šoli opažamo, da je vedno več poudarka 

potrebno dati vzgoji in ne samo izobraževanju. Rešitev se morda skriva v tem, da bi vsi vpleteni 

strnili glave in končno začeli sodelovati.  

Naslednja stvar, ki me skrbi pa je, kdo bo ob takšnih pogojih, kot jih imamo sedaj, sploh še 

hotel biti učitelj, kar se vedno bolj kaže tudi na kadrovskem področju. 

Ob vsem tem je potrebno dodati še problem dolgoročne vizije šolstva, o katerem se še vedno 

molči. 

Resnica je, da pravzaprav nihče ne ve točno, kaj bodo naši otroci oziroma učenci potrebovali 

v prihodnosti. Poleg znanja matematike, slovenščine, tujih jezikov bodo potrebovali še znanja 

in vrline, kompetence še mogoče s kakšnega drugega področja, ki ga mi v tem trenutku niti ne 

poznamo. Dokaz za to trditev se skriva že v bodočih, novih poklicih, ki še sploh niso 

poimenovani. 

Kljub temu menim, da je potrebno na kvaliteten način razvijati določene kompetence, ki so 

potrebne ne samo za opravljanje poklica v prihodnosti, ampak tudi te, ki nam omogočajo in 

olajšajo vsakodnevno življenje. Ena izmed teh je zagotovo znanje tujega jezika, a v okviru 

drugačnega šolskega sistema in predstavljeno z drugačnimi metodami in načinom poučevanja 

za zdajšnje generacije, ki bi bile bolj primerne. Na začetku bi morali uporabljati postopne 

korake, da bi sčasoma izboljšali situacijo. Možne rešitve in predlogi ne bodo čez noč spremenili 

dano stanje, ampak vsekakor bi lahko strnjene glave skupaj naredile veliko več.  
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NAUČIMO DIJAKE OBVAROVATI HRBTENICO  

S PRAVILNIMI NAČINI DVIGOVANJA  

IN PREMEŠČANJA PACIENTOV 
 

LET'S TEACH STUDENTS TO PROTECT  

THEIR BACKBONES WITH THE USE OF CORRECT 
METODS OF LIFTING AND MOVING PATIENTS 
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Povzetek 

V svojem prispevku sem se osredotočila na pomen ergonomije v zdravstveni negi in na pomen 

vpeljave in uporabe pravilnega dvigovanja in premeščanja pacientov pri praktičnem pouku 

zdravstvene nege. Ergonomiji v zdravstveni negi namenjajo v razvitejših državah že dlje časa 

posebno pozornost, vse bolj se njenega pomena zavedamo tudi pri nas. Številne raziskave so 

pokazale, da imajo izvajalci zdravstvene nege pogosteje bolečine in več poškodb hrbtenice kot 

zaposleni v drugih poklicih. Dijaki pri praktičnem pouku pridobijo osnove varnega dvigovanja 

in premeščanja pacientov. Dejstvo pa je, da se v vsakdanji praksi zdravstvene nege premalo 

upošteva načela ergonomije. Učitelji praktičnega pouka in zaposleni v zdravstveni negi se 

moramo zavedati, da smo zgled dijakom in da je edina prava pot za varno dvigovanje in 

premeščanje pacienta upoštevanje načel ergonomije.  

 

Ključne besede: ergonomija v zdravstveni negi, ergonomska načela, praktični pouk, 

pripomočki za dvigovanje in premeščanje pacientov 

 

 

Abstract 

In my contribution, I focused on the importance of ergonomics in nursing care and on the 

importance of introducing and using the correct uplift and transfer of patients in practical 

nursing classes. Ergonomics in health care have been paying special attention in more 

developed countries for a long time, and we are increasingly aware of its importance to us. 

Numerous research has shown that care providers have more pain and more spinal injury than 

employees in other professions. Practical classes give students the basics of safe patient 

elevation and transfer. The fact is, however, that the principles of ergonomics are not 

sufficiently taken into account in day-to-day practice of nursing care. Practical teachers and 

nursing staff must be aware that we are a role model for students and that the only way to 

safely lift and transfer a patient is to adhere to the principles of ergonomics.  

 

Key words: ergonomics in nursing, ergonomic principles, practical lessons, devices for patient 

lifting and transfer  
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1 Ergonomija v zdravstveni negi 

Izraz ergonomija izhaja iz grških besed ergon (delo) in nomos (naravni zakon). Ergonomija je 

celota uporabnih znanj o skladnosti človekovih telesnih in duševnih zmožnosti z delovnim in 

življenjskim okoljem. Bistvo razumevanja ergonomije temelji na interdisciplinarnem 

proučevanju delovnih obremenitev z iskanjem razbremenitev, ko obremenitev povzroča 

neudobje ali celo prekoračuje tolerančno mejo. Ergonomija povezuje udobje in ugodje, 

zdravje ter produktivnost, to pa pomeni, da prepleta medicinsko, biološko in inženirsko 

znanost (Balantič et al., 2016). Ergonomija se ukvarja z zagotavljanjem zdravja, varnosti in s 

preprečevanjem poškodb na delovnem mestu. Po Križanec et al. (2008) ergonomija v 

zdravstveni negi zagovarja in zahteva upoštevanje načel tehnike varnega premikanja in 

dvigovanja pacientov, da ne prihaja do poškodb na mišično skeletnem sistemu bodisi pri 

izvajalcih zdravstvene nege ali pri pacientu. Ob fizičnih obremenitvah ne smemo zanemariti 

psihičnih obremenitev in drugih obremenitev in tveganj (biološka, kemična, fizikalna) 

povezanih z delom v zdravstvu. Iz tega izhaja, da je pri ureditvi delovnih mest v zdravstveni 

negi potrebno upoštevati vsa ergonomska načela, kajti varno in urejeno delovno mesto olajša 

delo, zmanjšuje verjetnost napak in poškodb ter ustvarja dobro počutje zaposlenih. 

Ergonomska načela so vodila, s katerimi si pomagamo pri načrtovanju delovnega mesta. 

Ergonomska načela so (Šalda, 2018, po Kermavnar, Dodi-Fikfak, 2013): 

– ohranjaj nevtralni položaj telesa, 

– zmanjšaj uporabo fizične sile, 

– ohranjaj vse lahko dosegljivo, 

– zagotovi delo na primerni površini, 

– zmanjšaj število ponavljajočih se gibov, 

– zmanjšaj statično mišično delo, 

– zmanjšaj točkovni pritisk na telo, 

– omogoči zadostni manevrski prostor, 

– predvidi mišični počitek med delom, 

– ohranjaj udobno delovno okolje, 

– zagotovi razumljivost ukazov, 

– zmanjšaj stres. 
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Z upoštevanjem ergonomskih načel v zdravstveni nege želimo doseči naslednje cilje (po 

Križanec et. al., 2008):  

– zmanjšati psihofizične obremenitve izvajalcev zdravstvene nege, 

– preprečiti izgorevanje na delovnem mestu, 

– preprečiti oziroma zmanjšati kostno-mišična obolenja ter poškodbe pri izvajalcih 

zdravstvene nege, zmanjšati odsotnost od dela, 

– doseči višjo raven varnosti pri delu, 

– ohranjati delovno sposobnost,  

– pozitivno vplivati na odnose med sodelavci ter na njihov odnos do dela, 

– pozitivno vplivati na odnose med izvajalci zdravstvene nege in pacienti. 

Izvajalci zdravstvene nege so izmed zdravstvenih delavcev (poleg bolničarjev negovalcev) 

najbolj ogroženi za pojav mišično skeletnih težav, pri katerih so v ospredju težave (bolečine) v 

hrbtenici, predvsem v ledvenem delu hrbtenice. Veliko število raziskav potrjuje, da so te 

težave posledica izpostavljenosti mehanskim dejavnikom. Prav tako pa raziskave potrjujejo, 

da zmanjšanje biomehaničnih tveganj samo po sebi ni dovolj za odpravo mišično skeletnih 

obolenj, temveč se je potrebno ozirati tudi na stres oziroma psihične obremenitve (povzeto 

po Stričević, 2010). Znano je, da k razvoju kronične bolečine v križu odločilno doprinese tudi 

prepričanje posameznika, da ni dorasel zahtevam poklica. Zaradi prevelikih telesnih naporov 

prihaja do odsotnosti z dela zaradi bolezni in na drugi strani tudi prisotnosti in opravljanju dela 

kljub bolezni. V obeh primerih je delovni proces moten. Ergonomsko premeščanje pacientov 

pri nas v zdravstveni negi še ni prav zaživelo, spodbudno pa je, da se to področje raziskuje in 

predstavlja na strokovnih izobraževanjih. Štepic (2018) navaja, da je Stričević (2010) dokazala, 

da je z uporabo ergonomskih pripomočkov mogoče znižati obremenitve, medtem ko je Mujić 

(2016) izboljšal rezultate znižanja obremenitev že zgolj s poznavanjem ergonomskih načel, 

avtorica Par (2007) meni, da ergonomske tehnike lahko močno zmanjšajo fizične obremenitve 

na delovnem mestu. To pomeni, da lahko tudi vsak posameznik sam pripomore k varnejšemu 

izvajanju, če je o tem le dovolj osveščen.  
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2 Učenje ergonomskega dvigovanja in premeščanja 

pacientov 

Avtorica Štepic (2018) ugotavlja, da slovenski izobraževalni sistem premalo poudarja pomen 

ergonomije v času šolanja in da dijaki ne pridobijo dovolj znanj, da bi lahko preprečili težave v 

gibalnem aparatu. Ravnik (2020) pravi, da je napačen pristop k izvedbi ročnega premeščanja 

in dvigovanja pacienta posledica neustreznega izobraževanja, ki še vedno temelji na 

tradicionalnem modelu, in da se pri dviganju poučuje tehnika bremena enotne oblike – škatle, 

kar pacient zagotovo ni. Izpostavljam, da poučevanje tehnik dvigovanja, premeščanja in 

pomoči pri gibanju pacienta z upoštevanjem ergonomskih načel poteka na naši šoli že vrsto 

let. Pridobivanje znanja in veščin za učitelje je potekalo v okviru študijskih skupin in intenzivno 

v strokovnem aktivu. Sodelavke Križanec, Par, Pavrič – Konušek so tudi avtorice spletne strani 

Ergonomija v zdravstveni negi, objavljene na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Topogledno smo najbrž na področju poučevanja sodobnih tehnik dvigovanja in premeščanja 

pacientov (in oskrbovancev) v prednosti, saj smo znanje in veščine pridobivali na delavnicah, 

ki so jih izvajale omenjene sodelavke. Na šoli imamo na voljo vrsto pripomočkov in priročnih 

sredstev za dvigovanje in premeščanje. V kliničnem okolju je opremljenost s temi pripomočki 

in njihova uporaba različna. Velikokrat smo priča tudi temu, da ima osebje na voljo 

pripomočke, vendar jih ne uporablja. 

Pri poučevanju ergonomskega načina premeščanja pacientov sledim naslednjim vzgojno- 

izobraževalnim ciljem: 

– dijaki se zavedajo pomena pravilnega pristopa pri dvigovanju in premeščanju pacientov, 

– razvijajo čut odgovornosti do sebe, svojega zdravja in drugih, 

– poznajo pomen pravilne obremenitve hrbtenice, 

– znajo pravilno dvigovati/premeščati pacienta, 

– znajo uporabljati pripomočke, ki so na razpolago v šoli in kliničnem okolju, 

– razmišljajo o načinu izvedbe premika, da bodo uporabili čim manjšo silo in čim manjšo 

lastno obremenitev, 

– dijaki se zavedajo pomena dobre telesne kondicije in pomena telesne vadbe pri 

opravljanju svojega bodočega poklica. 
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Pomoč pacientu pri gibanju, dvigovanje in premeščanje pacienta so redna opravila v 

zdravstveni negi in pri praktičnem pouku, kjer se dijaki vključujejo v proces zdravstvene nege. 

Kot učiteljica praktičnega pouka demonstriram intervencijo, pomagam dijakom pri izvedbi, jih 

nadzorujem, dajem povratne informacije in v končni fazi tudi ocenim njihovo pridobljeno 

znanje in veščine. Za pravilno dvigovanje in premeščanje pacienta morajo biti dijaki pozorni 

na dotik in pravilne prijeme z rokami, na pravilno držo hrbtenice, na gibanje svojih nog, pozorni 

morajo biti do pacienta, ga čimbolj aktivirati. Pri izvedbi se morajo naučiti uporabljati 

pripomočke, ki so na voljo na bolniškem oddelku, če le teh ni, je na voljo vedno drseča podloga, 

ki jo naredimo iz PVC vreče za perilo in nam zelo olajša premik pacienta po postelji. Dijake 

spodbujam k razmišljanju o tehnikah, ki bi olajšale delo in bile čim bolj prijazne/varne za 

pacienta. 

Pri poučevanju in izvajanju ergonomskega načina dvigovanja in premeščanja pacientov je 

potrebno slediti strokovnim smernicam, ki zagotavljajo, da je hrbtenica v nevtralnem položaju 

(povzeto po Novak, 2018): 

– Kadar ima pacient posteljo, ki se lahko dvigne (električno, hidravlično), se jo prilagodi 

glede na delovno višino, zato da se ne sklanjamo nad pacientom.  

– Pred začetkom vsakega premeščanja stojimo čim bliže pacientu.  

– Noge naj bodo razmaknjene za širino ramen, z eno nogo rahlo pomaknjeno naprej – za 

boljše ravnotežje.  

– Pozorni bodimo, da so rame in medenica v ravni liniji in da se izogibamo zasukom ter 

ukrivljanju hrbta.  

– Rahlo upognimo kolena in ohranjamo naravno krivuljo hrbtenice.  

– Komolci so ob sebi in izogibamo se stegovanju. Bolj ko je breme oddaljeno od telesa in 

se stegujemo, večja je verjetnost, da se poškodujemo.  

– Pacienta vedno primemo s celo roko, ne le s prsti. Primemo ga za mesta, ki omogočajo 

dober prijem, npr. okoli medeničnega predela, pasu, lopatic. Včasih ga moramo prijeti 

tudi za hlače pižame, še bolje pa je, da uporabimo poseben pas z ročaji.  

– Pred naporom napnemo trebušne mišice in s tem podpremo hrbtenico.  

– Med premeščanjem imamo glavo dvignjeno. Mišice nog in bokov uporabljamo tako, da 

kolena med dvigovanjem počasi iztegujemo. S koleni se naslonimo na rob postelje.  
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– Pozorni smo, da se gibljemo gladko in prenašamo svojo težo vedno v smeri giba, ki ga 

izvajamo.  

– Zelo je pomembna obutev z dobrim oprijemom ter primerna obleka, ki ne ovira naših 

premikov. 

V praksi opažam, da potrebujejo dijaki veliko spodbude, pomoči in nadzora, da upoštevajo 

navodila ergonomskega premeščanja. Pogosto opravijo premik pacienta brez razmisleka, kar 

na hitro, ne ozirajoč se na položaj svojega telesa oziroma hrbtenice. Pri težjih pacientih in 

pacientih z omejeno gibljivostjo je seveda potrebna moja pomoč. Nemalokrat so dijaki sami 

presenečeni, kako lahko z uporabo enostavnih pripomočkov opravimo premik težjega 

pacienta.  

 

3 Zaključek 

Vse informacije, znanje in veščine, ki jih dijaki pridobijo o ergonomskem načinu dvigovanja in 

premikanja pacientov, so pomembne za varovanje njihovega zdravja, preprečevanja obolenj 

kostno-mišičnega sistema in uspešno opravljanje njihovega bodočega poklica. Šepic (2018) 

pravi, da bi morali dati temu področju več poudarka, napisati literaturo za dijake s področja 

ergonomije in nameniti več ur pouku ergonomije v zdravstveni negi, kjer bi dijaki pridobili več 

znanj in informacij na to temo in se zavedali, kako pomembna je uporaba ergonomskih načel, 

da zaposleni v zdravstveni negi ne bi imeli toliko mišično-skeletnih težav. Žal izvajalci 

zdravstvene nege poleg velike odgovornosti in skrbi za paciente premalo poskrbijo za svoje 

zdravje. Dejstvo je, da je premalo poudarka na ergonomičnem opravljanju dela v zdravstveni 

negi, kjer se preveč ohranja tradicionalni pristop pri dvigovanju in premikanju pacientov. Tudi 

učitelji praktičnega pouka bi morali redno izpopolnjevati znanja in veščine s tega področja in 

se zavedati, da smo zgled dijakom, ki nas posnemajo.  
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Povzetek 

Pri pouku angleškega jezika dijaki pridobijo tudi ustne ocene, in sicer na podlagi govornih 

nastopov. Teme se razlikujejo glede na letnik in snov, ki jo obravnavamo. Čeprav dijaki iz leta 

v leto prihajajo iz osnovnih šol z večjim besednim zakladom, pa imajo veliko težav z izpeljavo 

govornih nastopov – enostavno ne obvladajo veščin javnega nastopanja. Verjetno je razlog v 

tem, da jih tega ne učimo ne v osnovnih, ne v srednjih šolah oziroma je priprava dijakov na 

govorni nastop prepuščena učiteljem. Drug razlog je morda pandemija, ki nas je zadnja leta 

prisilila v delo na daljavo in učencem ter dijakom odvzela možnost komuniciranja iz oči v oči. 

Kako torej dijakom pomagati, da izvedejo uspešen nastop ali predstavitev? Kaj so prvine 

dobrega govornega nastopa? In zakaj je sploh pomembno obvladati veščine javnega 

nastopanja? Jezikovne kompetence so tako v maternem kot tujem jeziku izjemnega pomena 

za posameznikovo samozavest in uspešnost na vseh področjih njegovega življenja.  

 

Ključne besede: angleščina, govorni nastop, javno nastopanje, dijaki  

 

 

Abstract 

In English lessons, students also acquire oral grades for their oral presentations. The topics 

differ based on the year and the subject matter that is being covered. Although students arrive 

from primary schools each year with a broader vocabulary, they have trouble with oral 

presentations – they simply do not have public speaking skills. The reason is probably that we 

do not teach them in schools and that teachers need to prepare their students for oral 

presentations on their own. Another reason might be the pandemic, which lead to us working 

from home and deprived the students from face-to-face communication. How can we help 

the students prepare a successful oral presentation? What are the qualities of a good 

presentation? Why are public speaking skills even important? Linguistic competence in both 

the mother tongue and the foreign language are of vital importance for an individual's 

confidence and success in all areas of life. 

 

Key words: English, oral presentation, public speaking, students  
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Bogovi niso mogli ponuditi človeku nič lepšega kot govorjeno besedo. (Kvintilijan)  

 

1 Govorni nastopi – javno nastopanje 

»Govorjenje je zrcalo človekovega notranjega življenja, njegovih misli, čustev in občutij. Zato 

govorjena beseda razkriva poslušalcu tistega, ki govori.« (Marc in Torkar Papež, 2006, 33) 

Čeprav ljudje uporabljamo isti jezik za sporazumevanje, je način govora, izbira besed, 

izgovorjava, naglaševanje, intonacija in hitrost govora tisto, po čemer se razlikujemo. »Usta 

odpre in vem, kdo je,« je pred davnim časom izjavil že naš pisatelj Fran Levstik. O sebi pa ne 

sporočamo samo s svojim govorom, ampak tudi z govorico telesa – mimiko, kretnjami, gibi, 

držo telesa. Te nebesedne komunikacije se ne zavedamo, saj jo pogojujejo naša čustva in 

občutja. Pri javnem nastopanju bi se morali zavedati ugotovitve Alberta Mehrabiana iz 

kalifornijske univerze, ki je leta 1981 ugotovil, da poslušalce v 55% pritegne govornikova 

neverbalna komunikacija, torej telesna govorica, 38% zavzema način govorjenja, torej 

intonacija, hitrost govora, naglaševanje ipd. in le 7% konkretna vsebina, torej izgovorjene 

besede, kot navaja v svoji knjigi Theo Theobald (2012). Torej je dober govorni nastop odvisen 

ne toliko od vsebine kot od načina, kako bomo dano vsebino oziroma temo predstavili. Tega 

bi se morali zavedati tudi mi, učitelji, saj je naše vsakodnevno delo v bistvu javno nastopanje, 

od načina predstavitve neke snovi pa je odvisno, ali nas bodo dijaki sploh poslušali in na koncu 

tudi razumeli. Žal tudi nas na fakultetah ne poučujejo o veščinah javnega nastopanja, smo pa 

nemalokrat tudi sami priče izjemno nezanimivim predavateljem, ki včasih svojim študentom 

berejo svoje zapiske, publikacije ali besedilo s powerpointa. Retorika ali veščina govorjenja je 

torej zanemarjena na vsej vertikali izobraževalnega sistema. Na srečo se lahko veščin javnega 

nastopanja naučimo. Obstaja veliko šol javnega nastopanja ter priročnikov, pomembno je le, 

da si vzamemo čas in si to res želimo. »Če hočete dobro igrati tenis, morate veliko trenirati 

tenis, če hočete biti dober golfist, pa golf. Vsak šport zahteva veliko treninga. Enako je z 

nastopanjem.« (Jernejčič, 2012, 24) Zmeraj pa je najprej potrebno obvladati teorijo – kaj so 

prvine dobrega govornega nastopa, kaj ga sestavlja, na kaj moramo biti pozorni, čemu se 

moramo izogibati, predvsem pa se moramo nanj dobro pripraviti. 

Lastnosti, ki govorniku zelo koristijo, so: blagost glasu, znamenja obzirnosti, priljudnost besed 

[…] še kako potrebno je kazati znamenja prijaznosti, blagodušnosti, odgovornosti, hvaležnega 

in ne pohlepnega duha. (CICERON) 
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2 Kako pripraviti dober govorni nastop pri pouku 

angleškega jezika 

Dijaki dobijo v vsakem letniku temo za govorne nastope. V prvem letniku začnemo z 

enostavnimi in krajšimi nastopi, npr. predstavitev družinskega člana ali sorodnika, v drugi 

konferenci predstavitev slavne osebe. Predstavitev morajo napisati tudi rokopisno in mi jo 

oddati. Vedo, kako dolga je lahko predstavitev (3 do 5 minut), dobijo datum predstavitve in 

vedo, kaj bom ocenjevala (bogatost besedišča, izgovorjavo, slovnično pravilnost, tekočnost 

govora, vsebino). Pri govornem nastopu seveda svoje predstavitve ne smejo brati, lahko pa 

imajo na listku oporne točke, ključne besede, izraze. Seveda se znanje angleščine pri dijakih 

razlikuje, prav tako širina besednega zaklada, a ker se lahko na govorni nastop doma pripravijo 

(morda jim ga celo kdo pomaga napisati?), večjih težav ne bi smeli imeti. A žal jih imajo, 

predvsem pri izvedbi svojega nastopa. In težave niso povezane z znanjem angleščine, ampak 

predvsem z veščinami javnega nastopanja. Ne zavedajo se, da so za izvedbo dobrega 

govornega nastopa ključni trije elementi: nebesedna komunikacija, predpriprava in govor 

(Jernejčič, 2012, 33). 

Kljub mojim opozorilom, naj doma vadijo predstavitev pred ogledalom ali jo nekomu povedo, 

tega običajno ne naredijo. Le redki dijaki se na svojo predstavitev doma pripravljajo, kar se 

takoj razbere iz njihovega tekočega in samozavestnega govora ter sproščenega nastopa. 

Večina dijakov ima težave z nebesedno komunikacijo – govorico telesa, ki se je sploh ne 

zavedajo. Res je, da je skoraj pri vseh prisotna trema, a najpogostejše napake, ki jih opazim pri 

njihovih predstavitvah, so: očesni stik s sošolci (ki ga ni), nenadzorovani gibi telesa, gledanje v 

tla ali ves čas v isto točko, prehitro in nerazločno govorjenje, pretiho govorjenje, monoton 

glas, govorjenje na pamet, daljše prekinitve med predstavitvijo. Ključni element predstavitve, 

ki ga pri dijakih pogrešam, je govorjenje iz srca. »Prisrčnost, navdušenje in iskrenost vam bodo 

v veliko pomoč v vsakem govoru, ne glede na vsebino in namen,« navaja Dale Carnegie v 

svojem delu Kako se naučiš javno nastopati in govoriti (2005). Že leta 1912 je v New Yorku 

izpeljal svoj prvi tečaj javnega nastopanja ter govorjenja in poudarja, da je govorjenje iz srca 

ključno za dobrega govorca. Zato je toliko težje razumeti, da imajo dijaki težave pri govornih 

nastopih, kjer predstavljajo svoje ožje družinske člane (mamo, očeta, sestro) in se morajo 

podatke o njih učiti na pamet. Včasih se sploh ne spomnijo njihove starosti, ne znajo opisati 
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njihovih delovnih mest, hobijev ipd. Učenje na pamet je tipičen dokaz, da se v javnem 

nastopanju ne znajdejo, da jim je pripravo na nastop napisal nekdo drug ali da jim tema ni 

blizu, čeprav opis ožjega sorodnika ne bi smel biti problem. V redkih primer je učenje 

govornega nastopa na pamet tudi dokaz šibkega znanja angleščine. Že Dale Carnegie je izjavil: 

»Človek, ki se svoje govore uči na pamet, ne le zapravlja čas in energijo, ampak prav kliče nadse 

nesrečo.« (Carnegie, 2004, 33) 

Če zanemarimo dejstvo, da dijaki niso vešči javnega nastopanja, je težko razumljivo, da jim 

včasih veliko težav povzroča izbira teme. V drugem letniku, na primer, si lahko temo v prvi 

konferenci izberejo sami – lahko je to opis kakšnega mesta, znamenitosti, glasbene skupine, 

svojega hobija ipd. V drugi konferenci pa je tema opis celovečernega filma, ki je bil na 

kateremkoli področju nagrajen vsaj z enim oskarjem. Tema sovpada z njihovim programom in 

učnim načrtom, saj učim medijske tehnike, ki se učijo tudi snemanja in montaže filmov. Kljub 

pestri izbiri, ki jo imajo pri obeh govornih nastopih, opažam, da se iz leta v leto ponavlja opis 

istih filmov (morda se informirajo od starejših vrstnikov?), redki pa uspejo pripraviti izvirno in 

zanimivo predstavitev. Zato sem toliko bolj vesela, ko tu in tam naletim na dijaka ali dijakinjo, 

ki »govori iz srca« in navdušeno, saj govori o stvari, ki jo dobro pozna, se z njo ukvarja ali ga 

oz. jo navdušuje. Takšne so bile pred časom predstavitve diatonične harmonike – frajtonarice 

dijaka, ki je že leta bil muzikant, pa predstavitev treninga jahanja konja in preskakovanje ovir, 

igre paintball, klarineta, športa downhill ali spusta z gorskimi kolesi. V vseh primerih je šlo za 

dijake, ki so jim predstavitvene teme bili hobiji. Žal iz leta v leto ugotavljam, da se vse manj 

dijakov ukvarja s kakršnokoli dejavnostjo v prostem času, zaskrbljujoči odgovori na vprašanje, 

kaj počneš v prostem času pa so: spim, jem, igram računalniške igrice, sem na spletu, socialnih 

omrežjih. Ti odgovori so namreč najpogostejši.  

Kako torej dijakom pomagati, da pripravijo dober govorni nastop? Najprej si seveda morajo 

izbrati temo, ki jim je blizu, o njej veliko vedo in je njim samim zanimiva. Dobra izbira teme je 

pogoj, da jo bodo z navdušenjem tudi predstavili. Sledi iskanje in zapis informacij – pisna 

priprava. Ker je to angleški govorni nastop, morajo predstavitev napisati v angleščini, kljub 

nasvetom o uporabi slovarja in preverjanju izgovorjave pa nekateri dijaki uporabijo napačno 

besedo glede na pomen ali jo napačno izgovorijo. Ko imajo govorni nastop pripravljen v pisni 

obliki, ga je potrebno tudi vaditi – pred ogledalom ali prijateljem, sorodnikom. Poslušalci nam 

lahko dajo povratno informacijo o naši neverbalni komunikaciji, govoru ali morda celo 
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opozorijo na napake v angleškem jeziku, če ga obvladajo. In večkrat, ko bo dijak vadil svoj 

govorni nastop, bolj samozavesten bo. Dijaki pa priznavajo, da se na nastop pripravljajo tik 

pred zdajci, dan ali dva pred nastopom, veliko jih nastopa sploh ne poskuša vaditi. Pri sami 

izvedbi govornega nastopa pa je seveda na nek način treba premagati tremo – morda z nekaj 

globokimi vdihi na začetku predstavitve. Dijakom, ki se jim pri govornem nastopu zatakne, 

seveda pomagam tako, da jim z rokopisne predloge preberem začetek naslednjega stavka, da 

se spomnijo, kje so ostali. In zmeraj poudarjam, naj improvizirajo – povedo z drugimi 

besedami, kot so jih zapisali v predlogi, kaj nepomembnega tudi izpustijo, morda povedo v 

drugačnem vrstnem redu, če to ne vpliva na samo predstavitev. Vsekakor pa jim zmeraj 

poudarjam – verjemite vase in v svoj uspeh, bodite pozitivno naravnani in si recite – uspelo mi 

bo! 

Trdim, da lahko povprečen govor z močjo dovršenega nastopa ustvari boljši vtis kot dovršena 

vsebina, ki ji manjka volje. (Kvintilijan) 

 

2.1 Zakaj je pomembno obvladati veščine javnega nastopanja 

Dijaki včasih potarnajo, zakaj so govorni nastopi sploh potrebni, čeprav jih večinoma imajo 

raje kot npr. spraševanje o slovničnih pravilih ali reproduciranje snovi iz učbenika. Ne zavedajo 

se, da smo v bistvu vse življenje »na odru« in da ves čas nastopamo, tudi ko se pogovarjamo s 

prijatelji, prepričujemo mamo, da lahko gremo s prijatelji na morje, klepetamo s sodelavcem 

ob skodelici kave. Čeprav gre v teh primerih za neformalno in nepripravljeno govorjenje, zaradi 

česar smo tudi bolj sproščeni, pa so prisotni enaki elementi kot pri javnem nastopanju – 

govorica telesa in način govora, s katerima včasih sporočamo več kot z besedami. Naučiti se 

veščin javnega nastopanja, obvladati govorico svojega telesa in se zavedati pomena intonacije, 

registra, barve glasu in ne nazadnje izbire besed nam lahko pomaga vzbuditi zanimanje pri 

poslušalcih ali ustvariti boljši prvi vtis pri spoznavanju novih ljudi. V svoji knjigi mag. Andreja 

Jernejčič navaja ugotovitev Daniele Brečko, da prvi vtis naredimo v prvih sedmih sekundah, 

nato pa se ga trudimo izboljšati, vendar za to potrebujemo tedne, mesece ali celo leta 

(Jernejčič, 2012, 37). Razen vsakodnevnih pogovorov s sodelavci, prodajalci, sosedi pa se v 

življenju znajdemo še v številnih situacijah, ko bomo primorani javno nastopiti, na primer kot 

priča na poroki, ob naključnem intervjuju na ulici, razgovoru za službo, na konferenci, 

službenem sestanku, zboru stanovalcev v bloku, ob podelitvi priznanja.  
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In pomembno je, da ne glede na vrsto govora (spontan, pripravljen) znamo izraziti svoja 

stališča, želje, potrebe, mnenja, znamo prepričati, svetovati, predlagati, kjer pa nam bodo 

komunikacijske veščine in znanje javnega nastopanja izjemno pomagale. S končanjem šolanja 

torej ni konec govornih nastopov, šolanje je lahko le učenje in trening čim boljšega in 

uspešnega javnega nastopanja. 

 

Govor je slika duše. (slovenski pregovor) 

 

3 Zaključek 

Nihče ni rojen govorec, a že od prve besede, ki jo spregovorimo, smo postavljeni v položaj, ko 

si bomo s svojimi besedami odpirali ali zapirali vrata v življenju. Nihče nas tudi v času šolanja 

ne poučuje, kako moramo nastopati v javnosti, stvar je prepuščena posameznim učiteljem ali 

tečajem javnega nastopanja. Dobro bi bilo, da bi v sklopu pouka slovenskega jezika ali kako 

drugače učence že v osnovni šoli naučili, kako nastopati v javnosti, kako pripraviti govorne 

nastope ali predstavitve. Žal nam mnogokrat učiteljem natrpani učni načrti in priprave na 

zaključne izpite ali maturo onemogočajo vnos dodatnih učnih vsebin. Težave se pojavljajo tudi 

z naraščanjem števila dijakov s posebnimi potrebami, kjer se v vedno večji meri pojavljajo 

razne čustvene ali duševne stiske, zaradi katerih dijaki niso sposobni opraviti govornega 

nastopa pred sošolci ampak le individualno z učiteljem in sošolcem ali dvema. Kako bodo ti 

dijaki uspeli premagovati izzive javnega nastopanja ali govorjenja, ko se bodo znašli v takšni 

situaciji, se ne vpraša nihče. Sama bom še naprej pridobivala ustne ocene dijakov na podlagi 

govornih nastopov, saj opažam, da v četrtem letniku, ko morajo dijaki predstaviti prebrano 

knjigo, večjih težav z govornim nastopom nimajo več. Težava, ki se pojavlja takrat je, da jih le 

še peščica bere knjige in so prisiljeni, da eno preberejo zaradi govornega nastopa. A ni ga 

lepšega trenutka, ko po govornem nastopu k meni pristopi dijak in mi pove: »Ne berem knjig, 

a zaradi vašega govornega nastopa sem si moral eno izbrati v knjižnici in spremenila mi je 

življenje.« (Dotični dijak je prebral knjigo Skrivnost avtorice Rhonde Byrne).  
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Povzetek 

V strokovnem članku je predstavljen razvoj, metodologija in uporaba 3D tiska kot pripomočka 

v izobraževalnem procesu. 3D modele smo na Srednji šoli za oblikovanje Maribor uporabili pri 

naključno izbranih predmetih v programih: medijski tehnik, tehnik oblikovanja in frizer. 

Predmeti, ki so bili vključeni v raziskavo so bili: matematika, grafično oblikovanje/umetnost, 

biologija, struktura las in geografija. V pomoč pri raziskovanju mi je bilo sodelovanje na 4 

letnem projektu z naslovom 3D4Kids, Erasmus+. Za potrebe projekta smo izvedli testiranje in 

evalvacijo pri vseh omenjenih predmetih. Za potrebe strokovnega članka je predstavljen 

teoretičen del 3D tiska, oblikovanje in priprava modelov za tisk, uporaba v izobraževalnem 

procesu in končna evalvacija za predmet grafično oblikovanje. Ugotovitve za predmet grafično 

oblikovanje kažejo, da so učenci programsko orodje za oblikovanje 3D modela uspešno osvojili 

in ga bodo uporabljali naprej. 5 od 28 učencev ima 3D tiskalnik doma. Ob pomoči 3D modela 

pri pouku si snov lažje predstavljajo. 

 

Ključne besede: oblikovanje, izobraževalni proces, grafično oblikovanje, 3D tisk 

 

Abstract 

The article presents the development, methodology and use of 3D printing as a tool in the 

educational process. 3D models were used at the High School of Design in Maribor in randomly 

selected subjects: media technician, design technician and hairdresser. The subjects included 

in the research were: mathematics, graphic design/art, biology, hair structure and geography. 

Participation in the 4-year project 3D4Kids, Erasmus+, helped me in my research. For the 

purposes of the article, I have included theoretical part of 3D printing, design and preparation 

of 3D models. Usage of models in the educational process and final evaluation. The evaluation 

is made only for the graphic design course, in which I teach. The findings for the graphic design 

course show that the students have successfully mastered the software tool for creating a 3D 

model and will continue to use it. 5 out of 28 students have a 3D printer at home. The teaching 

lessons is easier with a 3D model.  

 

Key words: design, educational process, graphic design, 3D printing   
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

3D tisk je tehnologija, ki je vedno bolj razširjena na različnih gospodarskih področjih. Ob 

raziskovanju sem zasledila, da je tehnologija 3D tiska napredna tehnologija, ki lahko sega od 

tiskanja celotnih zgradb do umetnih udov, človeških kosti ali celo delujočih organov. V sklopu 

projekta 3D4kids Erasmus+ KA strateška partnerstva sem sodelovala v projektu z naslovom 

3D4kids. Cilj projekta je bil, da se je ustvarila platforma, s katero lahko vsak učitelj sname 

datoteke s 3D modeli, jih natisne in uporabi pri pouku. Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor 

smo vključili naključno izbrane predmete iz vseh treh izobraževalnih programov. Tako smo v 

programih medijski tehnik, tehnik oblikovanja in frizer naključno izbrali naslednje predmete: 

matematika, umetnost, biologija za frizerje in geografija. 

V poglavjih, ki si sledijo v strokovnem prispevku se bom najprej osredotočila na teoretična 

izhodišča, zgodovino in opis tehnologije 3D tiska. Za potrebe strokovnega raziskovanja sem si 

s pomočjo metode opazovanja in anketnega vprašalnika zastavila naslednji trditvi: Učenci 

modula grafično oblikovanje samostojno oblikujejo 3D model. Natisnjeni 3D modeli 

pripomorejo k boljšemu razumevanju snovi. Podroben postopek metodologije in opis izvedbe 

v razredu je opisan v poglavju z naslovom Metodologija učne ure s 3D modeli in testiranje v 

razredu. Bila sem prisotna pri vsaki učni uri, kot tudi pri izvedbi testiranja. Ob koncu vsake 

učne ure sem na skupnem vzorcu 28 učencev opravila še digitalni anketni vprašalnik in tako 

pridobila odgovore za zgornji trditvi.  

Podrobna evalvacija, slikovni prikaz in ugotovitev so predstavljene v poglavju Pregled 

anketnega vprašalnika in potrjevanje hipoteze.  

ZGODOVINA IN VRSTE 3D TISKA 

V poglavju bom najprej opredelila definicijo in pomen 3D tiska. Nato bom na kratko opisala 

zgodovinski razvoj 3D tiska in delitev 3D tiska na različne vrste, ki so bile ključne za potrebe 

učne ure in tisk 3D modelov.  

3D-tisk ali aditivna proizvodnja je postopek izdelave trirazsežnih trdnih objektov skoraj katere 

koli oblike iz digitalnega modela. 3D-tiska se doseže z uporabo aditivnega postopka, pri 

katerem se v različnih oblikah odlagajo zaporedne plasti materiala. 3D-tisk se razlikuje od 

tradicionalnih proizvodnih tehnik, pri katerih se večinoma uporablja odstranjevanje materiala 
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z metodami, kot sta rezanje ali vrtanje (subtrakcijski postopki). Tehnologija se uporablja za 

prototipizacijo in porazdeljeno proizvodnjo na področjih nakita, obutve, industrijskega 

oblikovanja, arhitekture, inženirstva in konstrukcije, avtomobilske, letalske in vesoljske 

industrije, dentalne in medicinske industrije, izobraževanja, geografskih informacijskih 

sistemov, gradbenega inženirstva in drugje.  

Ob raziskovanju o nastanku 3D tiska članek na spletu omenja zgodovinska dejstva, da naj bi 

razvoj 3D tiska segal v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Čeprav se tehnologija zdi dokaj 

nova, ima za seboj kar nekaj zgodovinskih mejnikov. Po lastnem izboru in za potrebe 

strokovnega članka bom predstavila dva zgodovinska mejnika, ki se hkrati nanašata tudi na 

dve vrsti 3D tiska glede na tehnologijo.  

3D-tiskanje bi se naj prvič pojavilo leta 1970. Opisuje najpreprostejšo nalogo, in to je tiskanje 

v treh dimenzijah z dodajanjem slojev oz. plasti. Do leta 1980 tridimenzionalno tiskanje ni bilo 

patentirano, zato se je kot prvi mož 3D tiska zapisal dr. Hideo Kodama na Japonskem. Njegov 

patent se danes imenuje stereolitografija. (Kauppila, J. What is Material Jetting 3D Printing 

Simply Explained)  

Leta 1983 je izumitelj Charles Hull eksperimentiral z materiali, ki se utrjujejo ob prisotnosti UV-

sevanja, in jih izpostavil skeniranemu laserju. Z utrjevanjem zaporednih slojev 

fotopolimernega materiala je ugotovil, da lahko izdela trde polimerne predmete v treh 

dimenzijah. Tukaj se je začela pot razvoja stereolitografije, kjer mu je kmalu uspelo izdelati 

računalniško nadzorovano vodenje UV-laserskega žarka in leta 1986 vložil patent ter ustanovil 

današnjo svetovno znano podjetje 3D Systems. (Muck, Križanovskij 2015, 20-22). 

Kratico za stereolitografijo, bom v nadaljevanju uporabila kot SLA. SLA je ena izmed vrst 

tehnologije 3D tiska. Največkrat se uporablja za prototipe in uporabo kalupov. Od tehnologije 

SLA se druga oblika 3D tiska imenuje ciljno nalaganje ali FDM (Fused Deposition Modeling). 

Razlika je v tehnologiji nalaganja materiala, vrsti 3D tiskalnika in uporabi materiala. Za potrebe 

pouka smo uporabili modele, ki bo bili natisnjeni s FDM in SLA tehnologijo. (slika 1) Material v 

3D tisku imenujemo filament. Za 3D tisk modelov je bil uporabljen filament termo plastike v 

beli barvi. Za termo plastiko se uporablja kratica PLA (Polylactic Acid) (Paulo Jorge Bártolo, 

2011, 141). 

Danes se postopek 3D tiskanja po besedah Kahn, J. v spletnem prispevku 3D Printing Artifacts 

& Exhibits: A Museum Guide, Explained začne z izdelavo ali pridobitvijo virtualne oblike 
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predmeta, ki ga želimo ustvariti. Ta virtualna zasnova se najpogosteje zapiše v programski 

datoteki CAD (Computer Aided Design). 3D modeliranje se uporabi kadar se ustvarja nov 

objekt ali model. 3D skenerje pa uporabimo, kadar kopiramo oz. preslikamo že obstoječ 

objekt. (Kahn, J. 3D Printing Artifacts & Exhibits: A Museum Guide, Explained) 

Za potrebe strokovnega članka sem v sklopu učne ure v modulu grafično oblikovanje z učenci 

izvedli učni sklop na temo 3D tiska. Učencem sem predstavila postopek 3D tiskanja, razložila 

uporabo v gospodarstvu in primere iz prakse. V sklopu projekta 3D4Kids Erasmus+ smo 

sodelovali s podjetjem, ki je za potrebe projekta tiskalo 3D modele za uporabo pri pouku. Tako 

nam je podjetje izrisalo in pripravilo model grških stebrov, ki smo jih učitelji lahko uporabili pri 

pouku. Primeri 3D modelov so bili pripravljeni glede na posredovano skico in dimenzije. 

Podjetje je nato izrisalo in pripravilo virtualno zasnovo naših modelov. Uporabljen filament je 

bil bel PLA.  

 

 

Slika 1: Primer modela na sliki, ki smo jih uporabili pri predmetu umetnost, in so natisnjeni s 

pomočjo metode FDM. Uporabljen filament je PLA v beli barvi. (lasten vir) 

 

Po pregledu in raziskovanju po spletu sem ugotovila tudi, da obstajajo spletne strani, ki imajo 

že naložene izrisane modele. Iz spletne strani, prenesemo že obstoječe 3D datoteke, ki jih nato 

natisnemo. S tem hitreje in lažje pridemo do natisnjenih želenih modelov. Ob prenosu 

datoteke se le-ta prenese v 3D tiskalnik in poteka proces 3D tiska. Kot že omenjeno proces 3D 

tiskanja naših modelov je potekal tako, da pretvori predmet v številne tanke plasti, nato pa ga 
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zgradi od spodaj navzgor, plast za plastjo. Omenjena FDM tehnologija. Te plasti nato skupaj 

tvorijo trden predmet.  

Slednjo smo uporabili tudi pri pouku grafičnega oblikovanja, kjer si je vsak dijak oblikoval in 

natisnil svoj model.  

 

2 Metodologija učne ure s 3D modeli in testiranje v 

razredu 

V osrednjem delu prispevka bom opisala potek in načrtovanje učnih sklopov. Opisala 

uporabljano metoda v razredu in medpredmetno povezovanje, opisala izvedbo v razredu, z 

metodo opazovanja in razlage. Ob koncu bom s pomočjo metode opazovanja in digitalnega 

anketnega vprašalnika potrjevala hipotezo.  

Učenci so na temo: grška arhitektura pripravili svoj model. Uporabljeno orodje za modeliranje 

je bilo Maya 3D. Učencem sem v sklopu 30 ur razložila osnove 3D tiska, pomen in uporabo 

orodja. Pri teoretičnem delu pouka in z medpredmetno povezavo s predmetom umetnost sem 

uporabila že obstoječe modele jonskih, dorskih in korintskih stebrov, ki smo jih na šolo prejeli 

v sklopu projekta 3D4Kids Erasmus+ KA2. Naloga je zajemala idejno, tehnično izvedbo in 

zagovor. Nalogo sem razdelila na 3 sklope. Uvodna razlaga in medpredmetna povezava, 

samostojno reševanje nalog in zagovor.  

 

 

Slika 2: Martina Breg, med uvodno razlago. Kratka predstavitev o postopku priprave 3D 

modela in proces 3D tiska (lasten vir) 
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Uporaba metode, učne priprave in izvedba v razredu sta potekala v skupnem številu 30-ih 

učnih enot. Razdelila sem ga na naslednje učne enote. Teoretičen del, 5 ur, kjer sem v 

uvodnem delu uporabila metodo razlage in medpredmetne povezave. Učencem sem opisala 

postopek 3D tiska, pokazala primer iz prakse. Uporabila sem 3 primere jonskega, dorskega in 

korintskega stebra. Učenci so 3D model lahko pobliže spoznali, pogledali in poglobili snov iz 

predmeta umetnost. Ura je potekala kot običajna učna ura, kot je bilo načrtovano in skladno 

z letno učno pripravo. Razlika je bila le, da sem k svoji snovi vključila natisnjene 3D modele. 

Učencem sem jih razdelila, in modeli so krožili po razredu.  

Naslednji sklop učnih enot je potekal v računalniški učilnici, kjer so učenci prejeli navodilo o 

samostojni nalogi z uporabo orodja Maya 3D. Pripraviti so morali model na temo grške 

arhitekture. Izbira je bila dovolj široka, da so se učenci odločali za različne motive. Od 

arhitekturnih stavb, delov stavbe, kulturnih artefaktov ipd. Ta osrednji učni sklop je trajal 20 

ur. Učenci so osvojili osnove orodja Maya 3D, samostojno opravili nalogo in skico prenesli v 

digitalno okolje. Ure so potekale kot vaje v razredu. Moja naloga je bila, da sem učencem bila 

v pomoč ob kompleksnejših primerih, težavah z orodjem, dilemah, kot motivacija in 

usmerjanje. Metoda, ki je bila uporabljena je bila razlaga in opazovanje. 

Zadnji učni sklop 5 ur je potekal kot pregled izdelkov in reševanje digitalnega anketnega 

vprašalnika. Uporabljen digitalni vprašalnik je bil enoten za vse predmete, ki so na šoli 

sodelovali v projektu 3D4kids. Za potrebe strokovnega prispevka, sem uporabila samo vzorec 

28 učencev iz modula grafično oblikovanje.  

Zadnji korak k metodologiji je bil zagovor in evalvacija anketnih vprašalnikov. Vse dobljene 

digitalne podatke sem s pomočjo programa za delo s preglednicami uredila in obdelala ter jih 

slikovno prikazala in razložila v zaključnem poglavju.  

 

3 Zaključek 

Z metodo opazovanja in zagovora izdelka, so dijaki podali dokaj enotna opažanja. Učencem je 

bil oblikovanje 3D modelov blizu. Vsi so uspešno opravili zadano nalogo in izdelke oddali.  

Ob individualnem razgovoru sem ugotovila, da ima 5 dijakov od 28 tudi doma 3D tiskalnik. 

Vseh 5 učencev se je s 3D tiskalnikom že rokovalo. 14 dijakov zanima 3D  tisk in bi ga radi v 

prihodnosti uporabljali na poklicni poti.  
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Vsi so se strinjali s tem, da je oblikovanje 3D modela zahtevno in da je zanj potrebno veliko 

časa. Nihče od 28-ih dijakov ni imel težav s prilagajanjem na 3D prostor. Pri učnih urah smo 

namreč v večini časa opravljali naloge, ki zajemajo 2D oblikovanje. Vseh 28 dijakov je prehod 

na 3D prostor uspešno osvojilo.  

Po zagovoru so učenci bili pozvani, da izpolnijo anketni vprašalnik. V zaključku bom podrobno 

razložila nabor anketnih vprašanj in slikovno prikazala rezultate ter v sklepnem odstavku 

potrdila hipotezo.  

Digitalni anketni vprašalnik je bil sestavljen iz šestih izbirnih in šestih opisnih vprašanj. V tabeli 

1 so prikazana vprašanja in tip vprašanja. Ob začetku reševanja je učenec vpisal osnovne 

podatke ime in priimek ter predmet pri katerem se je izvajalo testiranje s 3D modelom.  

 

Tabela 1: Primer anketnih vprašanj 

Št. Vprašanje Priimek 

1 Koliko poznaš tehnologijo 3D tiska?  (1: ne poznam, 5: zelo dobro poznam) 

2 Kako deluje 3D tiskalnik?  opisno vprašanje 

3 
Koliko se ti zdi 3D tisk, kot orodje za pomoč in dodatno 

učenje uporabno?  

(1: neuporabno, 5: zelo uporabno) 

4 Opiši ali si s pomočjo 3D učenja razvil dodatno znanje?  opisno vprašanje 

5  Koliko ti je bil v pomoč 3Dmodel za razumevanje snovi?  (1: neuporabno, 5: zelo uporabno) 

6 Ali so se ti porodila nova vprašanja v zvezi z snovjo?  opisno vprašanje 

7 Koliko bi ocenil učno uro?  (1: slabo, 5: zelo dobro) 

8 Koliko ti je 3D model pomagal k zapomnitvi snovi?  (1: neuporabno, 5: zelo uporabno) 

9 Katero poklicno področje te zanima?  opisno vprašanje 

10 
 Meniš, da bo potrebno na tvoji poklicni poti uporabiti 

znanje 3D tiska?  

DA/NE 

11 
Kakšno dodatno znanje si danes pridobil iz področja 3D 

tiska?  

opisno vprašanje 

12 Priporočila glede dodatnih nalog in vaj v sklopu 3D tiska: opisno vprašanje 

 

Učenci so reševali digitalni anketni vprašalnik preko spletne strani 1ka.si. Čas reševanja je bil 

v povprečju 10 minut. Vzorec učencev, ki so anketo v celoti izpolnili in pravilno oddali je bi l: 

28.  
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Za potrebe potrjevanja hipoteze so me zanimali odgovori na vprašanja pod zaporedno 

številko: 3, 5 in 6 v tabeli 1. V programu za urejanje s preglednicami sem si s pomočjo tortnih 

grafikonov pripravila slikovni prikaz odgovorov na vprašanja.  

 

Slika 3: Prikaz tortnega diagrama na vprašanje pod zaporedno številko 3 

 

Diagram prikazuje, da je največji delež, torej 12 učencev, odgovorilo, da se jim zdi 3D tisk kot 

orodje srednje uporaben. Če k temu prištejemo še 8 učencev, ki so zapisali, da se jim zdi 3D 

tisk zelo uporabno orodje in 8 učencev, ki menijo, da je 3D tisk zelo uporabno orodje za pomoč 

in dodatno učenje. 

 

 

Slika 4: Prikaz tortnega diagrama na vprašanje številka 5 
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Diagram prikazuje, da je največji delež, torej 12 učencev, odgovorilo, da se jim zdi 3D model 

za razumevanje snovi zelo uporaben. Če k temu prištejemo še 8 učencev, ki so označili 3D 

model kot uporaben, lahko z gotovostjo trdimo, da je večina učencev ocenila, da jim je 3D 

model uporaben za razumevanje snovi.  

 

Slika 5: Prikaz tortnega diagrama na vprašanje številka 8 

 

Diagram prikazuje, da je največji delež, torej 12 učencev, odgovorilo, da jim je 3D model zelo 

pomagal k zapomnitvi snovi. Če k temu prištejemo še 8 učencev, ki so označili 3D model kot 

uporaben k zapomnitvi, lahko z gotovostjo trdimo, da je večina učencev ocenila, da jim je 3D 

model pomagal k zapomnitvi snovi. 

Če opredelim zastavljeno hipotezo, lahko glede na omenjene dobljene in raziskovanje trdim, 

da so učenci samostojno oblikovali model in ga tudi uspešno zagovarjali. S tem potrjujem prvi 

del hipoteze, ki pravi: Učenci modula grafično oblikovanje samostojno oblikujejo 3D model. 

Orodje s katerim so se lotili 3D oblikovanja je bilo Maya 3D. Maya 3D je program, ki so si ga 

učenci lahko naložili doma, saj je za izobraževalne namene brezplačen. Učenci so orodje 

uspešno osvojili, ob zagovoru sem opazila, da je veliko učencem 3D oblikovanje zanimivo, 

uporabno in ga želijo naprej v poklicni poti opravljati. Učenci so omenili, da želijo orodje še 

raziskati in nadgraditi. Nekateri želijo nadgradnjo v animaciji, kot oblikovanje 3D animacije, 

spet drugi so želeli modele natisniti. Na šoli imamo 2 tiskalnika, ki sta namenjena uporabi pri 

pouku in tiskanju modelov. Tiskalniki so zato omejeni na tiskanje modelov v velikosti do 10 

cm.  
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Podjetje, ki je sodelovalo v projektu Erasmus+ 3D4Kids nam je modele grških stebrov natisnilo 

v večjih velikostih. Tako smo jih lahko uporabili tudi pri pouku.  

Drugi del hipoteze lahko potrdim glede na analizo podatkov in prikaz zgornjih diagramov. Kot 

omenjeno se je hipoteza glasila: natisnjeni 3D modeli pripomorejo k boljšemu razumevanju 

snovi. Na podlagi anketnega vprašalnika, sem izluščila podatke samo za vzorec 28 dijakov. Iz 

vseh omenjenih treh diagramov so rezultati zelo enotni. To pomeni, da so učenci odgovorili, 

da jim je 3D natisnjen model v pomoč in da si snov lažje zapomnijo. 3D tisk bodo učenci 

uporabili v prihodnosti in se jim zdi uporaben.  
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II. osnovna šola Celje 

 

 

Nataša Brence 
 

 

 

 

RAZREDNE URE  

S PRIDIHOM POZITIVNE DISCIPLINE 

 

CLASSROOM MEETINGS  

WITH A TOUCH OF POSITIVE DISCIPLINE 
  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 66 
 

Povzetek 

Kompetence predstavljajo pomembnost za vse naše življenje, zato jih tudi pridobivamo ves 

čas. Najprej s šolanjem, kasneje z raznimi programi izobraževanja, delavnicami, 

usposabljanjem. Razrednikovo delo vključuje posebna znanja in spretnosti, stališča, vrednote 

in prepričanja. Pri tem izhajamo iz dejstva, da je usposabljanje razrednika usmerjeno tako v 

strokovni kot v osebnostni razvoj. Pozitivna disciplina temelji na razumevanju, da je disciplina 

vseživljenjski trening. Z osnovnimi orodji za vzpostavitev pozitivne discipline v razredu 

pomagamo učencem učinkovito razmišljanje in reševanje problemov. Ko učenci razumejo, da 

tudi kadar mu kaj ne uspe, obstajajo za to rešitve. To izredno pomaga graditi lastno 

samozavest in samopodobo.  

 

Ključne besede: kompetence, pozitivna disciplina, razredna ura 

 

 

Abstract 

Competences are important for our whole life, so we have been acquiring them all the time; 

first with schooling, later with various educational programs, workshops and training.  

A class teacher's work includes specific knowledge and skills, attitudes, values and beliefs. This 

is based on the fact that the class teacher training is aimed at both professional and personal 

development. Positive discipline is based on the understanding that discipline is a lifelong 

training. Using the basic tools to establish a positive discipline in the class, we help students 

think effectively and solve problems. Students are able to understand that even when they 

fail at something, there are solutions. This tremendously helps in building self-confidence and 

self-esteem. 

 

Key words: competence, positive discipline, classroom meeting 
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1 Kompetence 

Kompetence predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih 

lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Pomenijo, da 

imamo znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine za izvedbo, obenem smo motivirani, da 

nekaj dejansko naredimo. Kompetence se kažejo v uspešno opravljenem delu glede na 

postavljene zahteve oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje. Opaziti jih je mogoče 

šele pri našem ravnanju v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah.  Kompetenca 

komuniciranje v tujem jeziku ne pomeni le, da poznamo veliko tujih besed in smo se naučili 

osnovna slovnična pravila. Nekdo, ki opravi nadaljevalni tečaj iz angleščine, potem pa na 

poslovnem sestanku ne upa govoriti v tujem jeziku, se boji morebitnih napak v izgovorjavi in 

se ne želi izpostaviti, še ni kompetenten govornik v angleščini. 

Kompetence kažejo to, kar dejansko lahko naredimo, obenem pa tudi naš odnos do dela.  

Kompetence se delijo na splošne in specifične. Splošne so uporabne v različnih poklicih in v 

vsakdanjem življenju, specifične pa so povezane s strokovnim znanjem in veščinami, ki so 

potrebne za opravljanje posameznega poklica. (online) 

Splošne kompetence so tiste kompetence, ki so uporabne tako v različnih poklicih kot tudi v 

različnih življenjskih situacijah. Omogočajo nam uspešno vključitev v svet dela in družbeno 

življenje ter povečujejo zaposljivost. Več prenosljivih kompetenc imamo in v večji meri jih 

razvijamo, večja je naša možnost zaposlitve. V delovnem okolju se bomo tako lažje soočali s 

spremembami, da bomo v izbranem poklicu lahko uspešnejši in obenem bo večji tudi naš 

doprinos k uspešnosti delodajalca in družbi nasploh. (online) 

Pri specifičnih kompetencah gre za uporabo tehničnih, postopkovnih znanj in strokovnih 

veščin, da lahko uspešno opravimo delo. Različne panoge, delovna okolja in poklici seveda 

zahtevajo različne specifične kompetence. Za nekatere se zahteva višja razvitost, za druge 

nižja. Nekatere specifične kompetence je lažje prenesti znotraj poklicnih skupin, druge težje. 

Pri nekaterih poklicih imajo še vedno največjo vlogo poklicno specifične kompetence, ki jih ne 

morejo nadomestiti še tako dobro razvite splošne kompetence. To je tudi razlog, da 

potrebujemo točno določeno izobrazbo. S tem smo pridobili določena znanja, na podlagi 

katerih smo razvili ustrezne kompetence, na primer učitelj, zdravnik, farmacevt, odvetnik ... 

Poklicno specifične kompetence je seveda najlažje spoznati v praksi, s pomočjo opazovanja. 

(online) 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 68 
 

Kompetence pridobivamo ves čas. Najprej s šolanjem, kasneje z raznimi programi 

izobraževanja, delavnicami, usposabljanjem.  

 

1.1 Kompetence razrednika 

Narava razrednikovega dela vključuje posebna znanja in spretnosti, stališča, vrednote in 

prepričanja, zato naj ima vsak učitelj možnost usposabljanja za delo razrednika. Pri tem 

izhajamo iz dejstva, da je usposabljanje razrednika usmerjeno tako v strokovni kot v 

osebnostni razvoj.  

Usposabljanje in izpopolnjevanje razrednika naj zajema razvoj naslednjih kompetenc:  

1. Zaveda se svoje odgovornosti za vzgojno-izobraževalno delo, ki vključuje aktivno skrb za 

osebnostni in socialni razvoj učencev ter spoštovanje strokovnih načel.  

2. Pozna osnove osebnostne dinamike in razvojne značilnosti učencev, ki so mu zaupani. 

Spremlja tudi literaturo s tega področja.  

3. Analizira dogajanje v oddelčni skupnosti z namenom ugotavljanja potreb oddelka kot 

celote in posameznikov v njem. Rezultate analize uporablja kot izhodišče za načrtovanje 

dela oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti. Letni načrt dela sproti prilagaja 

aktualnim potrebam. Pri tem velik poudarek namenja vzpostavljanju pogojev za 

sodelovanje, sooblikovanje skupnosti in dialog.  

4. Načrtuje in izvaja ure oddelčne skupnosti. Pri tem uporablja aktivne metode, ki so 

primerne za doseganje vzgojnih ciljev: izkustveno učenje, diskusija itd.  

5. Skupaj z ostalimi člani oddelčnega učiteljskega zbora in učenci oddelčne skupnosti izdela 

sistem pravil, ki omogočajo sožitje na šoli ter učinkovito učenje. Soustvarja tako razredno 

klimo, ki omogoča izdelan sistem spodbud in pohval ter naravnih in logičnih posledic ob 

kršenju pravil.  

6. Soustvarja kakovostne odnose med učenci, starši in kolegi: vzpostavlja pogoje za 

konstruktivni dialog (poslušanje, posredovanje povratnih informacij, postavljanje 

vprašanj, svetovanje, reševanje konfliktov, pogajanje) in pogoje za različne oblike 

sodelovanja s starši.  

7. Učinkovito vodi oddelčni učiteljski zbor in strokovni tim, ki se ukvarja z reševanjem 

posameznega problema; v reševanje problemov zna pritegniti tudi starše in učence.  
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8. Upošteva individualne razlike med učenci, socialno in kulturno okolje, iz katerega izhajajo, 

njihove življenjske stiske ter razume vpliv teh dejavnikov na učenje in vedenje učencev.  

9. Prepoznava in se odziva na posebne potrebe učencev: koordinira delo oddelčnega 

učiteljskega zbora in sodeluje v strokovnih timih, ki načrtujejo in izvajajo delo z otroki s 

posebnimi potrebami.  

10. Sposoben je evalvirati svoje delo. 

(online) 

Učitelj s pozitivno, a realno podobo o sebi ima veliko večje možnosti, da v svojih učencih 

spodbuja njihovo samozaupanje, vedoželjnost, ustvarjalnost, pozitivno naravnanost do sebe 

in drugih kot učitelj z nizko samopodobo. (Priročnik, str. 30) 

 

2 Pozitivna disciplina  

Pozitivna disciplina je program, ki je zastavljen tako, da z njim učimo otroke in mladostnike 

odgovornosti, spoštljivosti in vseh življenjskih veščin, ki jih potrebujejo, da bi postali uspešni 

člani družbe. Program uči otroke in mladostnike socialnih in življenjskih veščin na način, ki je 

spoštljiv in opogumljajoč tako za otroke kot odrasle, vključujoč starše, učitelje, mladinske 

delavce in ostale, ki delajo z otroki in mladostniki. Vedno več raziskav kaže, da so naši možgani 

že ob rojstvu povezani tako, da potrebujemo občutek pripadnosti z drugimi, in da je manj 

verjetno, da se bodo otroci, ki čutijo povezanost s svojo skupnostjo, družino in šolo, 

neprimerno vedli. Da lahko otrok zraste v uspešno odraslo osebo, ki prispeva družbi, se mora 

naučiti pomembnih socialnih in življenjskih veščin. Pozitivna disciplina temelji na razumevanju, 

da je disciplina vseživljenjski trening, da se jo da naučiti, in da se z disciplino pravzaprav 

nenehno učimo. (online)  

Osnovna orodja za vzpostavitev pozitivne discipline: 

1. Vključujemo otroke v načrtovanje rutin skozi omejene izbire in z omogočanjem 

priložnosti, da lahko pomagajo. 

2. Učimo spoštljivost tako, da smo sami spoštljivi. 

3. Uporabimo humor. 

4. Vstopimo v otrokov svet skozi empatijo. 

5. Povemo, kar resnično mislimo, in nato to izpeljemo s trdnostjo in prijaznostjo.  
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6. Smo potrpežljivi. 

7. Delujemo in ne govorimo. 

8. Sprejmemo in cenimo otrokovo edinstvenost.(Prgić, Pozitivna disciplina) 

 

Pri soočanju z disciplinskimi težavami se učitelji srečujejo s številnimi vprašanji. Sprašujejo se, 

kako učencem omogočiti optimalno razredno klimo, kako oblikovati razredna pravila, kako 

ravnati v primeru neprimernega vedenja učencev itd.  

S pozitivno disciplino sem se srečala septembra 2013. Predavanje g. Janija Prgića se mi je zdelo 

zelo zanimivo in poučno. To je bil tudi moj začetek uvajanja elementov pozitivne discipline v 

razredne ure in tudi v redne ure pouka. 

 

2.1 Učinkovitost razrednih ur z elementi pozitivne discipline 

Razrednik je oseba, ki jo učenec sreča prvo, ko vstopi v osnovno šolo, in oseba, ki mu zaželi 

uspešno šolanje. Ko razrednik prevzame določeno skupino, je v veliki meri tudi od njega 

odvisno, kako bo razred zaživel kot skupina in kakšno bo razpoloženje v razredu.  

Kot razrednik namenim veliko pozornosti medosebnim odnosom v razredu, razredni klimi, 

medosebni komunikaciji, empatiji, pozitivni samopodobi. Vsako leto pa vnašam v razredne ure 

oz. razredne sestanke vedno več elementov pozitivne discipline. Učitelj govori na razredni uri 

navadno večino časa o problemih razreda (o odsotnosti pri pouku, o neopravljenih domačih 

nalog, o vzgojnih problemih, pri čemer se sklicuje na šolski pravilnik). Pri problemu učitelj 

postavlja vprašanja, učenci pa nanje odgovarjajo. Pri razredni uri z elementi pozitivne 

discipline pa večino časa govorijo učenci. Učitelj izpostavi problem, učenci pa podajajo 

predloge oz. rešitve za problem tako, da podajo svoje mnenje, hkrati pa poslušajo mnenje 

drugih. Ob tem so dejavni in hkrati spoštljivi, saj morajo o obravnavanem problemu kritično 

razmišljati. Želimo se izogniti kaznim in namesto tega iščemo rešitve, da bi redkeje prišlo do 

problema. Pomembno je tudi, da učitelj ne vsiljuje svojih rešitev in čim manjkrat uporablja 

besedi posledica ali kazen. Veščine pozitivne discipline učencem pomagajo, da so 

odgovornejši, spoštljivejši drug do drugega, bolje sodelujejo in se povezujejo. 

Na začetku šolskega leta se z učenci vedno pogovorimo, kako imajo nespoštljive besede 

negativen učinek na ljudi, ne samo trenutno, temveč tudi dolgoročno. To smo praktično 

prikazali pri razredni uri, da so učenci dobili še vizualno predstavo o vplivu nespoštljivih besed. 
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Na list smo narisali dečka, šolarja, ki v šoli ni najbolj priljubljen. Vsak od učencev mu je rekel 

nekaj nespoštljivega. Jaz sem pa za vsako nespoštljivo besedo zmečkala del lista z narisanim 

dečkom, dokler nisem naredila papirnato žogico. Nato so učenci dečku govorili spodbudne 

besede, da bi se počutil bolj sprejetega. Za vsako spodbudno besedo sem odvila del papirnate 

žogice, dokler nismo dobili zopet list papirja, ki smo ga obesili nazaj na steno. Čeprav smo se 

trudili list poravnati, je ostal zgrbančen. Učenci so uvideli, da lahko nespoštljive besede oz. vsaj 

delček le-teh ostane zakoreninjeno v osebi in to zelo težko popravimo. List z dečkom visi na 

tabli večina šolskega leta kot opomnik učencem, da je potrebno razmisliti, preden 

spregovorimo. 

 

 

 

 

Slika 1, 2, 3: Vizualni primer učinka nespoštljivih besed 

 

Razredne ure se občasno začnejo tako, da učenci sedijo v krogu in povedo, kaj so v minulem 

tednu naredili dobrega zase, za svoje bližnje, za prijatelje. Z leti poučevanja in dela z otroki 

pogosto opažam, da si učenci s težavo dajejo komplimente, še z večjo težavo jih sprejemajo. 

Pri dvigu njihove samopodobe, samovrednotenja in samospoznavanja je namreč zelo 

pomembno, da so jim izrečeni komplimenti in spodbudne besede.  

Pri razredni uri dobijo učenci navodilo, naj razmislijo o sebi in dokončajo naslednje povedi: 

Nase sem ponosen, ker … 

Zelo sem dober pri …  

Pogumen sem bil, ker …  

Lastnost, ki jo pri sebi cenim, je …  

Srečen sem, ker …  
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Verjamem vase, ker … 

Lahko si čestitam, ker … 

Mene cenijo, ker … 

V paru si preberejo zapisane povedi, nato pa jih posamezniki preberejo še celotni skupini. 

Preberejo le tisto, kar želijo izpostaviti pred celotnim razredom.  

Opazila sem, da precej zadržano govorijo o komplimentih, ki jih dajejo sebi. Ker sem želela 

svoja opažanja potrditi, sem jih pozvala, da naj razmislijo, v čem so šibki, kje vidijo svoje 

negativne značilnosti in lastnosti. Po mojih pričakovanjih so takoj začeli naštevati vse, kar jih 

moti na sebi. Tudi sami so priznali, da jim to gre veliko lažje z jezika.  

Razredno uro zaključimo z naborom idej, kako biti bolj osredotočen na komplimente in 

priznanja. Skupno smo sprejeli predlog, da se bomo trudili biti čim bolj pozitivno naravnani. 

Sobo si opremimo z malenkostmi, ki nas osrečujejo, na lepilne listke si zapišemo pozitivne 

afirmacije. Predlagali so naslednje afirmacije: Jaz sem iskren. Jaz sem pogumen. Jaz zmorem 

in znam. Jaz imam talent.  

Pri naslednjih urah so učenci povedali, katere od predlogov so upoštevali. Povedali so, da si 

med seboj večkrat, brez večjih zadržkov, izrekajo komplimente in pohvale, pa tudi nekaj listkov 

s spodbudnimi besedami imajo nalepljenih na omari svoje sobe. Ugotovila sem, da učenec 

sprejme spremembo le, če je motiviran in prepričan, da je nekaj potrebno, in če razume, kako 

bo to spremembo vpeljal v svoje življenje. 

 

3 Zaključek 

Z izvajanjem pozitivne discipline vsak otrok napreduje in se razvija v odgovorno osebo. S 

pozitivno disciplino se učenec počuti pomembnega in koristnega. Pridobi si potrebno 

odločnost in dobro samopodobo, kar pa je ključno za preprečevanje konfliktov. Učenci 

predloge oz. rešitve podajajo na razrednih urah, nato poteka razprava o njihovih predlogih in 

rešitvah. Podajo svoje mnenje, hkrati pa poslušajo mnenje drugih. Ob tem so miselno dejavni, 

saj morajo o obravnavanem problemu razmišljati. Uvajanje pozitivne discipline v šole in na 

razredne ure je trening, ki odraslim in učencem daje možnost razvijati socialne in življenjske 

veščine. Odgovornost za reševanje problema naj se ob strokovnem vodenju učitelja prenese 

na učenca, hkrati pa učenci dobijo občutek, da so enakopravni členi v učnem in vzgojnem 

procesu.  
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Povzetek 

Glavno poslanstvo učitelja je poučevanje in vzgajanje, s čimer vpliva na razvoj posameznika in 

družbe. Uspešen učitelj se kritično prilagaja spremembam časa, individualnim posebnostim in 

potrebam posameznika oz. učenca ter razreda. Najbolj učinkovito to realizira s stalnim 

spremljanjem dogajanja, sprotnim preverjanjem in podajanjem povratnih informacij ter 

posledičnim prilagajanjem svojega dela oz. pristopov. Dokazano je, da je učenje najbolj 

uspešno, kadar je učenec notranje motiviran in aktiven. Navedeno učitelj uspešno 

sistematično realizira s pomočjo formativnega spremljanja učenja. Prispevek se osredotoča 

predvsem na pomen podajanja obojestranske povratne informacije v razmerjih učitelja s 

posameznim učencem, samovrednotenja ter medsebojnih povratnih informacij med učenci, 

vse z namenom pospeševanja učenja, kritičnega razmišljanja ter pridobivanja vseživljenjskih 

kompetenc. 

 

Ključne besede: povratna informacija, pospeševanje učenja, aktivna vloga, učenec 

 

 

Abstract 

A teacher's main aim is to teach and educate and by doing so they influence the development 

of individuals as well as that of society. A successful teacher critically adapts to time changes 

as well as to individual needs and particularities of a student or a class. The most effective way 

to do so is by constant monitoring, regular checking and providing feedback and consequently 

adjusting their work and approach. It is proven that learning is most successful when the 

student is intrinsically motivated and active. A teacher successfully and systematically 

achieves the above mentioned by means of formative assessment of the learning process. The 

paper is focused on providing mutual feedback within the teacher-student relationship, self- 

assessment as well as on reciprocal feedback among students; all with the purpose of 

promoting learning, critical thinking and acquiring lifelong competences. 

 

Key words: feedback, promoting learning, active role, student 
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1 Uvod 

Pri vsakodnevnem delu z dijaki ugotavljam, da se dijaki čedalje manj učijo, da učenju namenijo 

malo oz. premalo časa, da jim učenje ne predstavlja izziva in da nivo znanja pada. Na drugi 

strani so pričakovanja dijakov in njihovih staršev visoka in pogosto nerealna, kar sovpada z 

današnjo družbo, ki temelji na hitrem zadovoljevanju potreb in naraščajoči individualizaciji. 

Učitelji moramo zaradi navedenega nenehno iskati ustrezne poti do znanja. 

Poglavitni namen šol je pospeševati učenje, osrednji del tega procesa pa je preverjanje znanja 

(Zajc, 2010). Osnovni namen preverjanja znanja je, da s pomočjo povratnih informacij 

pravočasno ugotovimo, kakšne težave imajo učenci in ugotovimo vzroke (Didaktika, 2003), da 

nato prilagodimo svoje delo in zadovoljimo potrebe učencev po znanju, ki se od enega do 

drugega razlikujejo (Black in Wiliam, 2022), ter da vrzeli v svojem znanju na ta način ugotavljajo 

tudi učenci in jih skušajo odpraviti (Breznikar in sod., 2021). 

Po navedbah Paula Blacka (2010) je formativno vrednotenje znanja osnova uspešnega učenja 

in ena najpomembnejših dejavnosti učitelja in učenca, s katero se zapolni razkorak med 

poučevanjem in učenjem. Sledenje se realizira predvsem z uporabo učinkovite povratne 

informacije in samovrednotenjem učenja. 

 

2 Teoretični del 

Učitelji se pri poučevanju premalo zavedamo pomena sprotnega preverjanja znanja in 

učinkovite povratne informacije, ki lahko bistveno vplivata na izid znanja pri učencu. Vse 

prevečkrat se osredotočimo na samo podajanje vsebin, ne da bi vmes zadostno preverjali, 

kako nam učenci sledijo in kaj že znajo. Preverjanje se v večini izvaja neposredno pred 

ocenjevanjem znanja, ko je časa za izboljšave premalo. Paul Black in Dylan William (2022) sta 

poudarila tudi, da je v šoli vse preveč poudarjeno ocenjevanje in premalo vlogi učenja ter 

povratne informacije. Učenci se pri ocenjevanju namreč primerjajo med seboj in tekmujejo ter 

niso usmerjeni na lasten napredek. Učenci s slabšim rezultatom posledično prejmejo 

informacijo, da jim primanjkuje zmožnosti in da se niso sposobni učiti. Namen šolskega 

ocenjevanja skozi formativno spremljanje pa je spodbujanje razvoja učenčevih potencialov 

(Komljanc, 2010). V šolskem prostoru se vse bolj uveljavlja formativno spremljanje v podporo 

učenju. Bistvo takšnega pristopa je v aktivni vlogi učenca pri formiranju trajnega znanja.  
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Učitelj ima pri tem podporno nalogo, saj prilagaja pouk glede na pridobljene povratne 

informacije v podporo učenja vsakega posameznega učenca. Na drugi strani ima učenec pri 

tovrstnem pouku veliko možnosti za izražanje individualnosti, ohranjanje radovednosti, 

uresničevanje poti do znanja z njegovim načinom učenja ter razvijanjem njegovih potencialov 

in interesov (Formativno spremljanje v podporo učenju, Zakaj formativno spremljati, 2016). 

Med drugim učenec s pomočjo formativnega spremljanja prejme informacije o kakovosti 

svojega učenja, ki ga lahko izboljša. Poleg učenja in pridobivanja znanja se namreč na takšen 

način gradi in oblikuje tudi posameznikova osebnost (Wikipedija, 2022). 

 

2.1 Povratna informacija v procesu učenja 

»V bistvu je povratna informacija informacija o tem, kako nam gre pri prizadevanjih za dosego 

cilja.« (Wiggins, 2022). John Hattie navaja, da so v procesu uspešnega poučevanja in učenja 

ključne prav povratne informacije. Da so te učinkovite, mora učitelj najprej razumeti, kje se 

učenci nahajajo in kje naj bi bili. Učencem mora to nazorno predstaviti, da lahko nato sami 

napredujejo do uspeha (2018). V procesu učenja so najbolj učinkovite povratne informacije v 

obliki spodbude, komentarja ali usmeritve za iskanje dodatnega načina učenja. Vse to je 

mogoče realizirati z uspešnim dialogom med učiteljem in učencem (Komljanc, 2010).  

Učni proces poteka v štirih učnih stopnjah: uvod, usvajanje novega znanja, razvijanje 

sposobnosti ter utrjevanje in ocenjevanje znanja, ki je ločeno od predhodnih treh učnih 

procesov. (Zajc, 2010, povzeto po Strmčnik, 2001). 

Učitelj uporablja povratno informacijo v vseh učnih stopnjah, a ima ta v vsaki drugačno vlogo. 

V uvodu učitelj s pomočjo povratne informacije učence motivira za učenje in ugotavlja njihovo 

predznanje. Pridobljena informacija o predznanju ključno vpliva na nadaljnji učni proces. 

Učenje in pridobivanje povratnih informacij na tej stopnji poteka v večsmerni komunikaciji. 

Stopnja usvajanja znanja poteka v učinkoviti interakciji med učiteljem in učenci, v medsebojni 

interakciji učencev ter se nadaljuje z notranjim monologom učenca. Učitelj na tej stopnji 

spodbuja učenca k lastni aktivnosti in prevzemanju odgovornosti, pri čemer vseskozi pušča 

odprt prostor za ideje ali pobude učencev. Učinkovita povratna informacija na tej točki 

spodbuja ustvarjalnost in omogoča sodelovalno učenje, pri čemer učitelj sproti usmerja 

poučevanje. Povratne informacije, ki jih podaja učitelj, so na tej stopnji individualizirane in 

omogočajo učencu in staršem vpogled v osvojeno znanje. 
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Na stopnji utrjevanja in ponavljanja znanja učitelj pridobiva informacije o učenčevem učenju 

ter učenca konstruktivno povratno informira o njegovi uspešnosti, da bi izboljšal dosežek. Z 

ocenjevanjem ovrednotimo pridobljeno znanje, pri čemer učenec sodeluje s 

samoocenjevanjem, kar poveča njegovo motivacijo. Učenca je potrebno predhodno naučiti 

presojati lastno delo. Povratna informacija je usmerjena na njegov napredek in se ga ne 

primerja z drugimi (Zajc, 2010). 

 

V svoji knjigi John Hattie navaja štiri ravni povratnih informacij: 

1. Raven naloge in izdelka – povratne informacije o pravilnosti odgovorov oz. nalog in so 

podane v komentarjih k nalogi ali izdelku (sporočanje pravilnih odgovorov, da je 

potrebno navesti več odgovorov, da so potrebni drugačni odgovori …) ter so 

bistvenega pomena za kasnejše procesiranje in samonadzor. 

2. Procesna raven - povratne informacije, ki usmerjajo učenca med ustvarjanjem ali 

opravljanjem naloge in mu pomagajo pri razvoju učnih tehnik (učenje o tem, kako se 

učiti iz napak, kako prepoznavati povezave med idejami …). 

3. Samonadzor – povratne informacije, ki so osredotočene na spremljanje njegovih 

lastnih učnih procesov in izboljšajo spretnosti samoocenjevanja ter samozavest za 

nadaljnje spoprijemanje z nalogami. 

4. Osebna raven – povratne informacije, ki jih označujemo s pojmom pohvala in jo učenci 

z veseljem sprejemajo, a je v njej običajno le malo informacij, ki se nanašajo na nalogo 

in le redko vodijo v večjo angažiranost ali razumevanje naloge. Vse več je namreč 

dokazov, da pohvala šibi učinek na učenje (Hattie, 2018). 

 

Povratne informacije je med poučevanjem možno pridobiti na različne načine: s pomočjo 

dialoga, z uporabo sodobne tehnologije (Kahoot, Nearpod …) ali s pomočjo različnih orodij.  

 

Primeri orodij formativnega spremljanja, s katerimi pridobimo povratne informacije v procesu 

poučevanja, so: 

- 3 stvari – učence spodbudimo, da hitro napišejo tri stvari, ki jih trenutno ne razumejo; 

- 3 x povzetek – učence prosimo, da povzamejo snov v 10–15 besedah, 30–50 besedah, 

75– 100 besedah; 
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- anonimna povratna škatla – učence prosimo, da anonimno napišejo, kaj jih pri temi 

bega; 

- viharjenje možganov – učenci se razdelijo v skupine in zapišejo ključna vprašanja na 

sredino lista, nato jih prosimo, da z viharjenjem možganov odgovorijo na vprašanja; 

- kviz kotiček – v kote učilnice postavimo črke A, B, C, D. Učencem postavimo vprašanja 

z več možnimi odgovori in ti nato stečejo v kot, ki predstavlja črko pred pravilnim 

odgovorom (Drew, 2022). 

 

Grant Wiggins (2012) navaja sedem ključev do uspešne povratne informacije, pri čemer je 

povratna informacija: 

1. povezana s ciljem – učenci morajo poznati cilje naloge ali učenja in kriterije, ki jih 

morajo dosegati, kar jim omogoča izvedbo samoocenjevanja; 

2. jasna – nima možnosti napačne interpretacije in ne sme biti preveč usmerjana v 

navodila; 

3. uporabna – povratna informacija je specifična in uporabna, ne vključuje vrednostne 

sodbe in temelji na dejstvih; 

4. prilagojena posamezniku – povratna informacija mora biti razumljiva posamezniku na 

katerega se nanaša, prilagojena njegovi starosti in dojemanju ter ustrezno 

osredotočena na ključne poudarke, v smislu manj je več; 

5. pravočasna – podana čim prej, a v ustreznem trenutku, dokler je še del posameznikovih 

misli. Da je zagotovljena pravočasno si lahko pomagamo s sodobno tehnologijo 

(računalnik, ki poda informacijo o pravilnih odgovorih) ali jo lahko podajo sošolci, a 

morajo biti le-ti za to usposobljeni, da ne pride do kritiziranja; 

6. podana v času učenja – učenec ima možnost, da premosti vrzeli, kadar rezultat ni 

optimalen in pride do cilja. Pri končnem ocenjevanju pride povratna informacija 

prepozno, ker ni več možnosti izboljšave. Če je podana še v času učenja, omogoča tudi 

učenje iz napak; 

7. dosledna – povratna informacija je točna, vredna zaupanja in poenotena. Če želimo, 

da se v podajanje povratne informacije vključijo tudi sošolci, morajo biti tudi ti 

usposobljeni, da podajo poenoteno in dosledno informacijo. 
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Tabela 1: Primeri učinkovitih in neučinkovitih povratnih informacij  

Učinkovite povratne informacije Neučinkovite povratne informacije 

Pravočasne, pogoste in puščajo čas za 

razmislek. 

Podane prehitro ali šele ob koncu učenja. 

Razumljive in povezane s kriteriji uspešnosti. Nanašajoče na učenčevo osebno raven ali v 

primerjavi s sošolci. 

Nanašajo se na konkretno delo ali izdelek. Posplošene in v obliki sodbe. 

Ustne so bolj učinkovite od pisnih. Klišejske povratne informacije in za vse enake. 

Podane v obliki komentarjev. Podane v obliki ocene. 

Usmerjene v razmislek, kaj je potrebno 

izboljšati, zakaj in kako. 

Podane tako, da učencu ni potrebno 

razmišljati. 

Učenci se lahko nanje odzovejo in še povečajo 

svoje delo. 

Podana šele, ko se učenje konča in se znanje 

ocenjuje. 

(povzeto iz priročnika Formativno spremljanje v podporo učenju: Povratna informacija, 2016) 

 

2.2 Samovrednotenje in vrstniško vrednotenje 

Samovrednotenje in vrstniško vrednotenje predstavljata učitelju pomemben vir informacij, ki 

mu pomagajo pri načrtovanju pouka v skladu s potrebami učencev. Samovrednotenje 

omogoča oceno uspešnosti učenja in doseženih rezultatov. Učenci morajo poznati kriterije 

uspešnosti, da lahko vsak zase oceni, katere kriterije že dosega, katerih še ne, in kako jih bo 

dosegel. Slaba ocena je za učenca namreč znak, da nekaj ni v redu z njegovim učenjem. Učenci 

morajo zato znati oceniti uspešnost lastnega učenja, kar je možno, če učitelj med poukom 

krepi kompetenco učenje učenja (Formativno spremljanje v podporo učenju: 

Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, 2016). 
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Pet strategij za učenje veščin samovrednotenja: 

1. Kriteriji samovrednotenja naj bodo postavljeni skupaj z učenci. 

2. Učencem pojasnite, kako naj kriterije uporabijo pri svojem delu. 

3. Učenci naj imajo možnost preizkusiti kriterije pri svojem delu. 

4. Z učenci razpravljajte, kako uspešno samovrednotijo svoje učenje. 

5. Pomagajte učencem, da s pomočjo povratne informacije, ki jo prejmejo od učitelja, 

sošolcev ali s pomočjo samoevalvacije, razvijejo lastne učne cilje in poglobijo učenje 

(Formative Assessment Insight, 2022). 

 

Uspešno samovrednotenje načina učenja je osnovano na primerjavi učenčevega učenja s 

kriteriji učinkovitega učenja. 

Učenec, ki ima dobro predstavo o učinkovitem učenju, ve, da mora: 

- pred učenjem – zastaviti konkretne cilje učenja, izbrati primerno strategijo učenja, 

učenje časovno načrtovati in si pripraviti vse, kar potrebuje za učenje; 

- med učenjem – razumevanje strniti v bistvo in ga povezati s predznanjem, pozoren 

mora biti na tisto, česar ne razume in poiskati poti k razumevanju, po potrebi 

spremeniti učno strategijo, se spodbuditi k učenju, ko ni motiviran, si pomagati s 

strategijami, ki usmerjajo fokus na učenje (izpisovanje, podčrtavanje, dialog s sošolci 

…); 

- po učenju – presoditi svoje učne dosežke in načine učenja (Formativno spremljanje v 

podporo učenju: Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, 2016). 
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Tabela 2: Primeri vprašanj strategije samovrednotenja pri pripravah na preverjanje oz. test  

Aktivnost Načrt Spremljanje Vrednotenje 

Kviz/test Kakšne pristope bom 

uporabil/-a pri učenju 

(učenje v skupini, 

samopreizkus s 

primerom testa …)? 

 

Kdaj nameravam pričeti z 

učenjem? 

 

Koliko časa se 

nameravam učiti vsakič, 

ko pristopim k učenju? 

 

Na katere teme naj se 

bolj osredotočim, glede 

na moje trenutno 

razumevanje? 

Kako sistematično se 

učim celotno snov? 

 

V kolikšni meri 

izkoriščam učne 

podpore, ki so mi na 

voljo? 

 

Imam težave z motivacijo 

pri učenju? Če da, ali se 

spomnim, zakaj hodim v 

šolo? 

 

Katere svoje nejasnostim 

sem razjasnil/-a in kako? 

 

Katere so nejasnosti, ki 

jih še nisem razrešil/-a? 

Kaj je pri pripravi na test 

dobro delovalo in 

moram naslednjič 

upoštevati? 

 

Kaj pri pripravi na test ni 

delovalo tako dobro in 

moram naslednjič 

opustiti ali spremeniti? 

 

Na katera vprašanja 

nisem pravilno 

odgovoril/-a in zakaj? 

 

Kakšen je bil moj 

odgovor v primerjavi s 

pričakovanim? 

 

Katere so nejasnosti, ki si 

jih moram še razjasniti? 

(povzeto po Tanner, 2022) 

 

Vrstniško vrednotenje naj izhaja iz skupinskega dela in sodelovalnega učenja. Za takšen način 

vrednotenja dela je potrebno ustvariti zaupno in podporno ozračje ter učence najprej naučiti 

podajanja kakovostnih povratnih informacij. Te morajo informirati o dosežkih, glede na 

zastavljene kriterije uspešnosti, in biti spodbudne. Učence je potrebna predhodno naučiti tudi, 

kako dobljene povratne informacije uporabiti.  
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Pri prejemanju povratne informacije mora učenec: 

- poslušati brez prekinjanja, se vmes ne braniti in ne pojasnjevati svojih ravnanj, 

- oceniti, katera mnenja so zanj uporabna in kako jih lahko uporabi pri svojem učenju 

(Formativno spremljanje v podporo učenju: Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, 

2016). 

Običajno učenčevo nezadovoljstvo z učiteljevo oceno izhaja iz dejstva, da so učenci izvzeti iz 

procesa vrednotenja. Ko so učenci vključeni v vrstniško vrednotenje, postanejo bolj odprti za 

ocenjevanje in lažje uvidijo utemeljitev za svojo oceno. Na takšen način učenci gradijo 

vseživljenjske veščine. Vrstniško vrednotenje ima sicer določene slabosti: lahko privede do 

kritiziranja zaradi sovraštva ali ljubosumja med učenci, nanj se ni mogoče zanesti zaradi 

pomanjkanja izkušenj pri podajanju informacij in lahko negativno vpliva na odnose med učenci 

(Peer Assessment: Meaning, Types + [Tamplete Examples], 2022). 

Velika dobrobit vrstniškega vrednotenja je tudi, da se ustvari vzdušje, kjer učitelj učencu 

predstavlja nekoga, ki mu pomaga na poti do njegovega cilja, in ne oviro na poti do dobrih 

ocen (Formativno spremljanje v podporo učenju: Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, 

2016). 

 

3 Zaključek 

Delo z učenci od učitelja že od nekdaj zahteva, da se jim nenehno prilagaja in išče ustrezne 

poti do znanja. Individualen pristop je v današnjem času še bolj poudarjen. Učenje, ki izhaja iz 

lastnih interesov in aktivnosti, prinaša najbolj trajno znanje. Slednje se učinkovito realizira s 

pomočjo formativnega spremljanja, ki je v svetu že zelo uveljavljena metoda. V Sloveniji je za 

promocijo tovrstnega pristopa pri poučevanju nujno narediti več. Učitelje bi bilo potrebno 

opolnomočiti tudi s kompetencami kovčinga, ki bi bile v podporo takšnemu pristopu. V razredu 

bi moral učitelj prevzeti vlogo mentorja, ki individualizirano vodi, spodbuja in usmerja 

posameznika na poti do končnega cilja. V vsakem primeru si v šolskem prostoru vsi 

prizadevamo ohraniti vrednoto znanja in učenja, saj le z vseživljenjskim učenjem napredujemo 

in smo se sposobni prilagajati spreminjajočim potrebam sveta. To so veščine, ki jih želimo 

predati našim potomcem. 
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Povzetek  

Odgovornost vseh učiteljev je, da učence naučimo ustreznega načina komuniciranja v 

formalnih okoliščinah, saj je to ena izmed najbolj pomembnih življenjskih kompetenc. Kot 

učiteljica angleščine v osnovni šoli na splošno opažam, da učenci uporabljajo pri pisni in ustni 

komunikaciji pri pouku vse več prvin neformalne komunikacije. V ta namen bom v prispevku 

pojasnila vzroke za neformalno izražanje učencev v formalnih okoliščinah, ter rešitve, ki bi jim 

pomagale uporabljati bolj ustrezne oblike komunikacije. Naučiti učence knjižnega jezika in 

ustrezne komunikacije ni samo odgovornost učiteljev slovenščine. K temu moramo pripomoči 

učitelji vseh predmetov. 

 

Ključne besede: formalna komunikacija, neformalna komunikacija, digitalna komunikacija, 

internetni sleng 

 

 

Abstract 

The responsibility of all teachers is to teach pupils an appropriate way of communication in 

formal circumstances, as it is one of the most important life competences. As a primary school 

English teacher, I notice generally, that pupils use more and more elements of informal 

communication in their written and oral communication at English class. For this purpose, I 

will explain in this article the causes of informal expressing of pupils in formal circumstances, 

and solutions, which would help them use more appropriate ways of communication. Slovene 

language teachers are not the only ones holding responsibility to teach pupils the standard 

language and the appropriate communication. Teachers of all school subjects must contribute 

to this. 

 

Key words: formal communication, informal communication, digital communication, internet 

slang  
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1 Predstavitev teme s teoretičnimi izhodišči 

1.1 Komunikacija 

Iz sociološkega vidika ima komuniciranje osrednjo vlogo v naših življenjih in je osrednja 

socialna dejavnost ljudi (Ule 2005, str. 20). Pomembno sredstvo komunikacije je jezik. 

Poznamo več zvrsti jezika, a naj za namen prispevka na kratko omenim socialne zvrsti jezika. 

Slovenski jezik se deli na knjižni in neknjižni jezik. Knjižni jezik je skupen vsem Slovencem, 

naučimo se ga v šoli, nadalje pa se deli na knjižni pogovorni in knjižni zborni jezik. Knjižni zborni 

jezik dosledno upošteva vsa jezikovna pravila in ga beremo, pišemo ter govorimo v javnosti. 

Knjižni pogovorni jezik pa je nekoliko bolj sproščena oblika zbornega jezika, ki se uporablja 

predvsem v govoru in se nekoliko razlikuje od govorca do govorca. Neknjižne zvrsti se delijo 

na prostorske in interesne zvrsti. Med prostorske zvrsti spadajo narečja in pokrajinski 

pogovorni jeziki, med interesne pa sleng, žargon in argo. (Bergles, online). 

 

1.2 Formalna in neformalna komunikacija 

Formalno komuniciranje je določeno s formalnimi pravili, po katerih mora ta komunikacija 

potekati. Pri formalnem komuniciranju se uporablja knjižni jezik (šola, radio, televizija, javni 

nastopi, poslovno komuniciranje). Neformalno komuniciranje pa je temelj sproščenih 

medosebnih družbenih odnosov in ni določeno s pravili. Pri neformalnem komuniciranju po 

navadi govorimo v neknjižnem jeziku (vsakdanji pogovori s starši, vrstniki, prijatelji, sorodniki). 

Dobra medosebna komunikacija je osnova za vzpostavljanje uspešnih medosebnih odnosov in 

za učinkovito poučevanje ter učenje. Šolsko okolje in predvsem pouk v šoli predstavljata 

učencem formalno okolje, kjer je učenec v stiku z avtoriteto (učitelji in drugi strokovni delavci). 

Na splošno velja, da se učitelj v šoli izraža v knjižnem zbornem jeziku, saj je šola 

najpomembnejša institucija, ki učenca usposobi za izražanje v tej socialni zvrsti (Kunst-Gnamuš 

1992, str. 12). V šoli učitelji učence učimo pravorečne zmožnosti, ki pomeni obvladanje prvin 

in pravil knjižne izreke, pri zapisanem jeziku pa jih učimo pravopisne zmožnosti, ki pomeni 

obvladanje prvin in pravil pisanja danega jezika (Toporišič, 2000, str. 24). Ko so učenci v 

neformalnem okolju, komunicirajo z vrstniki v slengu, narečno, pokrajinsko, itd. Med mladimi 

najbolj prevladuje sleng, ki ga tvorijo igrivi izrazi in se zelo hitro spreminja. Veliko slengovskih 

besed je prevzetih iz tujih jezikov, predvsem iz angleščine (anglizmi). Za sleng je značilna 
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nenavadnost izražanja (Toporišič, 2000, str. 25). V slengu se predvsem kaže želja povedati kaj 

na nov, ne nujno dober, a presenetljiv način, zato ga označuje poseben nabor slengizmov. Ti 

kažejo veselje mladih nad igrivim jezikovnim ustvarjanjem, zato mnogi slengizmi kmalu pridejo 

iz mode in iz rabe ter jih nadomestijo novi (Gjurin, 1974, str. 66). 

 

1.3 Digitalna komunikacija in internetni sleng 

Sodobni čas je skupaj s tehnološkim razvojem bistveno spremenil način komuniciranja med 

mladimi, za katere je najbolj značilna digitalna komunikacija, ki je kakršna koli oblika 

komunikacije, ki se odvija preko moderne tehnologije ali elektronskih medijev. Za razliko od 

komunikacije preko telefonskih klicev, pošiljanja elektronskih, SMS ali MMS sporočil, ki nudijo 

uporabniku komunikacijo z drugim uporabnikom, omogoča digitalna komunikacija uporabniku 

komunikacijo s širšo skupino uporabnikov naenkrat (Erasmus Plus, online). Takšna digitalna 

komunikacijska orodja so predvsem družbena omrežja (Facebook, Instagram, Twitter, …) ter 

spletne aplikacije (Messenger, Viber, WhatsApp, Discord, …).  

Digitalna komunikacija je razvila vrsto slenga, imenovano internetni sleng. Poznanih je mnogo 

široko uveljavljenih okrajšav ali akronimov, ki nastopajo pri sporazumevanju v spletu (ASAP – 

as soon as possible, LOL – laughing out loud, BTW – by the way, BFF – best friend(s) forever, 

itd.), emotikonov (simbolov čustvenega razpoloženja - ,  itd.), vsak jezik pa ima razvite tudi 

svoje slengizme (v angleščini so najpogostejši stuff, cuz, gonna, I dunno, c'mon, …) (Learnex, 

online). Kot navaja Dr. Sekotova (2011, str. 34–39), so osnovne značilnosti internetnega slenga 

kopičenje črk in znakov, nepregleden način zapisa, neuporaba velikih začetnic, napačna ali 

prekomerna raba ločil oz. neuporaba ločil, neenotnost zapisa, itd.  

 

2 Osrednji del prispevka 

2.1 Opredelitev problema 

Veliko besed internetnega slenga se prepreda iz digitalno posredovane komunikacije v 

komunikacijo v živo. Veliko najstnikov uporablja internetne kratice v vsakodnevni komunikaciji 

prav tako dobro, in predvsem tako pogosto, kot v pisni komunikaciji. Strokovnjaki pravijo, da 

najstniki slenga sedaj ne uporabljajo le v elektronskih sporočilih, ampak tudi pri uradnih 

besedilih, kot so šolska pisna ocenjevanja, eseji, prošnje. Sara Goodman, ki uči angleščino na 
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neki ameriški srednji šoli pravi, da jo skrbi, da bo ta nov jezik onesposobil učenčevo znanje 

pravilnega pisanja in govorjenja, saj začne uporabljati ta jezik veliko otrok, ko so stari manj kot 

10 let, zato se ga učijo uporabljati sočasno s pravili knjižnega jezika. Ko potem v vsakdanji rabi 

izbirajo med obema jezikovnima zvrstema, izberejo internetni sleng, ker ga uporabljajo 

pogosteje in ker jim je bližje (in je zanje lažji). Ker otroci internetni sleng uporabljajo 

vsepovsod, so njegove značilnosti pronicale v njihov vsakdanji jezik, zato ga včasih uporabljajo 

tudi takrat, ko je to zelo neprimerno, poudarja Goodmanova (Allen, Murphy, online). 

Ta problem opažam tudi pri pouku angleščine, predvsem v tretji triadi, ko z učenci 

komuniciram med poukom angleščine, preko spletne učilnice, eAsistentove e-komunikacije ali 

ko prebiram njihove pisne izdelke. Učenci namreč pri govorni in pisni komunikaciji vse bolj 

uporabljajo obliko komunikacije, ki je značilna za neformalne okoliščine, na primer z vrstniki, 

vsekakor pa ne v šolskem okolju, ki predstavlja formalno okolje. V šoli se učenci pri pouku 

slovenščine učijo in uporabljajo knjižni jezik, enako velja uporaba knjižnega jezika pri ostalih 

šolskih predmetih. Tako bi naj, na primer, upoštevali uporabo velike začetnice pri pisnem 

sporočanju pri vseh šolskih predmetih, ne samo pri pouku slovenščine. Učenci se pri pouku 

angleščine učijo formalnega angleškega jezika in njegova slovnična, skladenjska ter pravopisna 

pravila. Spoznavajo sicer različne okoliščine sporazumevanja, tudi neformalne, ravno zato, da 

se znajo sporazumevati okoliščinam primerno tudi v angleškem jeziku. 

V učnem načrtu za angleščino, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo z Zavodom RS za šolstvo 

(2016, str. 16-20) je zapisano, da morajo učenci znati prilagoditi pisna sporočila naslovniku in 

sporočilnemu namenu, besedilni vrsti ter zvrsti oz. stopnji formalnosti. Učenci se pri pouku 

angleščine naučijo tudi ustrezno in čim bolj pravilno govorno sporazumevati in sporočati. 

Učenci vadijo temeljne sporazumevalne strategije ter se izogibajo najočitnejšim oblikam 

nevljudnosti. 

 

2.2 Dokazi o neformalnem izražanju učencev pri pouku angleščine  

V nadaljevanju želim predstaviti dokaze neustrezne komunikacije oz. neformalnega izražanja 

učencev zadnje triade osnovne šole pri pouku angleščine. Pri komunikaciji z učenci poleg 

pouka uporabljam tudi spletno učilnico Xooltime, spletne kvize ali komunikacijo preko e-

Asistenta. Pri tej vrsti komunikacije učenci uporabljajo večinoma slovenski jezik in pogosto v 
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neformalni obliki (ne upoštevajoč velikih začetnic ali ločil, brez uvodnega pozdrava, brez 

podpisa, uporabljajo angleške neformalne krajšave, ipd.). 

 

 

Slika 1: Primer neformalne komunikacije učencev v formalnih okoliščinah 

(osebni arhiv, 2021) 

 

 

Slika 2: Primer neformalne komunikacije učencev v formalnih okoliščinah 

(osebni arhiv, 2020) 

 

V primeru šolskega projekta v tujini sem zaradi potrebe hitre komunikacije z določeno skupino 

učencev uporabila mobilno komunikacijsko orodje Viber. Učenke so kaj kmalu pozabile, da 

čeprav je to komunikacijsko orodje, preko katerega sicer komunicirajo z vrstniki, bilo takrat 

uporabljeno v formalnih okoliščinah. 
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Slika 3, 4: Primer neformalne komunikacije učencev v formalnih okoliščinah 

(Viber, osebni arhiv, 2022) 

 

Ko pri pouku angleščine vodim pogovor z učenci v angleščini na določeno obravnavano temo, 

kar hitro spremenijo način govora v preveč neformalnega, ko med seboj izražajo mnenja. 

Včasih imam občutek, da sem se znašla v njihovi pogovorni skupini v mobilni aplikaciji ali na 

družbenem omrežju. Neformalno obliko komunikacije uporabljajo nevede, saj so se drug z 

drugim najbolj navajeni tako pogovarjati, ne glede na okoliščine sporazumevanja. Pri govornih 

nastopih za oceno večkrat vključijo neformalen zaključek, po navadi s frazami: »That's all 

folks!« ali »That's it.«, kar pomeni »To je to.« Pri navajanju mnenj glede določene teme večkrat 

uporabijo frazo »...or whatever.«, kar pomeni v smislu »…vseeno mi je«. Takšni izrazi so zelo 

neformalni in niso primerni pri ustnem ocenjevanju v šoli. Pri ocenjevanju pisnih sestavkov je 

prav tako prisotno neformalno izražanje, največkrat internetni sleng, kot je razvidno iz 

naslednjih primerov: 

 

 

 

Slika 5, 6: Primer neformalne komunikacije učencev v formalnih okoliščinah 

(osebni arhiv, 2021) 
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Slike 7, 8, 9: Primer neformalne komunikacije učencev v formalnih okoliščinah 

(osebni arhiv, 2022) 

 

2.3 Rešitve problema 

Učitelji učence opremljamo za prihodnost, jih učimo vseživljenjskih stvari in kompetenc, ki so 

pomembne za normalno delovanje v družbi. Zatorej namen učenja pravilne pisne in govorne 

komunikacije ter izražanja izhaja iz razloga, da bo učenec znal, ko bo odrasel, v formalnih 

okoliščinah ustrezno odgovoriti na elektronsko sporočilo, vljudno vprašati ali izraziti mnenje, 

napisati vabilo ali članek, ipd. Že samo neformalno napisana prošnja za delovno mesto lahko 

posameznika stane boljše prihodnosti. 

Pri pouku venomer dajem učencem napotke o ustrezni rabi jezika, jih opominjam na 

neprimerne izraze ali komunikacijo, raziskujemo različne vrste besedil in besed, vendar je vpliv 

digitalne komunikacije med njimi viden vsako šolsko leto bolj. Najbolj sem pričela opažati 

neformalno komunikacijo učencev, ko se je pojavil prvi val pandemije s Sars Cov 19. V času 

izolacije, ko je potekalo šolanje na daljavo, smo učiteljice aktiva za angleščino opazile, da se 

učenci izražajo v elektronskih sporočilih zelo neformalno, zato smo jim v navodilih za delo na 
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daljavo podale pisni opomnik pravil formalnega pisnega sporazumevanja preko elektronske 

pošte:  

 

 

Slika 10: Opomnik pravil formalnega pisnega sporazumevanja  

aktiva za angleščino I. OŠ Žalec (osebni arhiv, 2020) 

 

Če se dotaknem pomena besedišča, ki se ga učenci poslužujejo med poukom, pisno ali ustno, 

je uporaba neformalnega besedišča preveč pogosta. Formalno besedišče si učenci gradijo 

preko branja leposlovnih knjig, zato bi morali med učenci spodbujati branje. Seveda pa jih 

moramo pri tem opomniti, da branje blogov, komentarjev na družabnih omrežjih ali mobilnih 

aplikacijah ni v tem primeru ustrezno. V ta namen imam v učilnici veliko škatlo angleških 

leposlovnih knjig, za katere učence spodbujam, da si jih vzamejo med poukom, če so končali 

svoje delo ali jih vzamejo domov v branje. Ob koncu šolskega leta učence, ki veliko berejo, 

nagradim s posebnim priznanjem. 

Kot dobra ideja, kako učencem približati ustrezno besedišče v primerjavi z neustreznim, se je 

izkazala igra, kjer učenec na tablo napiše besedo, ki se mu zdi moderna ali jo večkrat zasledi 

na družabnih omrežjih, ostali pa poskušajo najti njeno formalno sopomenko. Obe uporabijo v 

povedi in pojasnijo, v katerih okoliščinah bi katero uporabili. V učilnici imam plakat 

poimenovan Words to amuse but not to use! (Besede za zabavo ampak ne za uporabo!), na 

katerega zapišemo vsako neformalno angleško besedo v namen, da se večkrat spomnijo na te 

besede in da jih v šoli ne uporabljajo, bodisi pri govornem ali pisnem sporočanju. Ta igra služi 

kot kratka zabavna sprostitvena aktivnost med učno uro.  
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Učenci včasih kar tekmujejo med seboj, kdo bo omenil najnovejšo besedo internetnega slenga 

in s katero se bodo ostali mučili pri ugotavljanju njenega pomena. Na primer, neformalna 

krajšava »AFAIK« je v formalnem pomenu »As far as I know«. Plakat sem poustvarila v 

programu Canva, kjer se ga lahko natisne in deli z drugimi učitelji, predvsem v aktivu za 

angleščino. Učitelji, ki poučujejo predmete v slovenskem jeziku, pa lahko ustvarijo plakat v 

slovenščini in s slovenskimi slengizmi ter napotki za spletno urejanje besedil. 

 

 

Slika 11: Plakat neustreznih besed pri angleščini v programu Canva 

(Canva, osebni arhiv, 2022) 

 

Raziskovanje formalnih in neformalnih okoliščin komuniciranja ter njihova skupna analiza v 

razredu sta zelo pomembni. Ko pripravljam učence na pisni sestavek, ga učenci po skupno 

oblikovanih kriterijih najprej napišejo za vajo.  
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Nato uporabim metodo vrstniškega vrednotenja, kjer si sestavke pregledajo v parih, jih 

ovrednotijo in izboljšajo. Kot učiteljica sem le usmerjevalka ali v oporo učencem, pregled in 

popravo napak pa opravijo sami. Učenje na podlagi lastnih napak je zelo učinkovito in 

uporabno v različnih življenjskih okoliščinah. 

Menim, da bi moral biti pri pouku večji poudarek na formalnih okoliščinah sporazumevanja. 

Tudi pri obravnavi nestrokovnega besedila ali neformalnih okoliščin sporazumevanja, vedno 

podam učencem formalno primerjavo. Avtor bloga lahko na primer piše neslovnično, 

slengovsko in pravopisno nepravilno, ker je to med mladimi trend, vendar je možnost, da 

ravno s tem zmanjša pomen in sporočilo svojega besedila. Sleng se namreč neprestano 

spreminja, zato so lahko nekateri slengizmi čez nekaj let popolnoma brez učinka, saj so jih 

nadomestili sodobnejši. To je pomemben podatek za učence, ki so včasih preveč prepričani, 

da je njihova neformalna komunikacija vedno v trendu.  

V sodobnem svetu digitalne komunikacije so razvita tudi mnoga spletna orodja, katera lahko 

izkoristimo za učenje. Na spletu obstaja veliko črkovalnikov, slovarjev, prevajalskih orodij in 

podobno. Ta orodja je smiselno predstaviti učencem, saj jih lahko uporabijo v pomoč pri 

komuniciranju, predvsem v formalnih okoliščinah (e-komunikacija z učiteljico, priprava na 

pisne naloge ali slovnični in pravopisni pregled besedil pred posredovanjem naslovniku). Ko 

sem za namene pouka raziskovala, katera spletna orodja bi priporočila učencem, sem najprej 

pomislila na Microsoftovo možnost črkovalnika, ki si ga vključimo pri računalniškem pisanju v 

računalniškem programu MS Word. Učenci v tem programu napišejo besedilo in vključijo 

črkovalnik v ciljnem jeziku – nastavijo jezik, v katerem pišejo, program pa sproti označuje 

slovnične in pravopisne napake, ponudi možne rešitve, učenec pa lahko popravi besedilo. Tako 

lahko učenec posreduje slovnično in pravopisno urejeno besedilo kot Wordov dokument ali 

ga kopira in prilepi v kakšno drugo orodje komunikacije. Razširjena oblika je tudi Urejevalnik 

Microsoft, ki uporabnika spremlja pri preverjanju slovnice, črkovanja in ločil na spletnih mestih 

Linkedin, Facebook, e-pošta in drugod po spletu (Microsoft, online). 

Ko sem raziskovala, če Microsoftov črkovalnik zazna tudi izraze internetnega slenga, in če nudi 

formalne različice neformalnih besed, pa temu ni bilo tako. V primeru stavka »I told my moter 

to BRB.« je namenoma beseda »mother« napisana »moter« ter uporabljena neformalna, 

slengovska krajšava »BRB« v pomenu »be right back«. Prepoznal je samo nepravilno črkovano 

besedo »moter«, ne pa tudi slengovske besede »BRB«:  
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Slika 12: Primer črkovalnika v MS Word 

(Word, osebni arhiv, 2022) 

 

Na spletu obstaja veliko podobnih brezplačnih črkovalnikov, ki pa žal prav tako ne prepoznajo 

slengovskih besed. Uporabila sem isti primer še v dveh črkovalnikih: 

 

 

Slika 13 : Primer preverjanja ustreznosti slengovskih besed s spletnim črkovalnikom INSTANT 

SPELL CHECK (https://design215.com/toolbox/spellcheck.php) 

 

https://design215.com/toolbox/spellcheck.php
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Slika 14: Primer preverjanja ustreznosti slengovskih besed s spletnim črkovalnikom Aspose 

(https://products.aspose.app/ocr/sl/spell-checker) 

 

V ta namen pa obstajajo spletni slovarji za sleng, ki lahko služijo učencem za razjasnitev 

pomena določenih besed ali okrajšav, če niso prepričani o njihovi rabi. Primer teh spletnih 

slovarjev so na primer Urban Dictionary, Dictionary.com ali The Online Slang Dictionary. V 

namen osveščanja o ustreznem načinu komunikacije sem naredila plakat v programu Canva, 

ki učence neprestano opominja na pomembnost pravilnega izražanja, ter napotke, ki so jim 

lahko v pomoč pri formalnem komuniciranju tudi v prihodnosti: 
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Slika 15: Plakat v pomoč učencem pri formalnemu izražanju v programu Canva 

(Canva, osebni arhiv, 2022) 

 

3 Zaključek 

Zaradi prevladujočega digitalnega načina komuniciranja prevladuje med učenci neformalno 

komuniciranje, imenovano internetni sleng. Učence je potrebno osveščati o uporabi formalne 

komunikacije, saj je šola formalno okolje. Tukaj odigramo pomembno vlogo učitelji, ki bi 

morali učence pri vseh predmetih bolj osveščati o pomenu slovenskega knjižnega jezika ter 

ustrezni komunikaciji. Ker je vpliv internetnega slenga vse večji in med učenci prevzema velik 

del njihove formalne komunikacije, sem v ta namen pri pouku angleščine razvila določene 

korake oz. rešitve, ki bi pomagale učence usmerjati k ustrezni komunikaciji.  
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Učence je treba opominjati, da branje blogov, sporočil preko digitalnih orodij ali komentarjev 

na družbenih omrežij, žal ne pripomore k njihovi ustrezni komunikaciji. Učencem moramo 

približati branje leposlovja, tiskanih medijev. Pri pouku ne spregledamo neformalnih izrazov 

učencev, ampak učence izzovemo k iskanju njihovih formalnih različic. Lahko pripravimo razne 

besedne igre formalnih in neformalnih izrazov, da učenci drug drugega poučijo o ustreznih 

rabah besed ali kratic. Učilnica lahko služi kot nenehen opomnik ustrezne komunikacije. Za 

učilnico sem pripravila plakat najpogostejših angleških slengovskih izrazov, ki niso za uporabo 

v formalnih okoliščinah. Ker je učencem na voljo veliko digitalnih in spletnih orodij, sem tudi 

ustvarila plakat, ki učencem nudi možnosti, kako svoja besedila slovnično in pravopisno 

izboljšati, preden jih posredujejo naslovniku. Obstaja veliko spletnih črkovalnikov, 

prevajalnikov, jezikovnih slovarjev in celo slengovskih slovarjev, ki so jim lahko v pomoč, da jih 

njihova formalna komunikacija ne spravi v zadrego ali povzroči nerazumevanje njihovega 

sporočila. Ko te okolje na nekaj neprestano opominja in uči, je napredek takoj opazen. Če torej 

učitelju niso pomembni le cilji svojega predmeta, ampak tudi ustrezna komunikacija učencev, 

bo učenec v takšnem šolskem okolju neprestano deležen osveščanja o ustrezni komunikaciji, 

pa četudi mu je najljubša neformalna, digitalna, slengovska. Učence v osnovni šoli namreč 

opremljamo za življenje in uspešno prihodnost, ki pa ni samo neformalna, kar so najbolj 

navajeni, ampak tudi formalna. Ker se še ne zavedajo pomena ustrezne komunikacije, saj šele 

pridobivajo izkušnje v svetu, se tega zavedamo odrasli. Doba zrelosti in lastnega preživljanja 

zahteva mnoge veščine, med njimi je seveda komunikacija z drugimi. Okolje komuniciranja pa 

postane v odraslosti z nastopom zaposlitve in skrbi za osnovne življenjske potrebe vse večkrat 

formalno. Ker želimo svojim učencem varno in uspešno prihodnost, jih z vsemi močmi 

zbujajmo iz digitalnega okolja ter popačene komunikacije in jim osvetlimo ustrezno pot v 

prihodnost. 
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Povzetek 

V izobraževalnem procesu in pripravi izvajalcev zdravstvene nege na samostojno poklicno pot 

je naloga mentorja, da odgovorno vodi, usmerja, spodbuja in motivira dijake. Pogosto v 

kliničnem okolju izvajamo zdravstveno nego pacientov z napredovalimi kroničnimi obolenji in 

se srečujemo z ljudmi v visoki starosti. Mentor s svojim strokovnim znanjem, spretnostmi in 

veščinami, pozitivnim vzgledom in čustveno podporo ključno vpliva na oblikovanje in 

profesionalni razvoj vsakega posameznega dijaka, ki bo po zaključku srednješolskega 

izobraževanja seznanjen s temeljnimi znanji in izvajanjem paliativne oskrbe. 

 

Ključne besede: paliativna oskrba, znanje, mentor 

 

 

Abstract 

During the educational process and the preparation of health care providers for their 

independent professional path it is a mentor's task to guide, direct, encourage and motivate 

the students with great responsibility. In the clinical environment, we perform health care of 

patients with progressive chronic diseases and deal with people of older age. With their expert 

knowledge, skills, positive example and emotional support, a mentor crucially influences the 

professional development of every individual, who will at the end of secondary school 

education, be acquainted with the basic knowledge and performance of palliative care. 

 

Key words: palliative care, education, mentor 
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1 Uvod 

Zaradi nenehnega razvoja medicine je upanje na nesmrtnost in dolgoživost postalo realna 

možnost (Lopuh, 2018), kar vpliva na povečano število neozdravljivo bolnih in umirajočih ter 

potrebe po izobraženih in strokovno usposobljenih medicinskih sestrah, ki imajo pozitiven 

odnos in znanje za kakovostno in holistično oskrbo neozdravljivo bolnih in njihovih družin 

(Abu-El-Noor in Abu-El-Noor, 2015). Ker je umiranje del življenjskega cikla, se bo večina 

izvajalcev zdravstvene nege na svoji poklicni poti srečala z umirajočimi pacienti (Barreré in 

Durkin, 2014; Henoch in sod., 2014), zato je bistvenega pomena, da so vse medicinske sestre 

kompetentne za izvajanje paliativne oskrbe. Tako je oskrba na koncu življenjske dobe bistven 

vidik zdravstvene nege in tista, za katero je treba pripraviti bodoče medicinske sestre (Barreré 

in Durkin, 2014). 

V paliativni oskrbi upoštevamo želje in potrebe neozdravljivo bolnega (Benedik, 2011; Lunder, 

2011) ter njegove neodtujljive pravice (Benedik, 2011). Svetovna zdravstvena organizacija 

paliativno oskrbo opredeljuje kot pristop, ki izboljša kakovost življenja pacientov in njihovih 

družin, ko se soočajo s težavami, povezanimi z življenjsko nevarnimi boleznimi (WHO, 2014). 

Zagotavlja višjo kakovost življenja in zmanjšuje stisko umirajočih in njihovih svojcev, 

preprečuje, odpravlja in blaži tegobe ter omogoča dostojno življenje do smrti (Červek, 2006).  

Strokovno znanje, komunikacijske sposobnosti ter vedenjske in osebnostne lastnosti izvajalcev 

so pomembne za kakovostno izvajanje paliativne zdravstvene nege (Državni program 

paliativne oskrbe, 2010).  

Med izobraževanjem za svoj poklic se lahko v času praktičnega pouka dijaki zdravstvene nege 

srečujejo z umirajočimi pacienti ter njihovimi družinami (Leombruni in sod., 2014), zato je 

lahko njihovo delo čustveno zahtevno (Charalambous in Kaite, 2013). Izobraževalni sistem je 

na področju paliativne zdravstvene nege še vedno pomanjkljiv (Hold in sod., 2015) in ne sledi 

demografskim spremembam ter spremenjenim kulturnim vzorcem (Zgaga in Pahor, 2004).  

Pri poučevanju vsebin paliativne oskrbe so neprecenljivi strokovno izobraženi in izkušeni 

predavatelji paliativne oskrbe, prav tako tudi didaktične in doživljajske strategije poučevanja. 

Poudariti je pomembno zagotavljanje možnosti za oskrbo umirajočih v nadzorovanih in 

resničnih življenjskih situacijah, saj je podajanje teoretičnih vsebin brez praktičnih izkušenj 

neustrezno (Bassah in sod., 2014). Kot najprimernejši učni pristop Head in sodelavci (2016) 

izpostavljajo dejanske praktične izkušnje. Izobraževanje naj poteka pod nadzorom mentorjev 
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in medicinskih sester, ki imajo do oskrbe umirajočih pozitiven odnos (Henoch in sod., 2014). 

Pomembno je, da so dijaki, vključeni v proces izobraževanja, pripravljeni skrbeti za paciente z 

napredovalo kronično boleznijo in usposobljeni, da se srečujejo s smrtjo in umiranjem, 

komunicirajo ter obvladujejo čustveni stres in žalost (Leombruni in sod., 2014).  

 

2 Teoretični del  

V času formalnega srednješolskega in visokošolskega izobraževanja pridobi znanje o paliativni 

oskrbi v slovenskem prostoru 28–30 % udeležencev izobraževanja (Peternelj in Simonič 2009; 

Kurnik, 2017). Da se bodo na samostojni poklicni poti sposobni uspešno soočati z neozdravljivo 

bolnimi pacienti, umiranjem in smrtjo, potrebujejo dijaki v procesu izobraževanja veliko 

podpore. Pridobiti morajo teoretično znanje in spretnosti, ki so nujno potrebne v procesu 

kakovostne paliativne oskrbe. V obdobju srednješolskega izobraževanja zdravstvene nege 

pridobivajo znanja in spretnosti, v bolnišničnem okolju spoznavajo paciente z napredovalimi 

neozdravljivimi obolenji ter jih pod nadzorom mentorja obravnavajo v okviru svojih 

kompetenc. Pogosto šele v tem času navezujejo prve stike z umirajočimi in trpečimi pacienti. 

Učijo se komunikacijskih veščin in prilagajanj glede na potrebe in želje posameznega pacienta, 

spoznavajo delovanje delovnih skupin in gradijo odnose. Čas izobraževanja s pozitivnimi 

izkušnjami pomembno oblikuje profesionalni razvoj bodočega zdravstvenega delavca 

(Černoša in Kaučič, 2017).  

Mentorji na posameznih bolnišničnih oddelkih, ki dijake spremljajo v času praktičnega pouka, 

bi jih morali pripraviti na njihovo vlogo v paliativni oskrbi. Da bodo pripravljeni za podobne 

situacije v svoji prihodnji karieri, se naj z umiranjem in smrtjo soočijo pod vodstvom strokovno 

usposobljenega mentorja in v podpornem okolju, ki razume njihove stiske in začetno 

negotovost (Melin-Johansson in sod., 2018). Smajlović (2016) meni, da k temu sodi tudi 

priprava na praktične situacije in intervencije ter priprava na soočanje s smrtjo in umiranjem 

pacienta.  

Mentor svetuje, posreduje znanje in pomaga pri pridobivanju izkušenj in spretnosti, ki so 

potrebne za kompetentno in kakovostno izvajanje paliativne zdravstvene nege. Mentorji 

morajo biti strokovno izobraženi in izkušeni, obvladati morajo didaktične metode in tehnike 

poučevanja, poučevati izkustveno ter praktično (Bassah in sod., 2014), do oskrbe umirajočih 

pa občutiti pozitiven odnos (Henoch in sod., 2014).  
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Vloga mentorja je, da dijaku pomaga pri oblikovanju lastnega stališča do poklica in 

profesionalnega dela skozi celoten potek izobraževanja (Charalambous in Kaite, 2013; 

Smajlović, 2016). 

Paal (2018) je raziskala vlogo mentorja pri izobraževanju za paliativno oskrbo. Rezultati so 

pokazali, da mora dober učitelj organizirati učenje na spodbuden način, dobro mora poznati 

področje, biti pripravljen na poučevanje, učiti in voditi z zgledom. Učitelj mora biti trener, 

moderator, kritičen prijatelj, posrednik, mentor in vzornik v celotnem procesu učenja. To 

pomeni, da se lahko prilagodi med poučevanjem, usposabljanjem in mentorstvom, ko učenec 

napreduje. Dober mentor mora biti prijazen, mora pomagati sprejeti negotovost, zagotoviti 

čustveno podporo in voditi učni proces z zgledom. Poleg tega mora biti učitelj pristen in srčen. 

Smajlović (2016) meni, da je pogoj dobrega medsebojnega sodelovanja mentorja in dijaka 

zdrava komunikacija, v kateri dijak opiše svoje občutke in doživljanja ter se izpove mentorju. 

Tako zmanjšuje svojo obremenjenost in stres.  

Umiranje in smrt spremljajo občutki trpljenja, žalosti in izgube. Zato misli na smrt odrivamo, 

smo nanjo slabo pripravljeni in jo v zdravstvu dostikrat doživljamo kot neuspeh za naš trud in 

delo. Tudi pri praktičnem pouku se dijaki pogosto srečajo s smrtjo, kar zanje predstavlja stres. 

Takšni dogodki ne smejo postati rutina, saj pri dijakih zbujajo občutke krivde, še posebej če so 

pred smrtjo neposredno sodelovali v procesu obravnave umrlega pacienta (Kogovšek, 1999). 

Če na situacije nismo pripravljeni in nimamo nobenih izkušenj, lahko občutimo čustva, kot so 

jeza, strah, žalost in občutke krivde, zato je po mnenju Charalambousa in Kaite (2013); Hvalič 

Touzery (2015); Melin-Johansson in sodelavcev (2018) pomembna podpora mentorja v 

bolnišničnem okolju, ko se dijaki zdravstvene nege soočajo s smrtjo in umiranjem. Skozi proces 

izobraževanja za poklic medicinske sestre se pri praktičnem pouku dijaki lahko srečujejo s 

trpljenjem, umiranjem pacientov in z njimi komunicirajo. To pa so lahko razlogi za nastanek 

stresa in tesnobe. Zmožnost obvladovanja in razumevanja lastnih čustev je nujna kompetenca 

za vse zdravstvene delavce in zato mora biti sestavni del izobrazbe (Edo-Gual in sod., 2015). 

Raziskavi v slovenskem prostoru (Hvalič Touzery, 2015; Smajlović 2016) sta pokazali, da so 

skoraj vsi anketirani študenti zdravstvene nege že imeli izkušnje z umiranjem in smrtjo. V 

raziskavi, ki sta jo opravili Zgaga in Pahor (2004), pa je odstotek študentov z izkušnjo smrti 

malo nižji (85 %), skoraj identičen je delež dijakov srednje zdravstvene šole v starejši raziskavi 

(Kogovšek, 1999).  
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V raziskavah, ki sta jih izvedli Kogovšek (1999) in Hvalič Touzery (2015), so ugotovitve pokazale, 

da je ob prvi izkušnji s smrtjo šlo za izgubo poznane osebe iz družinskega življenja in v približno 

tretjini primerov je bilo to prvo srečanje s smrtjo na bolnišničnem oddelku v času praktičnega 

pouka. V raziskavi (Smajlović, 2016) se je večina vprašanih z umiranjem in smrtjo srečala v 

bolnišničnem okolju med praktičnim poukom.  

Stiske ob smrti pacienta anketirani premagujejo z raznimi načini sprostitve (tudi jok, žalost) ter 

ob pogovoru s sorodniki ali prijatelji (Smajlović, 2016), nekateri pa se pogovorijo tudi s šolskim 

mentorjem (Hvalič Touzery, 2015). Dobra polovica anketiranih dijakov se je o tem v 

enakomernem deležu pogovorila s starši, prijatelji in mentorjem, tretjina dijakov pa se o tem 

dogodku ni pogovorila z nikomer (Kogovšek, 1999). Ob spominu na ta dogodek študenti 

opisujejo šok, žalost in strah. Občutili so jezo, tesnobo, trpljenje, nemir, zmedenost, zanikanje, 

razočaranje in bolečino (Hvalič Touzery, 2015). V raziskavi, opravljeni med dijaki (Kogovšek, 

1999), 13 % dijakov še ni doživelo srečanja s smrtjo, 10 % dijakov se zdi smrt del življenja in jo 

sprejemajo kot normalno dejstvo, 28,2 % dijakov pa je dogodek pretresel. Bilo jim je zelo 

težko, bilo jih je groza in imeli so občutek izgube. Primerjalna raziskava med dijaki in 

zaposlenimi v zdravstveni negi (Čepin Tovornik, 2014) pokaže, da se dijaki bolj bojijo umiranja 

in smrti kot zdravstveni delavci.  

Srečanje s smrtjo je nekaj več kot tretjini dijakom dalo tudi pozitivne izkušnje in zato pozitivno 

razmišljajo o življenju, manjšemu deležu dijakov pa so te izkušnje zbudile negativen odnos do 

smrti (Kogovšek, 1999). Negativne travmatične izkušnje lahko vplivajo tudi na nadaljnjo 

poklicno kariero, sta mnenja Charalambous in Kaite (2013). 

Spoštovati življenje pomeni tudi sprejeti naravna procesa umiranja in smrti (Brumec, 2004), 

umiranje pa ponovno odkriti kot del življenja (Zgaga in Pahor, 2004). Pomembno je, da 

medicinske sestre pravočasno prepoznajo tudi lasten strah in se ga učijo obvladovati, 

preverjajo lastna stališča in čustvene odzive. Če želijo razumeti strahove in konflikte 

prestrašenega pacienta, ki se sooča s neozdravljivo boleznijo ali umiranjem, morajo biti 

pripravljene razmišljati, spregovoriti in se soočiti z lastnimi strahovi, odnosom do bolezni, 

umiranja in smrti. Za strokovno delo in pomoč pacientu je prepoznavanje in razumevanje 

telesnih in čustvenih sprememb nujno. Dobra komunikacija je pogoj za kakovostno delo in 

večje zadovoljstvo ter dobre medosebne odnose med pacienti in zdravstvenimi delavci 

(Brumec, 2004). 
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3 Zaključek 

Paliativna oskrba lajša težave pacienta, ki se pojavijo zaradi napredujoče neozdravljive bolezni, 

in je človekova pravica. Je celovita skrb za zadovoljevanje pacientovih telesnih, duševnih, 

duhovnih in socialnih potreb. Zagotavlja kakovost življenja pacienta z napredujočo kronično 

neozdravljivo boleznijo in njegove družine. Dijaki zdravstvene nege se v procesu izobraževanja 

med praktičnim poukom pogosto srečajo z neozdravljivo bolnim ali umirajočim pacientom, 

zato ima zgodnje pridobivanje teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj s podporo 

usposobljenega mentorja velik pomen za kakovostno, celostno in kontinuirano paliativno 

obravnavo. Vloga mentorja dijakom zdravstvene nege v paliativni oskrbi, ko se v procesu 

izobraževanja pogosto prvič srečajo z umirajočim in trpečim pacientom, je neprecenljiva pri 

premagovanju začetnih stisk in negotovosti. Mentor s svojim strokovnim znanjem, izkušnjami, 

komunikacijskimi spretnostmi in pozitivnim odnosom spremlja dijake na poti s samostojnemu 

strokovnemu izvajanju paliativne zdravstvene nege. Mentor prepozna strah, stisko, neugodje, 

željo po umiku, razočaranje, pomaga, ko pred pacientom ostanejo brez besed. Mentor 

odgovori na vprašanja, deli svoje izkušnje, jih spodbuja, motivira in dviguje samozavest. Tako 

mladim čustveno približa tematiko umiranja in smrti, se trudi, da bi postali boljši izvajalci 

zdravstvene nege in pripomogli k svoji osebni rasti. Mentorju naj izziv predstavljajo dijakove 

pozitivne izkušnje ob oskrbi umirajočega. Bernot (2021) meni, da pozitivno pridobivanje 

praktičnih izkušenj nudi prostor za zavedanje lastnih čustev, vzgojo pozitivne naravnanosti in 

odnosa do umiranja in smrti. Izzive pa mentorju predstavljajo zagotavljanje strokovnega 

znanja, čustvena in psihična podpora, predvsem pa lasten pozitiven zgled. 
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Povzetek 

Z merskimi količinami se srečujemo vsak dan in so podlaga za različne učne vsebine pri 

matematiki in temelj za fizikalne učne vsebine. Da dosežemo trajnostno in uporabno znanje 

teh vsebin pri učencih, se moramo zavedati, da moramo učencem predstaviti mere na način, 

ki je primeren njihovi razvojni stopnji. Poučevati je treba z domišljijo in s praktičnim delom. V 

prispevku je predstavljeno, kdaj, zakaj in na kakšen način z vidika waldorfske pedagogike 

vpeljemo merske količine v 3. razredu. Predstavljen je primer dobre prakse, kako učence od 

nestandardnih dolžinskih enot pripeljemo do standardnih dolžinskih enot z domišljijsko 

zgodbo in praktičnimi dejavnostmi.  

 

Ključne besede: matematika, merske količine, merjenje dolžine, dolžinske enote, waldorfska 

pedagogika, razvojno obdobje devetletnika 

 

 

Abstract 

We are frequently encountered with measuring units in our everyday lives. They are the 

foundation for different learning themes in mathematics and also the foundation of physics. 

In order to achieve sustainable and useful knowledge of these topics, we need to introduce 

them to students in a way that is suitable to their development stage. Teaching with 

imagination and practical work is necessary. This article presents when, why and how are 

these topics introduced in the third grade of primary school according to the Waldorf 

perspective. The article offers an example of good practice: how to teach or lead children from 

unconventional to conventional measuring units through an imaginative story and practical 

activities. 

 

Key words: mathematics, measuring units, measuring lengths, units of length, Waldorf 

pedagogy, physical development stage of nine-year-old child  
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1 Merske količine 

V vsakdanjem življenju velikokrat srečujem ljudi, ki v šoli niso marali matematike in 

naravoslovnih predmetov ter jih zmrazi misel na »računanje pri fiziki«. Spraševala sem se, 

zakaj reševanje uporabnih besedilnih nalog z merskimi količinami predstavlja izziv tako veliko 

učencem? Spoznala sem, da je težava v tem, ker je pretvarjanje merskih enot osnova pri 

računanju in to je »težko«, če ni dobro usvojeno. 

Uvedba merskih količin v nižjih razredih osnovne šole pri matematiki je podlaga za: 

- učenje uporabnega množenja, 

- strukturirano večmestno računanje (pisno seštevanje, odštevanje, množenje in 

deljenje), 

- dobro reševanje besedilnih in geometrijskih nalog v višjih razredih,  

- razumevanje premega sorazmerja, 

- dobro razumevanje in reševanje fizikalnih nalog … 

Učencem je treba predstaviti količinske mere na primeren način glede na učenčevo razvojno 

stopnjo in tako bodo postale dober temelj za uporabo v višjih razredih.  

Kot profesorica matematike in fizike z dokončano waldorfsko izobrazbo ter z izkušnjami 

poučevanja na razredni stopnji se trudim naravoslovne vsebine približati učencem v pozitivni 

luči na primeren način in postaviti »dobre temelje« za uporabo teh vsebin v višjih razredih. 

Zato sem se poglobila v raziskovanje, kdaj je pravi čas za učence, da vpeljemo merske količine 

v pouk, ter kako in na kakšen način jih vpeljati.  

V nadaljevanju prispevka bom predstavila razvojno obdobje otroka, v katerem se prične 

obravnava merskih količin in kako je učni načrt v waldorfski šoli prilagojen temu razvojnemu 

obdobju na podlagi literature (Koepke, Lievegoed, Jarman in Fairman).  

Merske teme je treba poučevati z domišljijo in s praktičnim delom, ne z dejstvi. Kadar učimo 

kot dar iz »srca« nas samih in ne iz »glave«, potem je takšno poučevanje navdahnjeno z 

resnično »resnico« in nagovarja notranje bitje otroka (Jarman, 1998, 30–49, Fairman, 2006, 

35–52). 
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2 Kdaj, zakaj in kako obravnavamo merske količine 

2.1 Razvojno obdobje, deveto leto 

Waldorfska pedagogika temelji na poznavanju razvojnih obdobij otroka in na posamezna 

obdobja so vezane učne vsebine in metode, po katerih predamo učno snov učencem. Če 

opazujemo in primerjamo sedemletnika ter dvanajstletnika, opazimo, da se pojavijo korenite 

spremembe tako v duševno-duhovnem kot v fizičnem področju. Lahko bi rekli, da se je začela 

otrokova selitev v lastno hišo. 

Največje spremembe se dogajajo okrog devetega leta. Do devetega leta prevladuje delovanje 

okolice. Lahko bi rekli, da je otrok velik čutni organ, ki iz okolice vse srka in si to prisvaja s 

posnemanjem. Otrok živi v fantaziji, svet vidi popoln in je zaupljivo naravnan do zunanjega 

sveta. Po devetem letu se življenje dogaja z usihanjem sil posnemanja. Nov impulz postane 

delujoč. Otrok ima občutek, kot da stoji nasproti zunanjemu svetu, ki ni tako lep in pameten, 

kot ga je ustvarila fantazija. Med notranjim in zunanjim svetom je vzpostavljen zid. Jaz – svet, 

znotraj – zunaj, nasprotje postane življenjska realnost v občutku. Lastni notranji svet postane 

zaključeno območje, v katerem se otrok začne počutiti »doma«, oz. baza za delovanje, iz 

katere se prepoznava zunanji svet. Postanejo nezaupljivi in kritični do zunanjega sveta. 

Počutijo se ločeni, osamljeni, žalostni, kritični in zapuščeni. Umaknejo se nazaj. Okolico zaznajo 

na bolj zaveden način in želijo spremeniti svet. Izgubljajo fantazijo in svet postane grd ter 

sovražen. S tem sovpadajo določene krize, stiske, strahovi in težave ob prehodu devetega leta. 

Pojavi se umik nazaj (Koepke, 37–38; Lievegoed, 2005, 53–63). 

To dogajanje v sredini srednjega otroštva, okrog 9. leta starosti, Rudolf Steiner, utemeljitelj 

waldorfske pedagogike, poimenuje rubikon oz. razpotje. To bi lahko poimenovali novo rojstvo. 

Čustveno življenje doživlja veliko metamorfozo. Čutenje se objektivizira. V samoti se v otroku 

prebujajo najnežnejša občutja. V samoti se najde v sebi, čuti, da v sebi nosi jaz in da bo ubiral 

pot, izhajajoč iz tega jaza. Otrok v tem obdobju potrebuje zaščito in ljubezen. (Koepke, 37–38, 

Lievegoed, 2005, 53–63). 

 

2.2 Zakaj in kako merske količine obravnavamo pri devetletnikih 

Deveto leto je leto, ko začne rasti otrokovo zanimanje za zunanji svet. Da se otroci v tem času 

povežejo z zunanjim svetom, je dobro, da je pouk praktično naravnan.  
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S tem si oblikujejo čut za obvladovanje sveta. Obravnava merskih količin v tem obdobju je 

most, ki povezuje otrokov lastni in zunanji svet. 

V času rubikona imajo učenci potrebo po praktičnih stvareh, preko katerih se povežejo z 

zunanjim svetom. Učenci začnejo postavljati zanimiva vprašanja: »Koliko dihov naredim v 

enem dnevu?«. To je čas, da se učenci naučijo številčne odnose med časovnimi enotami (leto, 

meseci, tedni, dnevi, ure, minute in sekunde). S praktičnim delom/poskusom tihega štetja 

vdihov in računom lahko to tudi naredimo. Učenci preštejejo št. vdihov v eni minuti. Če število 

vdihov pomnožijo s 60 (ker je v vsaki uri 60 minut) in 24 (ker dan ima 24 ur), dobijo rezultat. S 

spoznanjem številčnih donosov med časovnimi enotami lahko učenci odgovorijo na podobna 

vprašanja: »Koliko mesecev je v 7 letih?«, »Koliko let je 132 mesecev?«, »Koliko tednov je 56 

dni?«, »Koliko ur je 5 dni?« in »Koliko minut je 360 sekund?«. 

Tako vidimo, da so količinske mere odlična podlaga za učenje množenja. Prav tako so dobra 

osnova za učenje premega in obratnega sorazmerja v višjih razredih osnovne šole.  

Pred učenjem pretvarjanja prostorninskih enot v razredu pretakamo vodo s prostorninsko 

različnimi posodami (merilni valji, skodelice, žlice, vaze, steklenice, vedra, vrči, kapalke …) in 

štejemo, kolikokrat vodo iz posode z večjo prostornino pretočimo v prostorninsko manjšo 

posodo, da večjo posodo popolnoma izpraznimo, koliko prostornin manjše posode gre v večjo 

prostorninsko posodo. Dobra ideja je, da učitelj merjenja prostornine izvaja v naravi, kjer 

učenci pretakajo vodo in se ob tem igrajo kavarno, bar ali kemijski laboratorij.  

 

 

Slika 1: Merjenje prostornine vedra z različnimi manjšimi posodami (osebni arhiv) 
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Dolžinske mere uvedemo preko merjenja s telesnimi merami. Pouk lahko izvajamo zunaj. S 

stopali, koraki izmerimo dolžino šolske stene, igrišča, polja, vrta, grede ... Učenec odkrije, da 

ima vsak svojo mero, skozi katero doživlja svet (učenec izkusi, da je vsakdo posameznik). Široko 

razhajanje v meritvah posameznih učencev s telesnimi merami pokaže potrebo po uvedbi 

standardnih dolžinskih mer. Učenci so navdušeni nad sodelovanjem v nalogah, ki imajo 

resničen praktičen pomen. Naravno nadaljevanje je torej, da si vsak učenec izdela svojo lastno 

prvo »merilno palico«. 

 

 

Slika 2: Merjenje poti, dolžine 1 km z metrsko palico (osebni arhiv) 

 

Priporočljivo je, da maso učitelj uvede s človeškim bitjem, roke nam lahko pomagajo določati 

maso različnih predmetov. Učenci ugotavljajo, kateri predmet je lažji/težji. S »človeško 

tehtnico«, z iztegnjenimi rokami, s predmetom v vsaki roki merimo mase različnih teles. V tej 

poziciji postaneta naši roki utrujeni. Kako lahko to olajšamo? Učenci poiščejo rešitve in izdelajo 

lastne previsne tehtnice (npr. dolga palica čez ramo s košarama enake velikosti). Kot razred 

lahko izdelamo veliko razredno previsno tehtnico, priročen hlod, čez katerega položimo tram, 

ustvarimo ravnovesje – z drugimi besedami izdelamo gugalnico. Učenci lahko potem 

primerjajo maso eden proti drugemu. Naslednja stopnja bi bila merjenje mase posameznih 

otrok proti predmetom. Uporabimo velike kamne/uteži. Učitelj lahko merjenja mase razvije 

tako, da mase kamnov/uteži natančno izmeri in deli na manjše dele oz. uvede manjše masne 

enote. Učencem je smiselno pokazati še druge vrste tehtnic, kot je ta, da se seznanijo z 

razvojem naprav za merjenje mase. 
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Slika 3, 4, 5: Tehtnice, ki so jih učenci samostojno izdelali (osebni arhiv) 

 

Iz zgodb, ki pripovedujejo o blagovni menjavi, ugotovimo, da se je včasih trgovalo drugače kot 

danes. Trgovanje v obliki blagovne menjave se je preobrazilo v trgovanje z denarjem. Učenec 

mora ozavestiti, da je denar, ki ga porabi, rezultat dela nekoga drugega. Tako, da denarna 

enota € nekako vsebuje misel, vdanost in energijo (mišljenje, čutenje in voljo), ki je bila dana 

v negovanju hrane, oblačil, bivalnih prostorov … Ko pomagamo učencu to ozavestiti, do neke 

mere vzpostavimo družbeno razmerje s preskrbljevalci naših vsakdanjih potrebščin. Razred 

spremenimo v banko, menjalnico, trgovino, tržnico in učenci postanejo bankirji, prodajalci, 

branjevci, kupci. Preko igre prodaje in nakupov učenci vodijo evidence vseh transakcij in 

usvojijo rokovanje z denarjem. 

 

 

Slika 6: Igra trgovine (osebni arhiv) 
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Z uvedbo mer v 3. razredu pridemo do računanja z večjimi (3–4 mestnimi) števili. Pojavi se 

potreba po urejenem, strukturiranem večmestnem računanju. Zato je po uvedbi merskih 

količin smiselno učence naučiti pisnega seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja.  

Vsi otroci okrog devetega leta imajo potrebo po izgradnji svojega jaza. Pri matematiki k tej 

izgradnji pripomorejo učne vsebine, vezane na merske količine. Poučevanje merskih količin 

moramo učitelji dobro strukturirati. Pri izbiri nalog moramo biti fleksibilni in uro pouka 

smiselno diferencirati. Šibkejši učenci potrebujejo preproste naloge in dodatne usmeritve, 

bistri učenci težje naloge in trše izzive.  

V waldorfski šoli poteka pouk v epohah in tridnevnem ciklu. Vse učne vsebine predamo 

učencem na tri načine: preko zgodbe, praktičnega dela in intelektualnega dela.  

Epohe merskih količin strukturiramo: 

1. Vsako izmed merskih količin uvedemo z zgodbo in s praktičnim delom.  

2. Ob praktičnem delu spoznamo številske odnose med enotami znotraj ene merske količine. 

3. Rešujemo naloge pretvarjanja: (npr. 5 tednov = _____ dni, 3 leta = _____ mesecev, 63 dni 

= _____ tednov). 

4. Nadaljujemo z besedilnimi nalogami, ki postajajo problemsko zahtevnejše in stopenjske. 

(Marija je odšla na večdnevni pohod. Prvi dan je prehodila 10 km v 5 urah. Naslednji dan 

je hodila 11 km ter 200 m in potrebovala 5 ur in 20 minut. Naslednji dan je hodila 12 km 

ter 300 m in potrebovala 6 ur in 20 minut. Kako dolgo pot je Marija prehodila? Koliko časa 

je porabila za to pot?) (Jarman, 1998, 30–49; Fairman, 2006, 35–52). 

S takšnim načinom poučevanja, da obenem nahranimo otrokovo srce z zgodbo, okončine s 

praktičnim delom in glavo z intelektualnimi nalogami, bomo zagotovo dosegli trajnostno 

usvojeno znanje. 

 

3 Zaključek 

Z merskimi količinami in relacijami med enotami posamezne merske količine se srečujemo 

vsak dan: na poti, v kuhinji, v trgovini … Zato je dobro, da učenci usvojijo ta znanja za vsakdanje 

življenje. Razumevanje merskih količin je tudi odlična podlaga za dobro razumevanje različnih 

matematičnih in fizikalnih vsebin v višjih razredih. Da bodo učenci te učne vsebine dobro 

razumeli, utrdili in ponotranjili, jih moramo učencem predstaviti na primeren način glede na 

njihovo razvojno stopnjo.  
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Z zgodbo nahranimo otrokovo dušo, s praktičnim oz. izkustvenim delom zaposlimo otrokove 

okončine in z različnimi miselnimi nalogami ter izzivi aktiviramo intelektualno razmišljanje z 

glavo.  

Učenci se z merskimi količinami srečajo okoli devetega leta, v obdobju rubikona. V tem 

obdobju je pomembno, da učne vsebine podkrepimo z veliko praktičnega oz. izkustvenega 

dela, saj se tako učenci povežejo z okoljem, v katerem živijo. To je za njih velika motivacija. Z 

aktivnim delom učenci pridejo samostojno do novih izkušenj, spoznanj in ugotovitev, ki si jih 

dobro zapolnijo. S takšnim načinom dela je učna snov dobro usvojena. Z različnimi tipi nalog, 

ki so sčasoma zahtevnejše, učenci utrjujejo in nadgrajujejo usvojeno znanje in tako pridejo do 

trajnega in razumljivejšega znanja za vse življenje. 
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spletnem naslovu:  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-

sola/Zasebne-osnovne-sole/Ucni_nacrt_devetletka_Waldorfska.pdf. 

 

5 Priloge 

V tretjem razredu waldorfske osnovne šole učenci spoznajo količinske mere: dolžina, 

prostornina, masa, denar in čas. V prilogi prispevka je predstavljen primer dobre prakse, kako 

otroke od nestandardnih dolžinskih enot pripeljemo do standardnih dolžinskih enot z 

domišljijsko zgodbo in idejami za praktične dejavnosti.  

 

 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Zasebne-osnovne-sole/Ucni_nacrt_devetletka_Waldorfska.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Zasebne-osnovne-sole/Ucni_nacrt_devetletka_Waldorfska.pdf
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Priloga 1: Telesne mere 

Zgodba:  

Na majhni vzpetini živi v hišici palček Dolžinko popolnoma sam in skrbi za svoj vrt. V 

pomladanskih mesecih skrbno pripravi svoj vrt za sejanje vrtnin. Poleti iz sadja kuha kompote 

in marmelade ter pripravlja vloženo zelenjavo za ozimnico. Jeseni pospravi v shrambo 

povrtnine in iz sadja kuha sok. Pozimi skrbi za toploto v hiši in plete puloverje ter nogavice.  

Neke noči je Dolžinko ležal v topli postelji. Vso delo je bilo opravljeno in njegov spanec je bil 

miren. Nenadoma je močno zaropotalo in tla so se zatresla. Dolžinko se je prestrašil in zbežal 

iz hišice. V strahu je pogledal vse naokoli in vse je bilo na svojem mestu. Počasi in previdno se 

je napotil v klet. Po polžastih stopnicah se je spustil navzdol. Ojoj, na tleh je bila mešanica soka, 

kompota in marmelad. Spodnja polica se je pod težo dobrot vdala in popustila. »Toliko truda 

za prazen nič,« si je rekel. »Le kaj naj storim?« Med čiščenjem se je domislil, da je najbolje, da 

se čim prej odpravi na pot do mojstra mizarja.  

S strumnimi koraki in merami v glavi se je odpravil na pot. Dolžinko je ob prihodu mizarja lepo 

pozdravil in ga prosil: »Potreboval bi polico, dolgo štiri lakte, en pedenj, eno dlan in dva prsta.« 

Mizar je bil pripravljen priskočiti na pomoč in izdelati polico v sedmih dneh.  

Dolžinko je komaj je čakal, da je minil teden in da se je odpravil k mizarju. Poln pričakovanj je 

pozdravil mizarja in se namenil v njegovo čudovito delavnico. Z navdušenjem mu je mizar 

pokazal in predal novo polico. Oba sta bila z opravljenim delom zelo zadovoljna, zato mu je 

Dolžinko v zahvalo predal vrečo sveže mlete moke. Ponosno se je odpravil proti domu. Srce mu 

je poskočilo, ko je v daljavi zagledal svojo hišico. Bolj ko se ji je približeval, bolj se mu je 

dozdevalo, da ta polica ni ravno pravšnja za njegovo hiško. In res … pred vrati hiše kot 

okamenel obstoji in ugotovi, da polica ne gre niti skozi vhodna vrata, kaj šele v njegovo 

shrambo. Poizkuša in poizkuša, polica ne gre ne po dolžini, ne po širini. Polico odloži, zaviha 

rokave in jo premeri. Prvi laket, drugi, tretji, četrti, doda pedenj, dlan in dva prsta. »Ojej, saj bi 

lahko dodal še vsaj deset svojih laktov,« začuden spregovori na glas. »Kako je mogoče? Kako 

je pa to mojster mizar izmeril?« se sprašuje.  

Vse to posluša vilinka Marjetica, ki domuje v svoji marjetki. Tudi ona je popolnoma začudena, 

zato poleti naravnost na polico. Sedaj izmeri še ona. Prisloni svoje štiri lakte, en pedenj in dlan 

ter dva prsta. In poglej, njej pa ostane prostora še za sto laktov. Komajda verjameta svojim 
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očem. V vsej razburjenosti se odločita, da bosta šla povprašat samega kralja, kako je to 

mogoče.  

Dolžinko je točno vedel, kje živi kralj. Ob prihodu je lepo pozdravil, pričel razlagati ter vprašal 

kralja in kraljico: »Kako je mogoče, da je mizar, ki je takšen mojster, napačno izmeril in izdelal 

polico?«. Kraljevi par je pozorno poslušal in v en glas dejal: »Bova izmerila še sama.« Najprej 

izmeri kraljica: štiri lakte, pedenj, dlan in dva prsta. »Dodala bi še lahko svoj laket,« pravi. Sedaj 

kralj zahteva, da pred njegovimi očmi izmerita še Dolžinko in Marjetica. V kraljevi sobani 

nastane nemir. Iz sna se predrami velikan: »Čemu takšen hrup sredi tako spokojne noči?«. Vsi 

v sobani obnemijo, velikan privzdigne obrvi in iztegne svojo roko ter položi laket na polico.  »O 

kakšnih štirih laktih je govora? Ta polica je krajša od mojega lakta,« se začudi, »pravzaprav bi 

jo lahko izmeril s samo eno dlanjo in prstom.« V vsej zmedi se kralj odloči in ukaže: »Vse mere 

naj pripadajo mojemu telesu.« Ta ukrep je prinesel mir v njegovo kraljestvo. Sedaj je bilo 

izmerjeno vse v skladu s kraljevimi merili.  

Ko pa je nekega dne prišel mizar s sosednjega kraljestva, so bile meritve njihovega kralja spet 

drugačne! Ali pa, ko je umrl kralj in je sin prevzel prestol, je želel, da veljajo njegove lastne 

mere, ne pa očetove! Katera mera bo prava?« (prirejeno po učnih pripravah Kos, M.) 

Dejavnosti:  

S telesnimi merami izmerimo dolžino, širino, višino predmetov v svoji okolici: mize, stola, klopi, 

table, omare, igrišča, hiše, vrtne grede, parkirišča …  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Merjenje s telesnimi merami  

                              (osebni arhiv)                                            Slika 2: Zapis zbranih meritev v          

                                                                                                                  učenkinem zvezku  

                                                                                                                        (osebni arhiv) 
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Priloga 2: Standardne mere 

Nadaljevanje zgodbe: 

Pa so se odločili, da bodo novo mero naredili. Kralj poprime palico, naredi korak od začetka do 

konca palice in reče: »To bo kraljeva mera. Poimenoval jo bom meter.« Kralj vzame meč, ga 

položi kraljici na ramo in reče: »Tvojih deset korakov je natančno en moj korak. Tvoj korak, 

tvoja mera se od danes naprej imenuje decimeter.« Kralj pomisli še na palčka Dolžinka, vilinko 

Marjetico in velikana, ki so bili v veliko pomoč, saj so skupaj razrešili to uganko in pridoda: 

»Velikan bo prejel kraljevsko darilo, zato se bo njegova mera imenovala na k pa tudi tisočkrat 

večja je kot kraljeva, torej bo kilometer. Dolžinko naj bo nagrajen s sto cekini, saj meri en 

kraljevi korak natančno sto palčjih, zato se bo njegova mera imenovala na c, centimeter. 

Vilinka Marjetica pa naj dobi mero po svojem imenu, torej bo milimeter. Naj ves svet sliši, da 

je tisoč njenih korakov enako kraljevemu.« 

Vse, kar so se domenili, so sporočili še mizarju (prirejeno po učnih pripravah Kos, M.). 

 

Dejavnosti:  

1. Učenci izdelajo meter iz palice, ki jo poiščejo v gozdu.  

 

 

Slika 1: Metrska palica, razdeljena na decimetre,  

centimetre in milimetre (osebni arhiv) 
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2. Učenci z metrsko palico izmerijo pot, dolžine en kilometer. 

 

 

 

 

Slika 2, 3. 4: Merjenje 1 kilometra s palico, dolžine 1 m, in vrvjo, dolžine 10 m (osebni arhiv) 

 

 

3. Učenci izmerijo velikosti različnih predmetov v milimetrih, centimetrih, decimetrih in 

metrih z izdelano merilno palico. 

4. Učenci izmerijo višine sošolcev/družinskih članov (drugih predmetov), pretvarjajo v enotne 

enote in urejajo meritve po velikosti.  

 

 

 

Slika 5: Merjenje višine z merilnim 

trakom (osebni arhiv) 

 

 

Slika 6: Pretvarjanje in urejanje meritev v zvezku 

(osebni arhiv) 
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5. Učenci izdelajo različne dolžinske trakove in z njimi ponazorijo računanje z dolžinskimi 

enotami.  

 

Seštevanje: 8 cm + 7 cm = 

 

Slika 7: Prikaz seštevanja z dolžinskimi 

trakovi (osebni arhiv) 

Odštevanje: 16 cm – 6 cm =  

 

Slika 8: Prikaz odštevanja z dolžinskimi 

trakovi (osebni arhiv) 

Množenje: 3 x 3 cm =  

 

Slika 9: Prikaz množenja z dolžinskimi 

trakovi (osebni arhiv) 

 

Deljenje: 20 cm : 4 = 

 

 

 

Slika 10: Prikaz deljenja z dolžinskimi trakovi 

(osebni arhiv) 

 

 

6. Učenci utrjujejo, ponavljajo in nadgrajujejo usvojeno učno snov z različnimi tipi nalog, ki so 

sčasoma zahtevnejše. 
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Vrtci občine Žalec 

 

 

Karmen Četina 
 

 

 

 

RAZVIJANJE MEDKULTURNIH KOMPETENC  

Z NTC UČENJEM 

 

DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCES 
THROUGH THE NTC LEARNING SYSTEM 

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 127 
 

Povzetek 

Medkulturne kompetence so v času z novimi in kompleksnimi spremembami, še bolj pa izzivi, 

ki jih prinaša kulturno raznolik in dinamičen svet, v katerem živimo, pomemben element 

strpne in inkluzivne družbe. Proces razvijanja medkulturnih kompetenc je pomemben cilj 

medkulturnega izobraževanja. Pomembno je, da se otroci seznanijo o različnosti med narodi 

ter, da postane različnost vrednota. NTC učenje (NTC = Nurture of Talented Children) je 

pristop, ki spodbuja otroke k ustvarjanju, iskanju asociacij, učenju abstraktnih simbolov, 

reševanju zanimivih ugank, pri čemer so otroci motivirani, aktivni, zadovoljni in ustvarjalni. 

Nastajanje in utrjevanje možganskih povezav, ki jih spodbujajo tovrstne dejavnosti, so temelj 

za kasnejše uspešno učenje. 

 

Ključne besede: medkulturne kompetence, predšolska vzgoja, NTC učenje, zastave EU 

 

 

Abstract 

Intercultural competences are a crucial element of a tolerant and inclusive society, especially 

in these times of complex change and challenges posed by the culturally diverse and dynamic 

world in which we live. The process of developing intercultural competences is an important 

objective of intercultural education. It is as important for children to learn about the diversity 

between nations as it is for diversity to become a value. NTC Learning (NTC = Nurture of 

Talented Children) is an approach that encourages children to be creative, come up with 

different associations, learn abstract symbols, solve intriguing puzzles, while keeping children 

actively engaged, happy and motivated. The formation and consolidation of brain connections 

stimulated by such activities are the foundation for later successful learning. 

 

Key words: intercultural competences, early childhood education, NTC learning, EU flags 
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1 Medkulturne kompetence in NTC učenje 

1.1 Medkulturne kompetence 

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 18. decembra 2006 sprejela priporočilo o 

ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Kompetence so v tem dokumentu opredeljene 

kot »...kombinacija znanja, spretnosti in odnosov...«, ki ustrezajo okoliščinam. Ključne 

kompetence so tiste, »ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpopolnitev in razvoj, dejavno 

državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost.« Referenčni okvir določa osem ključnih 

kompetenc, ki se štejejo za enako pomembne, naštete pa so v naslednjem vrstnem redu: 

1. sporazumevanje v materinem jeziku, 

2. sporazumevanje v tujih jezikih, 

3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 

4. digitalna pismenost, 

5. učenje učenja, 

6. socialne in državljanske kompetence 

7. samoiniciativnost in podjetnost ter 

8. kulturna zavest in izražanje. 

Socialne in državljanske kompetence vključujejo osebne, medosebne in medkulturne 

kompetence ter zajemajo vse oblike vedenja, ki usposabljajo posameznike za učinkovito in 

konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem življenju (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport, 2012). 

Vrečerjeva v delu »Medkulturne kompetence v izobraževanju odraslih« (2009) navaja, da ko 

avtorji pišejo o vsebini medkulturnih kompetenc, so med njimi samo manjše razlike. Vsi pa so 

si edini, da je osvajanje medkulturnih kompetenc proces vseživljenjskega učenja.  

 

Medkulturne kompetence so: 

1. znanje, 

2. tolerantnost do nejasnih situacij, nepredvidljivih situacij, 

3. fleksibilnost, 

4. zavedanje lastne kulturne identitete, 

5. odprtost za nove izkušnje, 
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6. upoštevanje mnenj, 

7. sposobnost prilagajati se vrednotam drugih, 

8. etično obnašanje, 

9. potrpežljivost, 

10. zavzetost, 

11. interpersonalne veščine, 

12. povnanjanje in samoizražanje, 

13. empatija, 

14. občutek za humor (prav tam, 2009, 10). 

Martyn D. Barrett (2014) podobno kot Evropska komisija razume medkulturno kompetenco 

kot kombinacijo 

1. znanj: 

 zavedanje in poznavanje raznolikosti in heterogenosti različnih kulturnih skupin; 

  zavedanje lastnih in tujih predpostavk, predkonceptov, predsodkov, stereotipov, odkrite 

in prikrite diskriminacije; 

 zavedanje vpliva lastnega jezika in kulture na posameznikovo doživljanje sveta in drugih 

ljudi; 

  zavedanje, da ima lahko besedna in nebesedna komunikacija pri različnih kulturah različen 

pomen, razlike v kulturah lahko vodijo tudi v različne interpretacije verbalnih in 

neverbalnih znakov; 

  zavedanje, da imajo lahko ljudje iz določenih kultur drugačna prepričanja, vrednote, 

diskurze in prakse kot mi; 

2. odnosov: 

 spoštljiv odnos do ljudi iz različnih kulturnih ozadij (kulturni relativizem); 

 odprtost, radovednost in pripravljenost za učenje o ljudeh, ki pripadajo drugim kulturam 

in od njih; 

 empatičnost do drugačnih in drugače mislečih; 

 biti pripravljen razmišljati oz. podvomiti o tem, kar se znotraj posamezne kulture 

samoumevno dojema kot »normalno« glede na naše predhodno znanje ter izkušnje; 

 pripravljenost za sodelovanje s posamezniki, ki so kulturno drugače orientirani; 
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3. spretnosti: 

 večperspektivnost, tj. zmožnost oddaljiti se od lastne perspektive ter razmisliti in razumeti 

perspektivo drugih, ne zgolj svoje lastne; 

 pridobivanje informacij o različnih kulturah in njihovih značilnostih; 

 interpretiranje vzorcev, vrednot in prepričanj iz tujih kultur ter iskanje podobnosti z lastno; 

 empatija (sposobnost vživljanja v mišljenja, čustva, vrednote in prepričanja drugih); 

 kognitivna fleksibilnost (sposobnost sprejemanja in prilagajanja načina razmišljanja glede 

na dano situacijo ali kontekst); 

 kritično vrednotenje tako tujih kot tudi lastnih kulturnih vzorcev, prepričanj, vrednot, 

diskurzov, praks; 

 spretnost prilagajanja posameznikovega vedenja novim kulturnim okoljem, npr. izogibanje 

verbalnim in neverbalnim vzorcem, ki bi v določeni kulturi lahko veljali kot nevljudni in 

neprimerni; 

 jezikovne, pragmatične in sociolingvistične spretnosti (tj. sporazumevalna zmožnost), 

vključno s spretnostjo odpravljanja nesporazumov v komunikaciji (komunikacijski šumi);  

 spretnost delovati kot mediator v medkulturnih stikih, vključno s spretnostjo prevajanja, 

interpretiranja in razlag. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je v načelu 2.3 Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti 

med otroki ter načelo multikulturalizma med drugim zapisano, da je pomembno »upoštevanje 

načela različnosti in multikulturalizma na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki naj 

otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvari, ljudi, kultur)«.  

»Vključevanje v širše okolje pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Poleg 

vključevanja v lastno kulturo in nacionalno tradicijo je potrebno že zgodnje seznanjanje z 

drugimi kulturami in civilizacijami (življenjskimi navadami, tradicijami, praznovanji itn.), ki nudi 

osnovo za vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti (prav tam, 1999, 49).«  

Eden od globalnih ciljev v Kurikulumu za vrtce s področja družbe, pravi, da morajo imeti otroci 

možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami. Kot primer dejavnosti v drugem 

starostnem obdobju navaja seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji. 
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1.2 NTC učenje 

Obdobje otroštva je pomembno življenjsko obdobje. V tem obdobju otroci intenzivno telesno 

zorijo, usvajajo osnovne učne spretnosti, spoznavajo sebe ter razvijajo temeljne strategije za 

samostojno oziroma t.i. samoregulirano učenje. Znotraj svojega okolja si tako postopno 

oblikujejo vrednote do učenja in znanja ter svojo učno samopodobo (Rajović idr. 2010, 3).  

Program NTC učenja (NTC = Nurture of Talented Children) sestavljajo različne igre za otroke, 

ki temeljijo na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov. Po izsledkih različnih raziskav še 

posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t.i. sinaps med 

nevroni) v času najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno desetega oziroma 

dvanajstega leta starosti.  

NTC sistem učenja je sestavljen iz treh sklopov dejavnosti, ki spodbujajo razvoj in aktivnost 

sinaps v možganih, prispevajo k učinkovitejšemu pomnjenju ter razvijajo funkcionalno 

mišljenje. Dejavnosti so razvrščene na posamezne sklope: 

1. Spodbujanje razvoja sinaps v možganih (nevronska mreža): 

 telesno – gibalne igre, 

 igre za akomodacijo, 

 grafomotorične igre. 

2. Spodbujanje pomnjenja z asociacijami: 

 igre s simboli, 

 igre spomina, 

 glasbene dejavnosti. 

3. Spodbujanje funkcionalnega mišljenja: 

 uganke/problemska vprašanja, 

 igre za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja (prav tam, 12). 

Pozitivni učinki se kažejo v tem, da otroci izražajo več želje po učenju, intenzivnem 

komuniciranju in sodelovanju med seboj. Tovrstne dejavnosti otrokom predstavljajo miselne 

izzive in so v vseh dejavnostih aktivni. Na ta način si zapomnijo več informacij, znanje 

uporabljajo v različnih situacijah, ga utrjujejo in nadgrajujejo, hkrati pa s tem pri otrocih 

vzpostavimo dobre temelje za nadaljnje učenje. 

V nadaljevanju bomo predstavili drugi in tretji sklop NTC dejavnosti, ki so nam lahko v pomoč 

pri uresničevanju ciljev s področja medkulturne vzgoje. 
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Spodbujanje razvoja asociativnega razmišljanja 

Z asociativnim učenjem spodbujamo razvoj sposobnosti mišljenja, pomnjenja, sklepanja, 

sintetiziranja, uporabe naučenega v novih okoliščinah itd. 

Igre s simboli 

Učenje branja in prepoznavanje simbolov je eden najbolj zapletenih procesov, ki jih mora 

otrok usvojiti za nadaljnje učenje, zato je pomembno, da se učenje spodbudi čim bolj zgodaj. 

Igre s simboli, zastavami ali imeni so izjemno koristne za kasnejši prehod na višji nivo 

programa, t.j. za razvoj funkcionalnega mišljenja.  

Igre spomina 

Pojme (zastave, embleme, logotipi), ki jih otrok med igro spoznava, lahko uporabimo za 

klasične spominske in za specifične igre za razvoj ustvarjalnosti in funkcionalnega mišljenja. 

Spodbujanje funkcionalnega mišljenja 

Pomemben del programa NTC učenja je spodbujanje funkcionalnega mišljenja. Med učenjem 

ne utrjujemo le enostavne reprodukcije podatkov, kakor smo je bili pri klasičnem učenju 

običajno vajeni, temveč skušamo pri otrocih vseskozi problemsko spodbujati razmišljanje 

oziroma povezovanje raznovrstnih podatkov med seboj ter različne načine njihove čimbolj 

izvirne uporabe. Ta del programa imajo otroci po navadi zelo radi, saj uspešno reševanje nalog 

ob pomoči vrstnikov in odraslih vodi k doživetju občutka zadovoljstva po opravljeni nalogi 

(prav tam, 32). 

Naučeni abstraktni simboli (kot so npr. znamke avtomobilov, zastave, logotipi podjetij, grbi, 

ipd.) so zelo koristno sredstvo za začetni razvoj funkcionalnega razmišljanja, ko moramo za 

reševanje problemov poleg inteligence uporabiti predhodno usvojeno znanje (Rajović, 2015, 

76). 

Učenje v gibanju 

Določene stvari, kot so npr. imena, tujke, novi pojmi, pesmice se nekateri otroci lažje naučijo 

v gibanju, npr. med igro ristanc, ko ob vsakem skoku npr. poimenujejo barve. Ob tem se 

aktivira več predelov možganov (prav tam, 120). 

 

2 Spoznavamo države Evropske unije 

V prispevku želim predstaviti pot k razvijanju medkulturne kompetence v vrtčevskem okolju, 

otrok starih od 5 do 6 let.  
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Projekt spoznavanja držav Evropske unije smo zastavili kot celoletni projekt, saj smo želeli, da 

otroci postopno in preko igre pridobivajo nova znanja. Naš vrtec aktivno sodeluje v programu 

Korak za korakom, ki deluje v okviru Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju na 

Pedagoškem inštitutu. Le ta spodbuja dejavnosti, ki temeljijo na enakih možnostih in načelih 

demokratične civilne družbe, otrokovih pravicah in pravicah staršev, sodobnih spoznanjih o 

otrokovem razvoju in učenju ter vplivih različnih dejavnikov nanju. Želja po spreminjanju 

lastne prakse in oblikovanju spodbudnega učnega okolja je vodila k načrtovanju dejavnosti, ki 

otroke celostno nagovorijo in motivirajo. 

Prvi dan novega šolskega leta so se otroci in posledično tudi starši seznanili z zastavami 24 

držav Evropske unije (v nadaljevanju EU). Otrok je z žrebom določil simbol, zastavo države EU, 

ki je označeval njegov osebni prostor (znak v garderobi, hidracijski kotiček, ležalnik za počitek, 

dežurstvo in podobno). Otroci so svojo prisotnost v vrtcu vsakodnevno označevali na politični 

karti Evrope, kamor so umeščali svoj »znak« (zastave EU). Vsakodnevno so s ponavljanjem 

spontano urili spretnost orientacije na zemljevidu. Pozorni so bili na položaj držav svojih 

sovrstnikov in precej hitro so poznali in prepoznavali zastave posameznih držav. Drug drugega 

so opozarjali, če se je morebiti kdo zmotil oz. namestil zastavo na napačno mesto na 

zemljevidu. V oddelku je bil prisoten tudi otrok s posebnimi potrebami, ki je na moje 

presenečenje, takoj osvojil znak in ga na zemljevidu umeščal na ustrezno mesto. Zemljevid 

Evrope je postalo mesto druženja in pogovora. Otroci so se spontano zadrževali ob njem in 

izmenjevali svoje dosedanje vedenje, izkušnje in postavljali vprašanja. Pri posameznih otrocih 

smo zaznali spontano risanje oz. prerisovanje zastav. Pri posameznikih, kjer je bilo moč zaznati 

porajajočo se pismenost, smo zaznali težnjo po zapisu imen držav. Le te so otroci zapisovali s 

svinčnikom, nekateri so besede sestavljali z lesenimi črkami in kroglicami s potiskom črk, ki so 

otrokom na voljo v igralnici. Ob teh spontanih aktivnostih so otroci razvijali poleg kognitivnih 

sposobnosti tudi finomotorične spretnosti, ki v zadnjih letih, kot opažamo v vrtcu, izredno 

upadajo. Starši so kaj kmalu opazili zanimanje otrok in so se na našo prošnjo, da se aktivno 

vključijo v projekt, pozitivno odzvali in podprli sodelovanje. Na 1. roditeljskem sestanku smo 

staršem predstavili pomen in cilje aktivnosti, ki jih želimo izvesti. Dogovorili smo se, da vsak 

otrok, s pomočjo staršev oz. širše družine, pripravi predstavitev glavnih značilnosti države, 

katere nosilec simbola/zastave je. Pri tem smo izpostavili pravilo »manj je več« oziroma, naj 

starši ob pripravi na predstavitev upoštevajo otrokov interes in zmožnosti. Vsak ponedeljek so 
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otroci spoznali novo državo. Učenje otrok od otrok se je izkazalo kot ustrezna oblika, saj so z 

nestrpnostjo pričakovali nove predstavitve. Vrstni red predstavitev se je spontano oblikoval, 

saj smo želeli upoštevati želje in pripravljenost otrok na »javno« predstavitev. Do konca 

šolskega leta so se zvrstili vsi otroci v oddelku. Plakati s slikovnimi zapisi so napolnili prostore 

vrtca. Otroci so se večkrat vračali k plakatom, ob njih iskali podobnosti, razlike med državami 

in tako utrjevali znanje. Poleg plakatov so otroci v vrtec prinašali tudi predmete, spominke, ki 

so jih hranili s potovanja njihovi družinski člani. Vključiti smo želeli različne senzorične izkušnje; 

zanimivo je bilo okušati marmelado iz cvetov vrtnic s Cipra. Informacije so otroke in starše 

tako navdušile, da so kovali načrte za obisk določene države (varčevali, načrtovali potovanje) 

in jih posamezniki tudi udejanjili. Predstavitve otrok smo v vrtcu nadgrajevali z aktivnostmi, ki 

so se prepletale z ostalimi področji kurikula.  

Otroci so… 

 prisluhnili evropski himni in himnam držav EU ter jih med seboj primerjali (dinamika, 

tempo, melodija).  

 s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije so spoznavali pozdrave in posamezna 

pojmovanja v različnih evropskih jezikih.  

 se srečali z glasbeno in plesno umetnostjo, kulturno dediščino in kulinariko posamezne 

države EU.  

 poustvarjali likovna dela znanih evropskih likovnih umetnikov (Vincent van Gogh, Jean 

Metzinger, Roberto Crippa, idr.). 

 razvijali matematično mišljenje – razvrščali zastave po barvi, grbu, sestavljali sestavljanke 

z zemljevidom Evrope in zastavami EU. Igrali igro Spomin. 

 ugotavljali, katerim državam je skupna valuta EU (analogija). 

 razmišljali, s katerim prevoznim sredstvom lahko potujejo v določeno državo. 

 poimenovali glavna mesta. 

 prepoznavali začetni in končni glas v poimenovanju določene države.  

 reševali uganke z asociacijami za posamezno državo. 

 prisluhnili otroški literaturi. 

 se na daljavo srečali in sporazumevali s prebivalko Bolgarije. 

 pričakovali in prejeli razglednico iz Belgije. 

 spoznavali in utrjevali znanje s pomočjo telesno – gibalnih iger. 
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Slika 1, 2, 3, 4 in 5: Mozaik dejavnosti (Karmen Četina) 

 

Ob začetku vojne v Ukrajini je postal prostor ob politični karti Evrope pogosto prostor debate, 

izmenjave informacij in mnenj, ki so jih otroci prinašali od doma in medijev. S pogovorom so 

blažili svoje strahove. Zemljevid EU pa jim je omogočil, da so na videz abstraktni pojmi dobili 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 136 
 

realistično podobo; Ukrajina se je zdela otrokom še vedno dovolj odmaknjena, da so se počutili 

varno. 

Celoletni projekt smo zaključili s predstavitvijo za starše, ki je potekala v okviru 3. roditeljskega 

sestanka v mesecu juniju 2022. Starši so bili ob koncu šolskega leta prijetno presenečeni, koliko 

informacij so otroci osvojili in ponotranjili. Ob tem so priznali, da so se tudi sami marsikaj 

naučili in razblinili kakšen stereotip, ki so ga imeli o določeni državi. Ena družina je povedala, 

da ne bi nikoli odpotovali na Češko, če ne bi bilo te spodbude. Ob vrnitvi so bili navdušeni in 

odločeni, da se bodo v te kraje še vrnili. Spet druga družina je poročala, da so si v sosednjem 

Celovcu, v Minimundusu, ogledali znamenitosti posameznih držav, v pomanjšani obliki, in bili 

prijetno presenečeni, kako je njihov otrok prepoznaval znamenitosti in jih geografsko pravilno 

opredelil. Večkrat sem v pogovoru med otroki zasledila, da so posamezne države kar 

»posvojili« za svoje; v začetku, ko še niso poznali vseh imen držav, so npr. rekli: »To je pa od 

… (ime posameznega otroka) država.« 

 

3 Zaključek 

Krajnc (2001, 146) v Priročniku h Kurikulu za vrtce pravi, da je razumevanje samega sebe, 

poznavanje domačega kraja, lastne kulture in nacionalne tradicije pomembno za otrokovo 

zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami, spoznavanje v čem smo si ljudje 

podobni in v čem različni. Multikulturna vzgoja, po njenem mnenju, ne bi smela biti 

osredotočena samo na globalno zavedanje oz. poučevanje o tujih kulturah in civilizacijah. 

Naša pot učenja je šla v smeri od abstraktnega h konkretnemu, kar je v otrocih vzbudilo 

zanimanje in notranjo motivacijo za učenje. Otroci so najprej spoznali in osvojili zastave 

posameznih držav, nato smo dodajali nove informacije in znanje (značilnosti in znamenitosti 

teh držav). Pri osvajanju znanja je potrebno poudariti pomen ponavljanja in utrjevanja. Le to 

je mogoče, kadar je timsko delo zgledno in je izkoriščen tudi čas dnevne rutine. Otroci stari od 

5 do 6 let imajo v današnji dobi že precej informacij o bližnjem okolju, ki ga lahko povežejo in 

primerjajo z informacijami o tujih kulturah. Preplet NTC učenja, zavedanja pomena učenje 

otrok od otrok in spodbudnega učnega okolja je pripomoglo k primeru dobre prakse, ki bi ga 

bilo moč nadgraditi še z obiskom kakšnega prebivalca določene države. To v času omejitev, ki 

jih je narekovala epidemija Covida-19, žal ni bilo mogoče.  
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Prav gotovo je ostala, še kakšna dejavnost s področja NTC učenja, ki bi jo lahko vključili v 

izvedbo podobnega projekta. Veseli nas, da smo skozi vsebine in dejavnosti rastli tako otroci 

kot odrasli.  
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Povzetek 

Poleg očitne vloge jezika – komunikacije z drugimi – ima jezik izrazito pomembno vlogo tudi 

pri našem doživljanju in interpretiranju sveta ter naše vloge v njem. Ravno zaradi tesne 

povezanosti med jezikom in mišljenjem ljudje spregledamo, da nas lahko jezik tudi ukalupi, 

vodi naše predstave in misli. Kot primer lahko izpostavimo težave z zaznavanjem modre barve 

v jezikih, kjer nimajo besede za »modro«. V prispevku je naštetih še nekaj primerov, kako jezik 

vpliva na zaznavanje sveta, da bralec zagotovo prepozna njegove pasti in pomen. Dijakom sem 

orisal jezikovne pasti s kratko predstavitvijo le-teh in praktičnimi komunikacijskimi vajami, kot 

je risanje po navodilih ali ko so sami dajali navodila za risanje. Aktivnost so sprejeli kot prijeten 

izziv, hkrati pa so naleteli na jezikovne pasti in si s tem odprli nova vrata samozavedanja ter 

nadgradili sporazumevalne veščine. Bralec lahko predstavljen primer uporabi pri svoji učni uri, 

osveščeni dijaki pa se bodo zavedali pomanjkljivosti lastnega jezika, bolje bodo vodili svoje 

misli, izboljšali svoje interpretacije doživetij in občutij ter gojili kvalitetne odnose z drugimi. 

 

Ključne besede: materni jezik, komunikacija, lingvistični relativizem 

 

 

Abstract 

Besides the obvious role in communication, language plays an important role in the 

interpretation of our experiences and our worldly views. The intricate connection of thought 

and language, people often miss the fact, that language has an effect on our thoughts and 

views. A good example of this is difficulty of distinguishing blue colour in culture where there 

is no word for »blue«. More examples are given in the article, to ensure that reader recognizes 

language traps and their importance. In a class, students were familiarized with the concept 

through a short presentation and practical communication exercises. The reader can repeat 

the class and inform his or her own students of language traps so they can better guide their 

thoughts, improve their interpretation of the world and build and nurture quality relationships 

in their lives. 

 

Key words: mother tongue, communication, language relativism  
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1 Kaj so pasti jezika? 

Ena glavnih razlik med človekom in živaljo je, da smo ljudje razvili jezik, s katerim uspemo 

prenesti svoje in sprejeti tuje misli in ideje. Jezik bi lahko označili kot ključno orodje, s katerim 

se je razvila civilizacija, ljudje smo lahko začeli sodelovati med seboj in se prilagajati neštetim 

izzivom, s katerimi smo se srečevali in se srečujemo še danes. Vendar velja za jezik enako kot 

za katerokoli drugo orodje, da ga moramo obvladati, če želimo, da bi nam dobro služil. Npr. 

pri kladivu je pomembno, da vemo, kje naj bi ga držali, in s čim, ter s katerim delom se udari. 

Jezik je seveda neprimerno kompleksnejše orodje od kladiva, vendar menim, da primerjava v 

tem smislu zdrži. Prav nam pride tudi zaradi opozorila, ki ga je že leta 1966 v svoji knjigi 

izpostavil znani psiholog Maslow: »Mislim, da je skušnjava, če je edino orodje, ki ga imate, 

kladivo, ravnati z vsem, kot da je žebelj.« Zgodaj v življenju se priučimo maternega jezika in si 

z njim pomagamo osmisliti svet okoli sebe, zato večinoma ne opazimo, da ob tem zaradi 

narave jezika upoštevamo njegove omejitve in s tem pomembno vplivamo na lastno 

dojemanje sveta in komuniciranje z drugimi. Filozof in pisatelj A. Huxley je menil, da je človek 

lahko srečen, ker z jezikom pridobi akumulirane izkušnje drugih, a je hkrati žrtev, ker jezik 

omeji njegovo videnje sveta, da hitro zamenja svoje koncepte za dejanske fakte in svoje 

besede za stvari (Huxley, 1956). Govoriti o tem je tako, kot govoriti ribi o vodi; tako smo 

potopljeni v jezik, ki je povsod okoli nas in v naših mislih, da ne opazimo morebitnih 

pomanjkljivosti, nejasnosti in predpostavljamo, da tudi drugi ljudje enako razumejo pomene 

enakih besed. Pa vendar ni tako in to lahko pripelje do težav pri doživljanju sveta, 

komuniciranju z drugimi in odnosih, ki jih imamo z drugimi. Te težave se na prvi pogled lahko 

zdijo majhne in zanemarljive, a so dovolj velike, da je dr. Milivojevič napisal knjižno uspešnico 

z naslovom Formule ljubezni. V knjigi predstavi problem, ki bi ga morali učitelji predstaviti 

učencem in dijakom, in katerega izpostavljam v tem prispevku, le da ga avtor predstavi v ožjem 

pomenu besede, osredotoči se samo na izraz »ljubezen«. V prvem delu knjige razloži, da 

imamo na voljo samo eno besedo za cel spekter občutij in odnosov v našem življenju. Naj gre 

za očetovsko ali materinsko ljubezen, bratsko ljubezen, romantično ljubezen, ljubezen do 

knjig, ljubezen do staršev … Za vse uporabljamo izraz ljubezen, kar lahko predstavlja vir 

nejasnosti in nepopolno interpretacijo naših doživetij. Na naslednjih straneh se dr. Milivojevič 

opredeli, da bo v nadaljevanju knjige govora samo o romantični ljubezni med dvema 

človekoma. 
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In potem približno dve tretjini knjige posveti predstavitvi različnih predstav in pogledov, ki jih 

različni ljudje povezujemo z besedo »ljubezen« (in imamo v mislih romantično ljubezen) ter 

poskuša vse možne interpretacije poenotiti v zdravo, funkcionalno idejo o ljubezni. 

Romantična ljubezen med dvema je tisto, kar ju praviloma poveže v večletno skupno življenje 

in snovanje družine, zato najbrž ni težko uvideti, kako pomembno je, da se zavedamo 

pomanjkljivosti jezika in jih upoštevamo v življenju. Spodaj je naštetih še nekaj primerov, kjer 

se v različnih jezikih pojavljajo posebnosti, ki zagotovo vplivajo na doživljanje sveta govorcev.  

 

1.1 Primeri vpliva jezikov na svetovne nazore govorcev 

Z jezikom si razlagamo svet okoli nas ter interpretiramo dogodke in občutja, ki jih zaznavamo, 

kar pa posledično vpliva na naše delovanje, vedenje in odnose, ki jih vzpostavimo z drugimi. 

Eden od zanimivih primerov je prikazan v raziskavah, ki so podkrepile teorijo lingvistične 

relativnosti. Preučili so zaznavanje sveta v plemenu Himba iz Namibije. Gre za primitivno 

kulturo, ki živi na stepah in je zelo povezana z naravo okoli njih, kar se odraža tudi na njihovem 

jeziku. Imajo mnogo besed za različne odtenke zelene, nimajo pa besede za modro (kar je 

pogosto v zgodnjih kulturah). Različni odtenki zelene so za te ljudi zelo pomembni, saj 

predstavljajo zanje pomembne indikatorje, kot so: kje se nahajajo, katere živali za lov, kje je 

(ali ni) voda, kje so užitne korenine ipd., zato ne preseneča, da imajo na tem področju razširjen 

besedni zaklad. Raziskovalna skupina je zastavila eksperiment, v katerem so sodelovali člani 

plemena in prostovoljci iz zahodnjaške kulture. V eksperimentu so ljudem pokazali sliko 11 

kvadratov, postavljenih v krog. Naloga je bila, da testirani s prstom pokažejo na kvadrat, ki je 

odstopal od drugih. Domačini so se odlično odrezali, ko so bili vsi kvadratki zeleni, smo eden 

med njimi je bil nekoliko drugačnega odtenka zelene; v takih primerih se ljudje iz razvitega 

sveta občutno slabše odrežemo. Presenetljivo pa je, da so imeli velike težave pri 

prepoznavanju odstopajočega kvadrata, če je bil modre barve (naj spomnim, da za modro 

nimajo besede). (Davidoff, 1991; Roberson et al., 2000; Roberson et al. 2005). Podobno se je 

izkazalo, da imajo težave z razločevanjem modre in zelene tudi Japonci, saj imajo v jeziku 

modro in zeleno opredeljeno kot odtenka iste barve (Brown in Lenneberg, 1954).  

Aborigini sicer uporabljajo izraza »leva« in »desna«, vendar samo v primeru, če govorijo o 

svojih rokah. Pri navodilih za pot za orientacijo uporabljajo strani neba (severno od mene, 

vzhodno pri tistem drevesu, žlica je severovzhodno od krožnika ipd.).  
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Takšen način izražanja uporabljajo že dvoletniki, zato so njihove sposobnosti orientacije in 

navigacije pri osmih letih vredne občudovanja (Deutcher, 2010). 

V jeziku stvarem določamo spol, kar vpliva na naše dojemanje teh reči. Na primer pikapolonico 

ali sipo si težko predstavljamo kot samca, čeprav vemo, da za nadaljevanje vrste potrebujemo 

oba. Na to temo je bila objavljena raziskava, kjer so primerjali opise različnih stvari, ki so jih 

prikazali na slikah nemško- in španskogovorečim udeležencem. Na primer, na sliki je bil most, 

ki ima v nemščini predpono za ženski spol »die Brücke« v španščini pa je moškega spola »el 

puente«. Razlike so se pokazale v tem, da so isti most nemškogovoreči opisovali z bolj 

ženstvenimi pridevniki (spokojen, vitek, eleganten, lep), medtem ko so špansko govoreči 

uporabljali bolj moške pridevnike (močan, velik, visok, mogočen ipd.).  

Tovrstnih primerov je še nekaj, vendar mislim, da je relevantnost zavedanja teorije lingvistične 

relativnosti za bralca dovolj jasna in lahko preidemo na načine, s katerimi jo krepimo v razredu. 

 

2 Ozaveščanje dijakov o pasteh jezika 

2.1 Predstave po govoru 

Predstavljen primer sem izvedel pri razredni uri, ki smo jo imeli ravno na valentinovo, idejo pa 

sem povzel po predavanju prof. dr. Jelke Strgar, ki je predavala v sklopu Pedagoško andragoške 

izobrazbe na FF.  

Dijaki so dobili nalogo, da so po mojem opisu živali, ki sem jim ga trikrat prebral, narisali žival, 

ne da bi jim povedal, za katero žival gre. Po treh branjih so svoje risbe prinesli na veliko mizo 

(sestavljeno iz dveh navadnih miz pred tablo). Pogledali smo risbe in jih primerjali, iskali 

podobnosti in razlike. Večina dijakov je prepoznala, da sem bral opis lenivca, zato so ga narisali 

delno po opisu, delno po spominu. Peščica dijakov ni prepoznala živali, zato so risali samo po 

opisu, eden dijak pa je zadevo vzel manj resno in je narisal svojega sošolca z dolgimi kremplji, 

ki so bili del opisa. 

Analizo so dijaki izvajali pod mojim vodstvom in izkazalo se je, da so vsi, ki so vedeli, da rišejo 

lenivca, narisali podobno žival – tudi, če kdo ne bi poznal lenivca, bi iz skic prepoznal, da gre 

za isto žival. Kljub temu pa so bile tudi med temi skicami razlike; velikost in položaj risbe na 

listu, orientiranost živali (glava na levi ali desni strani, je stal na tacah ali je visel ipd.) razmerja 
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med posameznimi deli (kako dolge so bile okončine, kako velike so bile oči na obrazu ipd.), 

količina detajlov, način risanja in še kaj.  

Dijaki, ki niso vedeli, da gre za lenivca, so narisali precej drugačne risbe, kjer žival niti približno 

ni spominjala na lenivca, čeprav so upoštevali vse detajle iz opisa. Tudi risbo sošolca z dolgimi 

kremplji smo komentirali in je prišla posebej prav pri navezavi na valentinovo.  

Za dijake tretjega letnika srednje šole je ljubezen (že) relevantna tema, zato se mi je zdel 

primeren trenutek izpostaviti oz. na primeru pokazati, kako pomanjkljiva je besedna 

komunikacija, na katero se tako močno zanašamo. Spoznanje, da kljub temu da vsi slišimo in 

govorimo »enako«, še ne pomeni, da vsi »enako« razumemo, je življenjsko pomembna lekcija. 

Nekateri si zadevo precej podobno predstavljajo (vsi, ki so risali lenivca), ampak še vedno 

obstajajo razlike – mnoge in nekatere kar velike. Vedno se pojavi delež ljudi, ki si zadevo 

razlagajo čisto po svoje – tisti, ki niso prepoznali, da gre za lenivca. Dijaki so komentirali, da je  

bilo takih več, kot bi pričakovali. In dijak, ki je narisal sošolca, je bil enkraten primer nekoga, ki 

se zavestno odloči, da zadeve ne bo jemal resno in se bo malo pohecal. Zaključek je bil poziv k 

premisleku, da če se takšna odstopanja pojavijo pri tako konkretnih rečeh kot je lenivec, kako 

raznolike so potem predstave o abstraktnih in kompleksnih rečeh kot je npr. ljubezen.  

 

2.2 Risanje po navodilih 

Druga igra zahteva delo v parih in poteka pod različnimi pravili, glavni koncept pa je, da ima 

eden pred seboj preprosto sliko (slika: 1) in mora drugemu ustno podati navodila, da bo narisal 

čimbolj podobno sliko, medtem ko ne eden ne drugi ne vidita na papir svojega para.  

Prvič samo eden podaja navodila, ne sme pa povedati, kaj je na sliki (npr. hiša, vrtnica, avto, 

pica …) in drugi ne sme ničesar vprašati, samo po najboljših močeh mora risati po navodilih. 

Drugič se lahko pove, kaj je na sliki, še vedno pa par ne sme ničesar spraševati oz. prositi za 

dodatna pojasnila. 

Tretjič lahko medsebojno neomejeno komunicirata, še vedno pa ne smeta videti slike drug 

drugega. 
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Slika 1: Primeri slik, ki jih rišejo po navodilih. 

 

Za lažjo izvedbo predlagam, da so pari razporejeni po različnih vrstah, saj je zaradi tega 

»prerisovanje« vsaj nekoliko oteženo. 

Z dijaki se je potrebno po risanju pogovoriti, na kakšne težave so naleteli pri izpolnjevanju 

naloge, kateri opisi so bili pomanjkljivi, kateri so bili narobe razumljeni in na koncu se vedno 

izkaže, da je bil opis originala pravilen, risba pravilna, pa so se kljub temu pokazale razlike med 

originalom in narisanimi risbami. Tudi tu se skriva življenjska lekcija, da se lahko zgodi, da nihče 

»ni kriv«, pa vendar prihaja do napak pri prenosu in upoštevanju informacij.  

 

3 Zaključek 

Lingvistični determinizem je hipoteza, ki predpostavljala močan vpliv materinega jezika na 

razmišljanje, dojemanje sveta in spomin govorca, ki jo je predstavil Edward Sapir in potem 

dopolnil Benjamin Lee Whorf. Dandanes je ta determinizem obravnavan kot napačna 

hipoteza, ni pa popolnoma zgrešena, zato se namesto njega pojavlja izraz lingvistična 

relativnost. Ta povezuje blažji, a obstoječ vpliv maternega jezika na kognicijo in svetovne 

nazore pri ljudeh, ki jezik uporabljajo in je na podlagi več raziskav (nekatere že omenjene 

zgoraj) sprejeta tudi v znanstvenih krogih (Hickmann, 2000). 

Zavedanje, da obstajajo pomanjkljivosti jezika je šele prvi korak, ki je potreben, da oseba 

razvije kompetence, s katerimi bo zaobšla pasti jezika, da bo v življenju uspešno komunicirala, 

interpretirala dogodke in občutja ter si razlagala svet. S preprostimi in simpatičnimi igrami ali 

vajami, kot so prikazane zgoraj, lahko z otroki v razredu naredimo ta prvi korak, da zasadimo 

seme novih kompetenc.  
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Preproste rešitve, ki bi odpravila tovrstne anomalije, ni, pomaga pa, če se lingvističnega 

relativizma zavedamo in ga upoštevamo, kadar o čem razmišljamo, in kadar govorimo. Pri 

govoru je potem pomembno, da se z dodatnimi vprašanji prepričamo, da je naš sogovornik 

prejel tako informacijo, kot smo jo želeli predati. Tudi poznavanje več jezikov zmanjša vpliv 

jezikovnega relativizma. 

Pri nekaterih dijakih, ki so bili na urah, kjer sem jih poskušal očitno izpostaviti jezikovnim 

pastem, se je nekaterim »prižgala lučka«, ko so uvideli vpliv jezika na mišljenje, in kako 

pomembno je to za življenje, drugi so uživali v igri, ker so »vadili« komunikacijo in risanje, nekaj 

fantom pa se je vse skupaj zdelo brez veze in samo sebi namen. Ne dvomim, da je lekcija 

relevantna in se bodo zadeve ob srečanju s tem spomnili tudi tisti, ki med uro niso doživeli 

»aha trenutka«, tako da imam namen uro ponoviti tudi pri prihajajočih generacijah. Upam pa 

tudi, da bo po prebranem in predstavljenem prispevku ta semena med mladimi posadil še 

kateri izmed učiteljev, da se bodo v prihodnosti zavestno spraševali, zakaj razmišljajo kot 

razmišljajo, ali bi lahko razmišljali drugače, in kakšne misli želijo misliti. 
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Povzetek 

Prispevek prinaša razmišljanje o spremenjeni vlogi učitelja – tudi o temeljni vlogi učitelja v 

procesu učenja in poučevanja, ki vse bolj postaja celostna skrb za dijaka v osebnem, poklicnem 

in družbenem smislu. Izpostavlja načrtovane aktivnosti na Srednji šoli za strojništvo, 

mehatroniko in medije, ki pri dijakih razvijajo socialno-čustvene veščine in jih tako pripravljajo 

na strokovne, karierne in življenjske izzive. Večina aktivnosti poteka v okviru interesnih 

dejavnosti za celotne oddelke. Natančneje je predstavljen krožek NLP za dijake, ki 

zainteresirane dijake sistematično vodi k ozaveščanju, da so njihovi dosežki in rezultati odvisni 

od njih, in k sprejemanju odgovornosti zanje. Predstavljen je tudi model čustvene in socialne 

pismenosti CASEL. Prispevek se zaključuje s spoznanjem, da je pri dijakih nujno razvijati tudi 

ključne kompetence vseživljenjskega učenja.  

 

Ključne besede: socialne in čustvene veščine, model čustvene in socialne pismenosti CASEL, 

interesne dejavnosti, NLP 

 

 

Abstract 

The following article offers a view about the changed role of teachers. This includes their 

fundamental role in the process of learning and teaching, which is becoming a more integral 

concern for students in the personal, social and professional sense. It also points out planned 

activities in Secondary school of mechanical engineering, mechatronics and media that help 

students develop social and emotional skills. Such activities are preparing them for 

professional, career and life challenges. Most of the them are carried out within 

extracurricular activities for all grades. The article focusses more specifically on the NLP (Neuro 

Linguistic Programming) interest group, which not only sistematically guides students bring 

awarness that their achievements and results depend on themselves, but also teaches 

students to take responsibility for these achievements and results. Later a model of Social and 

Emotional Literacy (The CASEL 5) is described. The article rounds up with knowledge that 

developing fundamental competences of lifelong learning in students really is essential.  

 

Key words: social and emotional skills, The CASEL 5, extracurricular activities, NLP   
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1 Socialne in čustvene veščine 

Vloga učitelja se je v zadnjih tridesetih letih korenito spremenila. Medtem ko je bil učitelj v 

preteklosti za dijake vir informacij, je z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pa 

tudi z razvojem novih spoznanj o tem, kako se ljudje učimo, njegova vloga postala drugačna. 

Iz posredovalca resnic se spreminja v mentorja in svetovalca dijakom, predvsem pa v dobrega 

opazovalca in raziskovalca procesov učenja in posebnosti pri posamezniku z namenom, da mu 

lahko nudi individualizirano podporo in spodbudo za optimalno učenje. (Sentočnik, 2021, 16)  

Temeljna vloga učiteljev v procesu učenja in poučevanja je celostna skrb za dijaka – v osebnem, 

poklicnem in družbenem smislu. Učiteljeva vloga se spreminja in s tem tudi njegovo 

profesionalno učenje in delovanje. Sodobni principi učenja so usmerjeni v spodbujanje 

proaktivne vloge v učnem procesu, kar tako dijaka kot učitelja postavlja v dinamičen in 

sodelujoč odnos. Učitelj vodi učni proces tako, da dijaku omogoča pridobivanje in izkazovanje 

kakovostnega znanja, spretnosti in prečnih veščin. S svojim razmišljanjem, doživljanjem in 

ravnanjem tako daje dijaku zgled za razvoj vrednot, kot so učenje, znanje, spoštovanje, 

odgovornost …, ter jih spodbuja k izgradnji lastnega sistema vrednot. Srednja šola postaja 

prostor vključevanja dijakov in njihovega razvoja v samozavestne, samostojne in uspešne 

posameznike, ki se bodo znali učiti, sodelovati in odgovorno spopadati s strokovnimi, 

kariernimi in življenjskimi izzivi. 

Vodstvo Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije se zaveda te spremenjene vloge in 

skuša z načrtnim spodbujanjem in implementacijo teoretičnih izhodišč, ki so povezana z vizijo 

šole, vsako šolsko leto usmerjati učitelje k vodenju učnega procesa in dejavnosti z dijaki. S tem 

so povezani tudi dokumenti: Razvojni načrt šole 2019-2024 in vsakoletni Letni delovni načrt 

šole. V njem je opredeljena vodilna tema za šolsko leto, zadnji dve leti je bila povezana z 

razvijanjem t. i. prečnih veščin pri dijakih. Ravnateljica je v internem gradivu k dispozicijam 

Letnega delovnega načrta 2021/2022 zapisala: »Trg dela nas namreč vedno znova opozarja, 

da je ključ uspeha v poslovnem svetu ravno prava kombinacija t. i. trdih in mehkih veščin, ki 

prave strokovnjake povzdignejo v zaupanja vredne posameznike, pomembne za uspeh 

podjetja in družbe. Govorimo o veščinah, ki zajemajo zahtevnejše miselne procese in 

kompleksnejšo komunikacijo. Med izobraževanjem je pomembno razvijanje kritičnega 

mišljenja, obvladovanje veščin sporazumevanja in sodelovanja, ustvarjalnost in inovativnost, 

samouravnavanje, fleksibilnost, prilagodljivost ter digitalna pismenost.  
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Samouravnavanje obsega vse miselne procese, s katerimi tako na telesnem kot na duševnem 

področju dosegamo obvladovanje in boljše zavedanje sebe oz. lastnih procesov spoznavanja, 

čustvovanja, mišljenja in gibanja.« (Letni delovni načrt, 2021) V strokovnih aktivih smo izbrali 

temeljno veščino, ki smo jo vse leto razvijali pri pouku, izvedli smo tudi teden prečnih veščin, 

ko smo načrtno razvijali izbrano veščino.  

Nekatere od teh veščin lahko prištevamo k socialnim in čustvenim veščinam po modelu 

čustvene in socialne pismenosti CASEL, ki izpostavlja pet področij socialno-čustvenega učenja: 

samozavedanje, socialno zavedanje, samouravnavanje, odnosne spretnosti in odgovorno 

sprejemanje odločitev. 

Samozavedanje (angl. self-awareness): zmožnost ustreznega prepoznavanja svojih čustev in 

misli ter poznavanje njihovega učinka na vedenje. Vključuje kompetence zaznavanja in 

prepoznavanja čustev, ustreznega zaznavanja, prepoznavanja moči, potreb in vrednot, 

samoučinkovitosti in duhovnosti. 

Socialno zavedanje (angl. social awareness): zmožnost zavzeti perspektivo drugega in biti 

empatičen z ljudmi, ki prihajajo iz drugačnih okolij in drugih kultur. Vključuje kompetence 

zavzemanja perspektive drugega, empatijo, sprejemanje raznolikosti in spoštovanje drugih. 

Samouravnavanje (angl. self-management): zmožnost učinkovitega uravnavanja čustev, misli 

in vedenja v različnih situacijah. Vključuje kompetence nadzora impulzov in spoprijemanja s 

stresom, samomotivacije in samodiscipline, postavljanja osebnih in učnih ciljev in 

organizacijske spretnosti. 

Odnosne spretnosti (angl. relationship skills): zmožnost oblikovanja in vzdrževanja zdravih 

odnosov z različnimi posamezniki in skupinami. Vključujejo kompetence komuniciranja, 

aktivnega poslušanja, socialne vključenosti in vzpostavljanja odnosov, sodelovanja z drugimi, 

pogajanja in reševanja konfliktov, iskanja in nudenja pomoči. 

Odgovorno sprejemanje odločitev (angl. responsible decision-making): zmožnost sprejemati 

konstruktivne in spoštljive odločitve v odnosu do sebe in do drugih, ki temeljijo na etničnih 

standardih, socialnih normah in realni oceni posledic. Vključuje kompetence prepoznavanja 

problemov in analiziranja situacij, reševanja konfliktov, vrednotenja in refleksije, osebne, 

moralne in etične odgovornosti. (The CASEL 5, 2020)  
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2 Razvijanje socialnih in čustvenih veščin pri interesnih 

dejavnostih 

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega 

strokovnega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od 

šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje 

splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z 

uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom 

omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se 

izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z možnostjo proste izbire med 

posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova 

odgovornost za lastne odločitve. (Interesne dejavnosti, 2011) 

Na srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije že nekaj let skušamo sistematično vplivati 

na razvoj socialnih in čustvenih veščin dijakov. Za dijake 1. letnika srednjega strokovnega in 

poklicnega ter nižjega poklicnega izobraževanja vsako leto v začetku septembra pripravimo 

dvodnevni projekt z naslovom Na srednji šoli je kul, ki je namenjen spoznavanju dijakov s šolo, 

na katero so se vpisali, in s kulturo, ki jo gojimo na šoli. Velik del je namenjen spoznavanju 

pravil t. i. Kodeksa sožitja, ki ga spoštujemo zaposleni in dijaki na šoli in ki določa pravila za 

miroljubno sobivanje. S Kodeksom sožitja je povezana tudi vsakoletna prireditev na Celjskem 

gradu Ni izgovora, tudi ti zmoreš. Prireditev na začetku vsakega novega šolskega leta dijake 

opomni na pomen odgovornega učenja, vztrajnosti, poguma in spoštljivega vedenja v času 

šolanja in v življenju nasploh. Dijakom 2. letnika srednjega strokovnega in poklicnega 

izobraževanja namenjamo dejavnost, ki smo jo poimenovali SΣM enostavno fit, na kateri 

spoznavajo pasti spleta in učinke pretirane rabe ter jih usmerja k zdravemu življenjskemu 

slogu. Dijakom 3. in 4. letnika je namenjen projekt POTI, v katerem na zanimiv način 

spoznavajo stroko in veščine za uspešno soočanje s kariernimi in z življenjskimi izzivi. Dijaki 1. 

letnika poklicno-tehniškega izobraževanja imajo prvi in drugi šolski dan projekt z naslovom 

Motivacija za pozitivno prihodnost s predavanjem in delavnicami za uspešen začetek 

izobraževanja, v katerih se učijo upravljanja s časom in z motilci, usmerjanja pozornosti, 

pomena lastne aktivnosti in sprejemanja odgovornosti ter učinkovitega doseganja ciljev.  
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Ob tem za dijake organiziramo številna predavanja in delavnice, ki jih pripravljajo na uspešno 

življenje. Vse dejavnosti so za dijake obvezne in so namenjene celotnim oddelkom, saj sodijo 

v obvezni del interesnih dejavnosti ali v vsebine, povezane s programom. Prizadevamo si, da 

so dijaki ob zaključku srednje šole opremljeni z mnogimi znanji za nadaljevanje šolanja, za 

uspešno opravljanje poklica, za ustvarjanje kariere in z veščinami za uspešno življenje. 

 

2.1 NLP za dijake 

Bi želeli biti uspešnejši in učinkovitejši, bolj organizirani, zbrani in osredotočeni na svoje cilje 

ter hkrati odprti in pripravljeni izkoristiti priložnosti, ki vam jih življenje ponuja? Spoznali bomo, 

kako si lahko zastavimo cilje, ki temeljijo na naših osebnih vrednotah, kako jih jasno oblikujemo 

in kako se spravimo v pogon, da jih lahko ustvarjalno uresničujemo. Spoznali in preizkusili 

bomo orodja, s katerimi se bomo laže soočali s spremembami, in ugotovili, da vedno obstaja 

način, kako obrniti stvari na bolje. Dejavnost je namenjena dijakom, ki si želijo biti uspešni.   

(Letni delovni načrt 2021/2022, str. 107) 

Zgoraj je opis interesne dejavnosti NLP za dijake, ki jo izvajam že štiri leta. V začetku šolskega 

leta se dijaki seznanijo s ponudbo prostoizbirne interesne dejavnosti in s številom ur, ki jih 

morajo opraviti. Po navadi izberejo dejavnosti, pri katerih jim ni potrebno biti zelo aktivni, ali 

dejavnosti, ki jih lahko opravijo strnjeno. Zato smo mentorji vedno tudi promotorji svoje 

dejavnosti in dijake pri svojem pouku tudi neposredno povabimo h krožku. Sama imam srečo, 

da poučujem slovenščino in pri pouku književnosti je veliko priložnosti za razvijanje socialnih 

in čustvenih veščin. Dijaki se srečujejo z različnimi življenjskimi situacijami in odnosi literarnih 

oseb, jih presojajo in vrednotijo ali se poistovetijo z njimi. V 3. in 4. letniku že zrelo in 

argumentirano izražajo svoje mnenje in pogosto se v razredu razvije debata. Velikokrat jo 

strnemo in zaključimo z znanji, ki so koristna za njihovo osebno rast. Ta del pouka so dijaki 

pred nekaj leti poimenovali »šola za življenje«. Pouk popestrimo, včasih tudi osmislimo z 

znanjem in povabilom k razmisleku o čem koristnem za življenje. Dijakom nudim praktične 

nasvete in svoje znanje, ki sem ga pridobila v sklopu izobraževanja za NLP praktik, NLP mojster, 

NLP praktik coach in praktik hipnoze. Vedo, da je to zanje dodana vrednost in si morajo »šolo 

za življenje« zaslužiti. Pogosto tako zasnujem tudi ure nadomeščanj, zlasti v oddelkih, ki jih 

sicer ne poučujem. S tem v vsakem oddelku tudi čisto spontano in neprisiljeno navdušim 

dijake, ki bi želeli vedeti več, da se pridružijo interesni dejavnosti.  
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Navadno se vključi do deset dijakov, s katerimi se tedensko srečujemo. Naučimo se povezovati 

s sabo, sprejemati sebe in usmerjati ter ohranjati fokus. Urimo se v občutenju in izražanju 

hvaležnosti. Učimo se uporabljati orodja za spreminjanje svojih misli in nekoristnih prepričanj 

ter upravljati s časom. Srečanja namenjamo učinkovitemu zastavljanju ciljev in motivaciji za 

njihovo doseganje. Samozavest krepimo tudi s pomočjo hipnoze. Cilj celotnega sklopa je, da 

dijaki ozavestijo, da so njihovi dosežki in rezultati odvisni od njih in sprejmejo odgovornost 

zanje. V preteklih letih smo se srečevali tudi na daljavo, v šolskem letu 2021/2022 pa je 

dejavnost v celoti potekala v živo. Sodelovali so dijaki 3. letnika iz enega razreda, ki jih 

poučujem. Ker so se med sabo dobro poznali, smo brez težav vzpostavili zaupno in varno 

okolje, v katerem so se dobro počutili in se lahko izrazili. Naš dogovor na krožku je vedno tudi 

zaupnost. Torej o tem, o čemer govorimo na krožku, ne govorimo drugod in s tistimi, ki niso 

člani krožka. To je pomembno načelo, saj postanejo odnosi pristnejši, dijaki pa se počutijo 

varneje. Ustvarjamo okolje, ki temelji na pozitivnih odnosih, spoštovanju, zaupanju in je 

vključujoče za vsakega posameznika.  

Člani krožka dobijo delovne liste s kratko teorijo in z vajami ter prostorom za zapis razmišljanja. 

Sprva se jim je zdelo zapisovanje težko in predvsem nepotrebno. Težko so izrazili svoje misli in 

poiskali tisto, kar je vaja zahtevala. Izkazalo se je, da je zelo pomembno, da pišejo, da ubesedijo 

svoje misli, želje, skrbi, strahove … Že po nekaj srečanjih so si kupili privlačne zvezke, ki so jih 

pridno polnili.  

Ob koncu krožka s člani opravimo tudi evalvacijo, dijaki povedo ali napišejo, kako so jim znanja 

koristila, katere veščine se jim zdijo še posebej pomembne, o čem bi želeli vedeti več in 

podobno. Lanska ekipa je bila res izjemna. Vsi člani krožka so v kar največji meri izkoristili 

znanje, ki so ga dobili, in aktivno sodelovali v procesu spreminjanja svojih vzorcev, navad in 

doseganja ciljev. Najbolj všeč jim je bilo, da so sami zares delovali v smeri doseganja cilja, ki so 

si ga zadali. Prišli so do veliko uvidov, kako se odzivajo sami in drugi. Zanimiv je bil njihov celovit 

pristop k vsemu, kar smo počeli, saj so pripovedovali, da so o temah, ki smo jih obravnavali, 

vedno razpravljali v prostem času. Krožek jih je spodbudil, da so teme raziskovali tudi v drugih 

virih (v knjigah, na spletu). To je bila tudi potrditev zame. Na svoje NLP-jevce sem bila izjemno 

ponosna, saj so radovedno raziskovali svoje misli in prepričanja ter učinkovitost. Pokazali so 

zrelo razmišljanje in pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje izide. Pri krožku smo gotovo 

razvijali socialne in čustvene veščine, dijaki so bili bolj motivirani za pouk, naučili so se 
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sprejemati odgovornost, postali so strpnejši, pomagali so si med sabo, se močneje povezali 

med sabo in z mano. Pomembni učinki so bili še: samozavedanje in samoupravljanje, 

razumevanje sebe in svoje vloge v skupnosti ter krepitev veščin, ki so pomembne za 

vzpostavljanje odnosov, reševanje problemov in sprejemanje odločitev.  

 

 

3 Zaključek 

Poklici in delovna mesta se spreminjajo hitreje kot kdaj koli prej. Nekateri poklici izginjajo in 

nastajajo novi. Šola ne more opremiti dijakov z znanjem, veščinami in s kompetencami za celo 

karierno obdobje. Zato je poleg kompetenc, ki so potrebne za začetek dela v poklicu, pri dijakih 

nujno razvijati tudi ključne kompetence vseživljenjskega učenja, ki jim bodo omogočile 

spremljanje novosti, napredovanje v osebnem in poklicnem življenju ter socialno vključenost. 

Dijake lahko učitelji v procesu pouka podpremo pri ozaveščanju njihove lastne vrednosti, 

odkrivanju in uresničevanju njihovih potencialov ter spodbujamo aktivnost in 

samoiniciativnost na njihovi karierni poti. Sistematično razvijanje socialno-čustvene 

pismenosti lahko poteka pri različnih dejavnostih: pri pouku, razrednih urah, interesnih 

dejavnostih, aktivnem državljanstvu, praktičnem usposabljanju z delom … Gotovo pa lahko na 

dijake vplivamo tudi učitelji z zgledom. Postanimo vzor zrelega odgovornega vedenja, 

kakovostne komunikacije in zgled zadovoljnega ter uspešnega človeka. 
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I. osnovna šola Žalec 
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VPLIV IZKUSTVENEGA UČENJA  

NA RAZVOJ KOMPETENC OTROKA 

 

THE INFLUENCE OF EXPERIENTIAL LEARNING  

ON THE DEVELOPMENT OF THE CHILDS COMPETENCES 
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Povzetek 

Vsi bi si želeli, da smo vsi ljudje sočutni do soljudi in narave. Da znamo poskrbeti zase in za 

druge. Da imamo znanja, s katerimi smo aktivni člani naše družbe, kritično razmišljamo in 

iščemo rešitve na dane težave. Če želimo našim otrokom omogočiti razvoj na različnih 

področjih in predvsem na tistih, ki jih zanimajo, si morajo pridobiti izkušnje s pomočjo katerih 

se izoblikujejo njihove osebnosti. S prisotnostjo polža v razredu so učenci pridobivali izkušnje 

s področja finančnega in prostorskega načrtovanja ter s področja priprav na prihod živali. 

Seveda so s prihodom neobičajne živali – polža dobili tudi odgovornosti, ki so jih morali vestno 

opravljati. Sočasno s skrbjo za živo bitje so se o njej poučili, iskali podatke, spoznali nova orodja 

za merjenje in predvsem spoznali, kako uporabno je šolsko znanje za življenje.  

 

Ključne besede: izkustveno učenje, empatija, odgovornost, živo bitje 

 

 

Abstract 

We would all like humans to be compassionate towards our fellow humans and nature. That 

we know how to take care of ourselves and others. That we have the knowledge with which 

we are active members of our society, we think critically and we are looking for solutions to 

the problem. If we want to enable our children to develop in various areas, especially those 

that they are interested in, they must gain experience that will help shape their personalities. 

With the presence of a snail in the classroom, students gained experience with the areas of 

financial and spatial planning, preparations for the arrival of animals. Of course with the arrival 

of an unusual animal - a snail, they also got responsibilities that they had to perform. At the 

same time as caring for a living being, they learned about it, looked for information, and 

learned new things and tools for measurement and especially how useful school knowledge is 

for life. 

 

Key words: experiential learning, empathy, responsibility, living being 
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1 Izkustveno učenje za razvoj potrebnih kompetenc za 

življenje 

Živimo v svetu, kjer so v ospredju podnebne spremembe. Če želimo biti uspešni pri ohranjanju 

naše narave, da bomo lahko še naprej varno živeli, je potrebno narediti še veliko premikov. Na 

svetu v tem trenutku poteka že veliko akcij, projektov, načinov življenja itd., ki strmijo k 

varovanju narave kot celote. Če pa želimo, da bodo tudi naši otroci, naši najmlajši, nadaljevali 

naše delo, je zanje pomemben naš zgled, naš pogled in odnos do življenja. Zato je potrebno, 

da jim predstavimo oziroma omogočimo, pokažemo, damo izkušnjo in s tem privzgajamo na 

njim primeren način različne kompetence, ki jih bodo lahko v svojem življenju uspešno unovčili 

zase in za družbo na sploh. Pri učencih je tako potrebno razvijati interes za mnogo področij. V 

tem prispevku bi izpostavila predvsem področje izkustvenega učenja, razvijanja empatije do 

živih bitij. Za uspešno učenje naravoslovja in biologije moramo učencem zagotoviti, da 

naučeno uporabijo v praksi in da so pristopi k učenju smiselni. Pomembno je, da naučeno 

povežejo s predhodnimi izkušnjami, predznanjem in da so sposobni izraziti svoje mnenje o 

naučenem (Dori in Belcher, 2005, v Devetak, Metljak, 2014). Temelj učenja za nadaljnje 

življenje je, da učenci pridobivajo znanja, oblikujejo stališča in razvijajo spretnosti. Pouk, ki 

temelji predvsem na eni komponenti, težko pripomore k razvoju kompetenc. Pri pravilno 

zasnovanem praktičnem delu pa lahko učenci gradijo na znanju, stališčih in spretnostih. Tako 

se pouk oddaljuje od klasičnega – tradicionalnega pouka, ki temelji predvsem na učiteljevi 

razlagi (Tomažič, 2014). Izkustveno učenje pomaga učencem pridobivati lastnosti, ki jih bodo 

potrebovali v prihodnosti. Med te lastnosti lahko prištejemo: občutljivost za sebe in druge, 

sposobnost prilagajanja na nove okoliščine, sposobnost komunikacije in sodelovanja, osebna 

avtonomija, zmožnost celovitega dojemanja. Gre za iznajdljivost v nepredvidljivih, 

kompleksnih socialnih situacijah, za katere ni enega v naprej opredeljenega pravilnega 

odgovora oz. rešitve (Marentič Požarnik, 1992).  

 

2 Vpliv živega bitja na razvoj otroka 

V zadnjem času je pri učencih opaziti kar nekaj sprememb, ki so se zgodile v zadnjih nekaj letih 

in so vezane predvsem na temo skrbi za okolje. Predvsem tisti del, ki je vezan na varovanje 

okolja, odnosa ljudi do drugih živih bitij. Posledično se opazijo tudi težave oziroma spremembe 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 159 
 

vezane na odnose med ljudmi. Tako smo v razredu z različnimi pristopi ter načini ustreznimi 

skupini učencev in učitelju izvajali različne dejavnosti. Kot primer odlične prakse se je izkazal, 

ko smo v razred prinesli nenavadnega hišnega ljubljenčka – polža vrste ahatnik. Seveda smo 

se z učenci najprej pogovorili o tem, kaj to za nas pomeni, ko bo v razredu polž. Kakšne 

zadolžitve, obveznosti se nam bodo pojavile. Načrtovali smo, kaj vse potrebujemo, da bomo 

polža lahko prinesli v učilnico. Skupaj smo naredili seznam potrebščin (terarij, šota oz. zemlja, 

sipina kost, pršilka) s cenami. Tako smo oblikovali preprost finančni načrt, ki nam je omogočil, 

da smo imeli v razredu polža.  

 

 

Slika 1: Preprost finančni načrt 

 

                 Slika 2: Polž Ori na sipini kosti 

 

Naredili smo tudi prostorski načrt. Poiskali smo mesto v razredu, ki nam je omogočalo 

dostopnost terarija in njegovo varnost, vidno mesto v učilnici, a ne na direktni sončni svetlobi. 

Predvidevali smo, koliko prostora potrebujemo, da bo terarij na pravem mestu, da bo 

zadovoljen polž in vsi učenci ter da bo dovolj prostora za vse potrebščine, ki so potrebne pri 

skrbi za polža. Pogovorili smo se tudi o ustrezni skrbi zanj in o polževem prehranjevanju. Za 

prehranjevanje smo hitro ugotovil, da ne bo zahtevno. Polž je rastlinojedec in predvidevali 

smo, da nekaj zelenjave in sadja vsakih nekaj dni ne bo težko zagotoviti. Drugače je bilo pri 

finančnem načrtovanju. Pri tem smo ugotovili, da bo potrebno odšteti nekaj denarja, da bomo 

vse potrebno nabavili. Ko je bil finančni načrt izdelan ter prostorski načrt dogovorjen, se je 

izvedel nakup terarija in ostalih potrebščin. Na tej točki se je naš razredni projekt predstavil 

vodstvu šole, ker smo dobili podporo in sredstva za izvedbo finančnega dela projekta.  
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Učenci so bili nad količino priprav presenečeni, saj jih niso pričakovali v takšnem obsegu. Zelo 

so bili veseli, ko je končno stekla akcija priprave kotička za polža in prihod le-tega.  

Učenci so bili nad idejo, imeti polža za hišnega ljubljenčka, na začetku razdvojeni. Nekateri so 

imeli strah pred njim, različne predsodke, predvsem pa je bilo opaziti pomankanje izkušenj, 

vezanih na izgled polža in na njegove zunanje značilnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Zbiranje podatkov o polžu 

 

Dan prihoda polža v razred je bil izrednega pomena za vse. Predhodno smo pripravili kotiček, 

terarij z vlažno šoto, sipino kostjo, mini bazenčkom z malo vode in hrano. Polž je v razredu 

požel veliko veselja med učenci. En učenec je vsem predstavil polža vrste ahatnik. Učenci so 

se tako seznanili z vsemi najpomembnejšimi informacijami o našem polžu. Kakšen je, kje živi, 

kaj je, kako se razmnožuje in druge zanimivosti. Nekaterim učencem je bilo ob prisotnosti 

polža nelagodno. Bilo jih je strah in polž se jim je gnusil. Tudi dotakniti se ga niso hoteli, 

medtem ko večina ni imela težav pri rokovanju s polžem. Polža smo nato namestili v naš terarij 

in takoj se je začel pogovor o njegovem imenu. Polža smo po tehtnem razmisleku poimenovali 

Ori. Opazovanje polža je bilo v dopoldanskem času za učence zelo spodbudno in motivacijsko. 

Učenci so skrb zanj vzeli zelo resno. Vsak dan so preverjali vlažnost šote, po potrebi menjali 

hrano. Za najbolj zabavno in zanimivo pa se je izkazalo rokovanje s polžem. Ko je bil čas 

rokovanja in opazovanja od blizu, so se postavili v krog in stekel je pogovor o njem. Nekateri 

so še premagovali strah pred dotikom. 
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Slika 4: Priprava terarija 

 

Slika 5: Terarij 

 

Drugi so že bili izkušeni v rokovanju z njim. Kaj kmalu so se ob polžu bolj sproščeno počutili 

tudi učenci, ki so ob prvem stiku z njim izražali strah in gnus. S tem so uspeli premagati svoje 

lastne strahove. Ob tem so izžarevali ponos, da jim je vendarle uspelo rokovati se s polžem, 

kljub prej močno izraženim odporom do njega. Ob tem so se počutili pomembne in 

samozavestne. Na ta način so uvideli, da zmorejo vse, če le pristopijo k reševanju svojega 

problema. 

 

 

Slika 6: Polž Ori na solati 

 

Slika 7: Polž Ori leze po roki 

 

Ker izvira polž ahatnik iz vzhodne Afrike je v naših krajih prepoznan pod invazivno vrsto, kar 

na kratko pomeni, da se ga ne sme spustiti v naravo, če bi se ga morda kdo naveličal. Temu 

dejstvu smo namenili precej časa, saj je skrb za živo bitje dolgotrajna. Naš polž ima povprečno 

življenjsko dobo nekje od 8 do 12 let. Ta informacija je učence zelo zabavala. Postavili so si 

tezo, da bo polž zagotovo še živ, ko bodo zaključevali osnovnošolsko izobraževanje. 
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Vprašanju kam s polžem in drugimi živalmi, za katere iz različnih razlogov nekdo ne more več 

skrbeti, smo namenili veliko pozornosti. Ugotovili smo, da je živalim, za katere nekdo ne more 

več skrbeti, potrebno poiskati nov dom. Dom pri drugi družini ali v zavetišču za živali. Nikakor 

pa jih ne spustimo v naravo, kjer se morajo znajti same. Nekatere so tega sicer zmožne, druge 

pa ne. Učence je zelo pritegnilo dejstvo, da lahko neka ljubka žival povzroča resne težave v 

naravi, saj lahko poruši naravno ravnovesje, prekine oziroma spremeni prehranjevalno verigo. 

S tem pa trpijo druge živali in rastline ter to posledično vpliva tudi na nas, ljudi. 

Kmalu so učenci opazili, da naš polž Ori raste. Učenci so hitro predlagali, da bi Orija merili in 

tako smo začeli. Hitro so ugotovili, da je v življenju res nujno in potrebno znanje matematike, 

predvsem uporaba le-te. Učenci so iskali rešitve, kako izmeriti našega polža. Da bomo naredili 

tabelo, v katero bomo vpisovali podatke, jim je bilo takoj jasno in logično. Pri iskanju rešitev, 

kako izmeriti polža, so bili zelo inovativni. Predstavili so veliko svojih idej in nekatere so tudi 

preizkusili. Na koncu so ugotovili, da izmed vseh vrvic, lističev, koškov in žic najbolj natančno 

izmerijo polža z ravnilom. Učenci so predlagali, da bi izdelali tabelo, v katero bi zapisovali 

polževe mere, zato smo le-to tudi ustvarili. Predlagali so tudi, da bi ga izmerili enkrat mesečno. 

Učenci so ugotovili, da ni dovolj, da izmerijo samo polževo dolžino, saj polž raste tudi v višino 

in širino. In tako so se spontano srečali s temi matematičnimi pojmi in jih usvojili, saj smo polža 

mesečno merili. Za lažje merjenje in odčitavanje mer so se učenci srečali s pomičnim ravnilom, 

ki jim je omogočilo natančno izmero polža. Na ta način so ves čas pridobivali izkušnje z 

rokovanjem z različnimi merskimi pripomočki (pomično ravnilo, ravnilo, šiviljski meter…) ter 

usvajali matematične pojme vezane na merjenje (dolžina, višina, širina, centimeter in 

posledično tudi milimeter). Učenci so se počutili pomembne pri izvajanju merjenj ter 

zapisovanju svojih ugotovitev v tabelo. Na ta način so učenci konkretno urili, usvajali veščino 

pomembno za življenje – uporaba matematike v vsakdanjem življenju. 
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Slika 8: Opazovalni kotiček v razredu 

 

Slika 9: Medpredmetno povezovanje 

 

Učenci so vestno zapisovali tudi vse, kar naš polž je. Izkazalo se je, da je najbolj aktiven jedec, 

kadar ima v terariju za jesti zelje. Učenci so ocenili, da je sadje najmanj pohrustano in hitro so 

naredili zaključek, da sadje ni Orijeva najljubša hrana. Bolj kot sadje ima rad zelenjavo.  

Po približno mesecu dni se je zgodila še ena sprememba. Pridobili smo še enega polža. Oriju 

se je tako pridružil Rio. Tudi pri izbiri drugega imena je bilo zabavno. Zmagalo je ime, ki je 

premetanka imena Ori. Tako so učenci začeli z meritvami obeh polžev. Primerjali so hitrost 

rasti za posameznega polža na mesečni ravni in ugotavljali so, kateri polž je več zrastel v 

obdobju enega meseca. Pri predvidevanjih je bilo zelo pestro, učenci so se zabavali ob tem. 

Tisti, ki so bili najbliže z oceno mesečne rasti, so se ob »zmagi« zelo razveselili. Pri merjenju so 

bili na koncu šolskega leta že zelo spretni in natančni, viden je bil opazen napredek. 

 

Slika 10: Rokovanje s polžem Slika 11: Polž Ori na dlani 

 

V kratkem času so v razredu popolnoma vsi učenci rokovali s polžem, ga pri premikanju 

opazovali. Nikomur se ni več gnusil, gabil. Učenci so razvijali pozitiven odnos do živega bitja. 

Izpostavila bi, da so postajali vedno bolj strpni in potrpežljivi pri čakanju, da je polž pokukal iz 
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svoj hišice. Opaziti je tudi bilo, da so bili pri rokovanju s polžema zelo striktni pri upoštevanju 

pravil. Kljub temu se je kdaj zgodilo, da je polž nehote padel na tla. Pri tem so učenci izkazali 

veliko mero zaskrbljenosti, saj lahko polž pogine, če se mu hišica uniči. Svojo skrb so izkazovali 

tako, da so ga še bolj natančno spremljali, opazovali ter mu menjali hrano. 

Učenci so se pri opazovanju polža izkazali za odlične opazovalce. Zelo hitro so opazili 

spremembe na polževi hišici, ki so vezane na barvo hišice. Zanimivo jim je bilo, ker polževa 

hišica ni enobarvna. Zelo so se trudili opisati vse barve, ki jih imata polža Ori in Rio na svoji 

hišici. Zanimivo jim je bilo predvsem to, da ko hišica raste, barvo, ki je na špici hišice, potiska 

navzven. To jim je bilo fascinantno. S tem so dobili dokaz, na kakšen način polžu raste hišica. 

Otrokom je bilo tudi zanimivo dejstvo, da polži potrebujejo kalcij za rast svoje hiške. Kalcij v 

naravi pridobijo iz različne hrane, ki je bogata s kalcijem, kot je na primer zelje, regrat, ohrovt 

… Da je bila našemu polžu omogočena zadostna količina kalcija pa smo mu ponudili sipino kost 

za strganje.  

Učenci so svoje navdušenje nad polžem z največjim veseljem na obrazu predstavili tudi 

učiteljici za angleščino. Učenci so s pomočjo učiteljice prevedli nekatere besede v angleščino 

in se jih hitro naučili, saj je bilo celotno doživetje zelo zanimivo. Tako smo se medpredmetno 

povezovali in širili besedni zaklad. 

Pri pouku spoznavanja okolja so imeli učenci poleg ciljev in standardov znanja, ki jih morajo 

usvojiti, priložnost učiti se na malo drugačen način. Zelo konkretno, s svojimi izkušnjami so 

rasli in imeli priložnost v razredu skrbeti za polža, se z njim učili in razvijali empatijo do živali 

in hkrati do drugačnosti. 

 

 

Slika 12: Polž Ori na potepu 
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Učenci so s prisotnostjo živali pri pouku pridobili mnogo pozitivnih izkušenj iz različnih 

področij. Razvijali so empatijo, bili so odprti za sprejemanje drugačnosti, pridobili so veliko 

spoznanj o ohranjanju narave na sploh itd. Morali so poskrbeti za drugo živo bitje. S tem so 

dobili pomembno vlogo v razredu, dobili so odgovornost, ki je bila čisto njihova. Svojo 

zadolžitev so vestno opravljali in so se zavedali, da so odgovorni za preživetje bitja.  

Učenci so si pridobili življenjske izkušnje, ki so nujno potrebne za vse ljudi v naši družbi. Menim, 

da se jih je izkušnja prihoda in skrb za polža zelo dotaknila in da je na njih pustila dober pečat. 

Nekaterim pa je dala popotnico za življenje, v katerem se bodo ukvarjali z ohranjanjem narave 

in živih bitij. Spet drugi pa so »žareli« v fazi načrtovanja prihoda polža v razred. Uživali so v 

iskanju različnih podatkov (kaj potrebujemo, kje lahko kupimo potrebne pripomočke, kakšne 

so cene, kaj lahko sami naredimo …). Ti otroci pa potrebujejo še dodatne spodbude za razvoj 

na področju, ki posameznika razveseljuje. Zato menim, da je dobrodošlo, da se v šolah učitelji 

odločijo in pristopijo h kakšnemu projektu, ki je malo drugačen, nenavaden. A s svojo 

drugačnostjo blagodejno vplivajo na vse udeležence v vzgojno-izobraževalnem procesu in to 

na učencih pusti ogromen pečat. 

Za vse pa je nujno potrebno, da si pridobijo izobrazbo, poklic in tako postanejo aktivni člani 

naše družbe na področju, ki jih zanima.  

 

3 Zaključek 

V kolikor bodo naši otroci imeli doma in v šoli čimbolj spodbudno okolje, kjer bodo pridobivali 

različne izkušnje in priložnosti, si bodo lahko zelo dobro razvili veščine in kompetence, ki jih 

bodo v življenju potrebovali za svoj napredek. Pridobljena znanja jim bodo omogočala skrbno 

načrtovanje različnih dejavnosti in pripravo na njihovo izvedbo. Hkrati pa bodo zmogli neko 

delo opraviti z veliko mero empatije. Menim, da je v otroštvu zelo pomembno, da otroci 

pridobijo konkretno izkušnjo, kaj pomeni skrbeti za žival ali sočloveka. Da znajo prevzeti 

odgovornost za svoja dejanja in da se trudijo razumeti druge ljudi. Ne smemo pa pozabiti na 

vse izkušnje, ki se jih dotaknejo in jim ostanejo za vso življenje. V tej situaciji so se mnogo 

naučili, veliko novega spoznali o sebi, o drugih ljudeh, o živalih, o naravi. Tisto, kar pa šteje so 

izkušnje, spoznanja o sebi, saj jim to omogoča osebno rast. Izkušnje so za naše otroke 

neprecenljive in dobro bi bilo, da bi si jih lahko v svoji prihodnosti še pridobivali in osebnostno 

rasli v aktivne člane naše družbe. 
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Povzetek 

Soba pobega je igra, ki vzpodbuja socialne veščine in razmišljanje. V knjižnici Šolskega centra 

Celje smo za ponovitev vseh vsebin KIZ, ki jih izvajamo, pripravili tematsko sobo pobega. Ob 

pomoči različnih namigov je potrebno čim prej najti izgubljeno knjigo. Soba pobega ima zelo 

velik pedagoški potencial, saj dijakom omogoča pridobivanje znanja na način, ki jim je blizu. 

Pri njih smo tako vzpodbudili sodelovalno učenje, medsebojno komunikacijo, večjo motivacijo 

za delo, razvijali kritično mišljenje in pripomogli k boljšemu razumevanju učne vsebine. S tem 

dijakom pomagamo razvijati osnovne kompetence za vseživljenjsko izobraževanje: 

kompleksno razmišljanje in ravnanje, učinkovito komunikacijo, sodelovanje, delo z viri. 

 

Ključne besede: šolska knjižica, šolski knjižničarji, kompetence, knjižnično informacijsko 

znanje (KIZ), soba pobega, utrjevanje znanja 

 

 

Abstract 

The escape room is game that encourages social skills and thinking. In the library of the Celje 

School Center, we have prepared a themed escape room to revise all the KIZ (library and 

information science) content that we implement. With the help of various clues, it is necessary 

to find a lost book as soon as possible. The escape room has great pedagogical potential, as it 

allows the students to acquire knowledge in a way that is close to them. In this way, we 

encouraged collaborative learning, mutual communication, increased motivation for work, 

developed critical thinking and helped the students to better understand the learning content. 

With this we help the students develop basic competences for lifelong learning: complex 

thinking and behavior, effective communication, collaborative work, working with resources. 

 

Key words: school libray, school librarians, competences, library and information science (KIZ), 

escape room, knowledge consolidation 
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1 Kompetence v šolski knjižnici 

Sodobna šolska knjižnica predstavlja informacijsko in učno središče vsake šole, zato so zelo 

pomembne kompetence šolskega knjižničarja. Kompetence so tiste lastnosti, ki knjižničarju 

omogočajo učinkovito, kakovostno in uspešno opravljanje dela. Vsako kompetenco tvorijo 

znanje, stališča in veščine ter pridobljene izkušnje, posameznikove vrednote in motivacija. 

(Vučko, Zabukovec in Šauperl, 2009) 

Med pomembnejše kompetence, potrebne za delo šolskega knjižničarja, sodijo: 

• uporaba znanja in učenja, 

• delo z ljudmi, 

• osebnostne in vedenjske kompetence, 

• delo z informacijami, 

• računalniška znanja. (Zabukovec, 2009) 

Šolski knjižničar sodeluje v učnem procesu, zato mora imeti poleg kompetenc učitelja tudi 

bibliotekarsko znanje za organizacijo in upravljanje knjižnice, ki ga v sklopu KIZ prenaša na 

dijake. Ob tem je pomembna tudi informacijska pismenost knjižničarja, ki v povezavi z znanjem 

pedagogike, didaktike in psihologije poveča uspešnost prenosa znanja informacijske 

pismenosti na dijake ter na način veča njihovo sposobnost učenja in samoučenja. S tem 

dijakom pomaga pri ustvarjanju osnovnih kompetenc potrebnih za vseživljenjsko učenje: 

kompleksno razmišljanje in ravnanje, učinkovito komunikacijo, sodelovanje, delo z viri. 

(Zabukovec in Steinbuch, 2010) 

 

2 Knjižnica Šolskega centra Celje 

Knjižnica Šolskega centra Celje je ena izmed največjih šolskih knjižnic v Sloveniji z bogatim 

knjižničnim fondom, ki obsega več kot 70.000 knjig, učbenikov, revij in drugega gradiva, ki ga 

dijaki potrebujejo pri pouku, za domača branja, za priprave na razna tekmovanja, bralne 

značke in seveda za pripravo na splošno in poklicno maturo. Knjižnica je namenjena vsem, ki 

se izobražujejo na Šolskem centru; torej vsem dijakom, študentom Višje strokovne šole, 

udeležencem izobraževanja odraslih in vsem zaposlenim. V šolski knjižnici z dvema 

knjižničnima oddelkoma smo zaposleni štirje knjižničarji.  
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V knjižnici Šolskega centra Celje imamo več dragocenih knjig in faksimil, na katere smo zelo 

ponosni. Te knjige radi predstavimo dijakom pri urah KIZ in pri raznih medpredmetnih 

povezavah (LUM, SJK, ZGO …). Že tako bogato knjižno zbirko šolske knjižnice še dodatno 

bogatijo unikatna in prestižna monografija Neskončni Leonardo, prestižna izdaja prvega 

celotnega prevoda Slave vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja, najsodobnejši 

slovenski prevod razkošno ilustrirane Biblije, bibliofilska izdaja S črnilom in zlatom Nataše 

Golob in številne faksimilirane izdaje (Dalmatinova Biblija, Brižinski spomeniki, Stiški rokopisi, 

Katekizem, Abecednik …). Dragocene knjižne izdaje so bile navdih za prvo sobo pobega. 

V okviru pedagoške dejavnosti šolska knjižnica izvaja ure knjižnično informacijskih znanj (KIZ). 

V šolski knjižnici nekaj ur izpeljemo samostojno, ostale pa v sodelovanju z učitelji v okviru 

projektnega dela ali medpredmetnih povezav. V 1. letnikih srednjega strokovnega 

izobraževanja (SŠKER, SŠSDL, SŠSMM in SŠGVO) izvedemo v vsakem oddelku 4 ure KIZ, v 

oddelkih gimnazije pa ure KIZ izvajamo v okviru obveznih izbirnih vsebin (OIV) v obsegu 15 ur 

v štirih letih. Ure KIZ so za dijake obvezne. 

Knjižnična informacijska znanja (KIZ) so splošna znanja o informacijskih virih, njihovi izbiri in 

uporabi za določene namene. Dijaki ga usvojijo do ravni, ki jim omogoča samostojno 

pridobivanje in uporabo informacij tudi po končanem formalnem izobraževanju. Poleg ključnih 

kompetenc šolska knjižnica v kurikulu s programom KIZ razvija kompetence na treh ključnih 

področjih: branje, informacijska pismenost in učenje ter jim pomaga dosegati postavljene cilje.  

Program KIZ vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko pismenost 

kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in 

uporabe informacij iz različnih virov, kajti informacijska pismenost dobiva ključno vlogo v 

življenju posameznika in družbenih skupin. (Kurikul, 2008) 

 

V knjižnici Šolskega centra Celje v 1. letnikih izvedemo naslednje ure KIZ: 

• Uvod v poznavanje in uporabo šolske knjižnice (1 ura), 

• Iskanje gradiva po rač. katalogu COBISS+ (ure se izvajajo s polovico oddelka, 2 uri), 

• Oblikovanje pisnega izdelka, navajanje virov po ISO standardu in citiranje (2 uri), 

• mCOBISS - virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah (1 ura), 

• Obisk Osrednje knjižnice Celje v okviru projekta Rastem s knjigo (3 ure), 

• Dragocenosti knjižnice Šolskega centra Celje (1 ura), 
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• Neskončni Leonardo in skrivnostna Mona Lisa (medpredmetna povezava z LUM) (1 

ura), 

• Kritično vrednotenje virov (1 ura). 

 

Ure KIZ, ki jih izvedemo v 2. letnikih: 

• Mreža knjižnic (1 ura), 

• Soba pobega (2 uri), 

• Anketa (1 ura). 

 

3 Ideja o sobi pobega kot zadnji, ponovitveni uri KIZ 

S sodelavcem Andrejem Jazbecem sva dolgo razmišljala, kako na zabaven, a hkrati poučen 

način ponoviti in utrditi znanja, ki so jih dijaki gimnazije pridobili pri urah KIZ. Tako je nastala 

ideja o sobi pobega, ki bi predstavljala zaključno uro KIZ, s katero bi dijaki 2. letnikov ponovili 

vse zastavljene učne vsebine KIZ. Vsak namig v sobi pobega bi pokrival določene učne vsebine 

KIZ (npr. namig št. 1 bi bil povezan z dragocenostmi šolske knjižnice), potrudila pa sva se tudi 

da sva namigom dodala obrazložitve. 

Za sobe pobega je značilno, da temeljijo na ekipnih igrah z večjim številom igralcev. Igralci 

morajo pri tem odkrivati namige, reševati uganke in izpolnjevati različne naloge, da bi dosegli 

točno določen cilj. Po navadi je cilj pobeg, včasih pa je bolj pomembna zgodba oziroma uganka. 

Za reševanje sobe pobega imajo igralci na voljo omejen čas, med reševanjem pa imajo 

možnost pridobiti namige sestavljalca sobe pobega. (Nicholson, 2015) 

Sobe pobega lahko razdelimo na več skupin. Vsaka soba pobega ima svojevrstne lastnosti, 

ki jo delajo unikatno, poleg tega pa vplivajo tudi na njihovo težavnost in tip igralcev, ki jih bo 

to privlačilo. Sobe pobega delimo glede na sestavo problemov, ki jih morajo igralci rešiti 

(puzzle), vrsto namigov, temo, spretnosti igralcev, in glede na to, ali se uporabljajo v poučne 

namene ali ne. (Wiemker idr., 2015) 

Še pred začetkom priprave sobe pobega pa je potrebno razmisliti, kaj želimo z njo doseči oz. 

katerim ciljem sledimo. Šele ko določimo cilje, izberemo tematiko in vsebino, se lotimo 

priprave posameznih nalog. (Brezovnik, 2022) 
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Knjižnica Šolskega centra Celje je velik prostor, v katerem mora biti določen red, kar je 

predstavljalo prvo oviro pri začetni organizaciji sobe pobega. 

Prav tako sva se zavedala, da nimava prave računalniške opreme za spremljanje udeležencev 

(kamere, zvočnikov, mikrofona) niti pravega računalniškega znanja. Odločila sva se, da 

narediva poenostavljeno izvedbo sobe pobega, kjer je nadzorna oseba prisotna v prostoru in 

po potrebi usmerja udeležence v živo, poleg tega pa sva skrbno načrtovala potek nalog. 

Za prvo sobo pobega v knjižnici Šolskega centra Celje sva kot izhodišče izbrala tiho čitalnico, ki 

najbolj spominja na pravo sobo pobega, v njej pa so tudi knjižne vitrine z najdragocenejšimi 

knjigami. V tihi čitalnici je ena skupina dijakov zaklenjena, za izhod iz nje mora najprej najti 

uvodna navodila, nato pa se preko množice namigov (pravih in zavajajočih) dokopati do ključa, 

ki jih vodi v sosednji prostor, knjižnico. Tu čakajo sošolci, ki sočasno v več skupinah že rešujejo 

namige. Skupaj rešijo še zadnjo nalogo in končno najdejo izgubljeno knjigo.  

Dijakom tik pred vstopom v sobo pobega posredujeva podrobna navodila, kako se lotiti 

reševanja. Najpomembneje je, da si shranjujejo vse namige in da na začetku igre vodilna 

skupina v tihi čitalnici najprej poišče navodila. V prostoru je namenoma postavljenih več 

namigov, ampak dokler ne najdejo začetnih navodil, dijaki ne vedo točno, kje in kako začeti.  

Najprej sva želela, da bi bila soba pobega izvedljiva v eni šolski uri, vendar se je že pri prvem 

testiranju pokazalo, da je to popolnoma nemogoče. Zaradi tega sva se odločila, da bova čas 

podaljšala na dve šolski uri, tako da je dovolj časa za razdelitev dijakov v skupine, podajanje 

navodil, za reševanje nalog v sobi pobega in na koncu še za kratko skupno evalvacijo.  

Priprava sobe pobega je zahtevala veliko najinega časa, napora in domišljije, sva pa na takšen 

način popestrila učno uro. Da bi se izognila morebitnim napakam v izvedbi, sva v sobo pobega 

najprej povabila tri testne skupine: najprej štiri dijake 4. letnika Gimnazije Lava, nato dve 

sodelavki – knjižničarki in na koncu še ekipo sodelavk, ki pogosto obiskujejo sobe pobega. 

Pripombe testnih skupin sva upoštevala in manjše nedoslednosti popravila. Soba pobega je 

bila tako pripravljena za prve prave obiskovalce. 

Maja 2022 so sobo pobega v okviru ur KIZ obiskali dijaki vseh petih oddelkov 2. letnika 

Gimnazije Lava. Izvedli smo tekmovanje, kateri razred bo najhitreje našel izgubljeno knjigo. 

Dijakom smo začeli beležiti čas, ko je vodilna skupina vstopila v tiho čitalnico, nismo pa jih 

časovno omejili (na voljo so imeli 2 šolski uri oz. 90 minut). Najbolj pomembno je bilo, da so 

dijaki reševali zastavljene naloge in našli izgubljeno knjigo. 
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Seveda sva dijake pred začetkom igre seznanila s pravili sobe pobega, ki med drugim 

prepovedujejo izdajo skrivnosti osebam, ki še niso bile v sobi. S kršenjem pravil ni bilo težav, 

saj je šlo za tekmovanje med razredi.  

Najhitrejši razred je izgubljeno knjigo našel v 55, najpočasnejši v 74 minutah, najpomembneje 

pa je, da so izgubljeno knjigo našli vsi. Dijaki dveh najboljših razredov so za nagrado prejeli 

knjige. 

Soba pobega omogoča dve različni izvedbi: osnovno in skrajšano. Skrajšano izvedbo lahko 

izvedemo v 45 minutah, saj s spremenjenim namigom preskočimo en korak. Možna je tudi 

izvedba samo s skupino 4-6 dijakov. 

 

3.1 Skrivnostno izginotje dragocene knjige: soba pobega v knjižnici  

       Šolskega centra Celje 

Vsaka soba pobega je posebna. Imeti mora unikatno zgodbo. Najina zgodba je naslednja: 

Knjižničarji smo opazili, da je iz vitrine v tihi čitalnici, kjer so shranjene najdragocenejše knjige, 

izginila knjiga. Z vsakim namigom, ki ga dijaki najdejo ali rešijo, so korak bliže izgubljeni knjigi. 

Namige si je potrebno shranjevati, saj le vsi namigi skupaj vodijo do izgubljene knjige. 

Pred začetkom igre je potrebno najprej pripraviti prostor (knjižnico in tiho čitalnico) z vsemi 

potrebnimi pripomočki in listki z namigi. 

Razredu, ki bo odšel v sobo pobega, na začetku šolske ure podamo navodila igre, predstavimo 

zgodbo in razred s pomočjo barvnih listkov razdelimo v skupine po 5-6 dijakov. Glede na barvo 

postane ena izmed skupin vodilna skupina, ki se odpravi v tiho čitalnico, kjer dijake zaklenemo. 

V tem trenutku se igra začne, dijaki pa imajo na voljo 90 minut, da najdejo izgubljeno knjigo. 

Člani ostalih skupin medtem v knjižnici začnejo z uporabo mobilnih telefonov v okolju 

Socrative reševati kviz o dragocenih knjigah v knjižnici Šolskega centra Celje. Šele ko vse 

skupine v knjižnici pravilno rešijo kviz, prejmejo prvi namig, ki jih vodi do knjige z nalogami. 

Dijaki morajo rešiti različne križanke, nato pa iz oštevilčenih polj sestavijo zaključno geslo, ki je 

morebitni namig v lovu za izgubljeno knjigo. 

Geslo je vedno naslov knjige, ki ima nekaj skupnega z izgubljeno knjigo. Za pot do cilja si dijaki 

pomagajo z rač. katalogom COBISS+ ali aplikacijo mCOBISS, hkrati pa se urijo v iskanju gradiva 

med knjižnimi policami s pomočjo signature. Ko knjige najdejo, v vsaki izmed njih odkrijejo 

listek, na katerem je zapisano, ali so na pravi ali napačni poti. 
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Istočasno vodilna skupina išče namige v zaklenjeni tihi čitalnici, ki je v bistvu prava soba 

pobega. Znotraj tihe čitalnice morajo dijaki uspešno rešiti namige. 

Namig št. 1 (ura KIZ – Dragocenosti šolske knjižnice) 

• Dijaki morajo najprej najti zvitek z zrcalno pisavo in razbrati uvodno navodilo; 

• opaziti morajo matematično formulo na steni med slikami in jo povezati s črkami, ki so 

na dragocenih knjigah v vitrini; 

• pravilna rešitev formule je rešitev 1. namiga: 

o rezultat 1689 odpre škatlo, v kateri je ključ, 

o številka 1689 predstavlja letnico izida Slave vojvodine Kranjske - še vedno 

najobsežnejše enciklopedije o naših krajih. 

Namig št. 2 (ura KIZ – Navajanje virov in literature) 

• Dijaki morajo poiskati vse razrezane modre listke z navedbami bibliografskih 

elementov; 

• izmed dveh možnih navedb morajo izbrati pravo; 

• pravilna izbira navedenega vira ponuja na hrbtni strani rešitev 2. namiga: 

o na hrbtni strani je napisano geslo JVV1641, 

o oznaka JVV1641 prestavlja letnico rojstva Janeza V. Valvazorja. 

Namig št. 3 (ura KIZ – Uvodna ura v šolski knjižnici) 

• Dijaki morajo pravilno rešiti vseh 8 vprašanj v kvizu Šolska knjižnica, te res poznam? v 

okolju Socrative; 

• pravilno rešen kviz ponuja rešitev 3. namiga, dijaki najdejo ključ: 

o rešitev 3. namiga je 528, 

o oznaka 528 predstavlja število bakrorezov, ki jih je J. V. Valvasor objavil v Slavi 

vojvodine Kranjske. 

Pravilna rešitev 3. namiga jim ponudi kodo za odprtje kovčka, v katerem je ključ, ki odpira vrata 

v knjižnico. Tu se razred ponovno združi in s pomočjo sodelovanja in kritičnega vrednotenja 

vseh informacij, ki so jih pridobili z vsemi do sedaj zbranimi namigi, skupaj rešijo še eno 

križanko. 
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Namig št. 4 (ura KIZ – Iskanje gradiva po rač. katalogu COBISS+ in mCOBISS) 

• Dijaki morajo opaziti namig na razstavnem panoju zlate hruške 2021, kjer je s posebno 

barvo označena knjiga, ki je bila v preteklem šolskem letu izbrana v projektu Rastem s 

knjigo (Gremo mi v tri krasne); 

• knjigo morajo poiskati v rač. katalogu COBISS+ in jo s pomočjo signature najti na knjižni 

polici; 

• v knjigi najdejo križanko z navodili (isto križanko so že reševali dijaki ostalih skupin, zato 

si lahko s sodelovanjem v tem koraku močno skrajšajo čas reševanja); 

• pravilno izpolnjena križanka ponudi zapis rešitve z geslom, ki je dijakom namig za 

iskanje med knjižnimi policami: 

o rešitev križanke je Die Ehre dess Hertzogthums Crain, 

o razlaga zadnjega namiga: Die Ehre dess Hertzogthums Crain je izvirni nemški 

naslov Slave vojvodine Kranjske. 

Uspešna rešitev križanke ponudi dijakom zadnji, končni namig. 

Namig št. 5 (ura KIZ – Kritično vrednotenje virov) 

• S pomočjo namiga, ki so ga dobili v zadnji knjigi, morajo dijaki poiskati še dve knjigi 

(iskanje po rač. katalogu COBISS+ ali aplikaciji mCOBISS), s pomočjo signature ju morajo 

poiskati med knjižnimi policami); 

Slika 4, 2: Dijaki med iskanjem izgubljene knjige v sobi pobega 

(arhiv knjižnice) 
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• iz naslovov najdenih knjig (Valvasorji in Berilo) lahko s kritičnim vrednotenjem virov, z 

vsemi ostalimi pridobljenimi namigi ter s pomočjo računalnika (Google, COBISS+ ali 

mCOBISS) sestavijo naslov izgubljene knjige: 

o končna rešitev: izgubljena knjiga je Valvasorjevo berilo, 

o razlaga končnega namiga: Mirko Rupel je leta 1951 pri Mladinski knjigi izdal 

Valvasorjevo berilo, kjer je zbral in uredil posamezne odlomke oziroma 

posamezna poglavja. To je bil do leta 2009 edini prevod, ki je bil izdan in 

predstavljen širši javnosti. 

Pri tem koraku imajo dijaki največ težav, saj knjigi, ki ju morajo poiskati, na prvi pogled nimata 

nič skupnega, kombinacija obeh naslovov pa jih pripelje do izgubljene knjige. 

Kadar sva s sodelavcem imela občutek, da dijaki niso vedeli, kako nadaljevati igro, sva jim 

ponudila pomoč z dodatnim namigom. 

 

3.2 Evalvacija sobe pobega z dijaki 

Po končanih izvedbah sva z dijaki dveh razredov opravila anketo o vtisih v zvezi s sobo pobega. 

Zanimalo naju je, kako je bilo dijakom všeč takšno preverjanje KIZ, prav tako pa sva jih prosila, 

da nama napišejo svoja mnenja, pripombe in predloge, ki nama bodo v pomoč pri naslednjih 

izvedbah.  

V anketi je sodelovalo 44 dijakov 2. letnika Gimnazije Lava. Dijakom sva zastavila naslednje 

vprašanje: Kakšen se vam je zdel takšen način ponovitve vsebin KIZ v t. i. sobi pobega? 

 

 

Graf 1: Mnenje dijakov o sobi pobega 
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Mirko_Rupel
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Iz pridobljenih odgovorov lahko zaključiva, da je bil tak način ponovitve več kot 68 % dijakov 

zelo všeč oz. so bili navdušeni, prav nihče pa ni imel pripomb glede takšne izvedbe. To naju 

navdaja z zadovoljstvom in nama daje motiv za nadaljnje delo. 

V anketi so nama dijaki podali tudi nekaj zelo zanimivih mnenj, pripomb in predlogov. Med 

pozitivnimi mnenji bi izpostavila skupinsko delo, željo po večkratni izvedbi (tudi v povezavi z 

drugimi predmeti). 

Ena redkih pomanjkljivosti, ki je bila večkrat omenjena, je bilo preveliko število udeležencev 

(cel razred), kar pa je v našem primeru težko spremeniti, ter v nekaterih primerih prevelika 

tekmovalnost posameznikov znotraj skupine.  

Prav tako so nekateri dijaki predlagali, da bi bile naloge za skupine dijakov, ki so v knjižnici, še 

bolj raznolike in morda malo težje. 

 

4 Zaključek 

Ideja o izvedbi ur preverjanja znanja KIZ se je glede na prve izkušnje izkazala za zelo dobro.  

S skrbno načrtovanimi nalogami, ki so jih morali reševati dijaki v sobi pobega, sva s sodelavcem 

sledila osnovnim smernicam KIZ ter želela dijake usposobiti za samostojno uporabo knjižnice 

in knjižničarskega gradiva, razvijati njihove kompetence na različnih področjih ter uzavestiti 

koncept, da lahko pridobljeno znanje uporabijo na več področjih. Tako bodo lahko samostojni 

pri iskanju in pridobivanju znanja, poleg tega pa se bodo lahko vseživljenjsko izobraževali in 

delovali samostojno. (Zwitter, 2012) 

Prva tematska soba pobega v knjižnici Šolskega centra Celje z naslovom Skrivnostno izginotje 

dragocene knjige je dijakom pomagala, da so na drugačen, raziskovalen način ponovili in utrdili 

različna znanja, ki so jih pridobili pri urah KIZ. Ob tem so pridobivali kompetence, ki jih bodo 

lahko uporabili v življenju: poznavanje delovanja knjižnic, iskanje gradiva po rač. katalogu 

COBISS+ in mCOBISS, kritično vrednotenje virov, zavedanje, da se bodo znašli med knjižnimi 

policami tudi v drugih knjižnicah in znali pravilno navesti vire, se urili v medsebojni 

komunikaciji in timskem delu … 

S sodelavcem meniva, da je soba pobega dosegla svoj osnovni namen, seveda pa je ostalo še 

ogromno prostora za nove ideje in izzive, kar pa bova poskušala izvesti v prihodnosti. 
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Povzetek 

V prispevku obravnavam pomen razvoja veščin kritičnega mišljenja pri naravoslovnih 

predmetih v osnovi šoli. Pojasnim, kaj je kritično mišljenje in zakaj te veščine razvijati pri 

učencih. Na primerih iz svoje pedagoške prakse prikažem, kako in s pomočjo katerih 

naravoslovnih vsebin lahko pri učencih razvijamo te veščine, tako implicitno kot eksplicitno ter 

pojasnim razliko med obema načinoma. Pri načrtovanju dela z učenci ugotavljam, da lahko pri 

doseganju operativnih in splošnih ciljev posameznega predmeta s premišljenimi dejavnostmi 

hkrati krepim tudi naravoslovne kompetence (t. i. matematično kompetenco ter osnovne 

kompetence v znanosti in tehnologiji) kot tudi posamezne miselne procese in nekatere veščine 

kritičnega mišljenja, ki pa jih sistematično razporedim po vertikali od 5. do 9. razreda. 

 

Ključne besede: kritično mišljenje, veščine kritičnega mišljenja, miselni procesi, naravoslovne 

kompetence 

 

 

Abstract 

In my article I will discuss the meaning of critical thinking development during the science class 

in primary school. I will explain what critical thinking is and why is it important to help students 

develop it. I will show how and with help of which science teaching contents the teachers can 

help develop these skills, so implicitly and explicitly and explain the difference among those. 

Planning the school work with students I am realizing that with reaching operative and general 

goals, I can strengthen mathematical competence and basic competences in science and 

technology as well as separate thinking processes and skills of critical thinking, which i split 

among classes from the 5th to the 9th. 

 

Key words: critical thinking, skills of critical thinking, thinking processes, science competences  
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1 Kritično mišljenje in naravoslovne kompetence 

Pred nekaj leti sem pri prebiranju strokovne literature zasledila trditev, da je pomembno, da 

vsaj eden izmed učiteljev, ki učenca uči, nameni čas raziskovanju pojma, učinkovitemu in 

kritičnemu mišljenju. (Veščine kritičnega mišljenja, 2017, 4) Ta stavek se me je globoko 

dotaknil. Prepoznala sem, da so moje osebnostne lastnosti učiteljice naravnane in uglašene 

ravno s to trditvijo. Od takrat dalje se poglobljeno ukvarjam s to tematiko in jo skušam 

vpeljevati v svojo pedagoško prakso tako pri pouku kot pri izvajanju obšolskih dejavnosti (delo 

z nadarjenimi učenci, mentorstvo mladim raziskovalcem, izvajanje naravoslovnih delavnic za 

kolege, sodelovanje pri projektih na šoli ...). V nadaljevanju bom torej poskušala na kratko 

odgovoriti na vprašanja, kaj je kritično mišljenje, zakaj je pomembno pri učencih (in pri 

učiteljih) razvijati kritično mišljenje, kako razvijati kritično mišljenje. Predstavila bom nekaj 

primerov iz svoje prakse.  

Pri oblikovanju ciljev pouka torej izhajam najprej in predvsem iz učnega načrta, nadalje 

upoštevam kompetence, ki izhajajo iz Referenčnega okvirja Evropskega parlamenta. V čim 

večji meri pa poskušam pri učencih razvijati kritično mišljenje na impliciten način (in ne vnaprej 

načrtovano pri vsakodnevnem delu z učenci) kot tudi eksplicitno – vnaprej načrtovano in pri 

učencih ozaveščeno. 

 

1.1 Naravoslovne kompetence  

Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih 

okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za razvoj, dejavno 

državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.  

Referenčni okvir Evropskega parlamenta določa osem ključnih kompetenc za vseživljenjsko 

učenje, ki so predstavljene v dokumentu Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih 

kompetencah za vseživljenjsko učenje, ki je izšel v Uradnem listu Evropske unije (L 394/10, z 

dne 23. 12. 2006). V tem dokumentu je vseh osem kompetenc natančno opredeljenih. Kot 

tretja kompetenca so navedene matematična kompetenca ter osnovne kompetence v 

znanosti in tehnologiji. Za te je med drugim opredeljeno, da gre za sposobnost in 

pripravljenost uporabe znanja za razlago naravnega sveta z namenom ugotovitve vprašanj in 

sklepanja na osnovi dokazov. Te veščine pa lahko razvijamo tudi s pomočjo razvijanja 
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kritičnega mišljenja. (https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394 

:0010:0018:SL:PDF, 2006, 6) 

 

1.2 Kritično mišljenje  

Kritično mišljenje je veščina, ki je v strokovni literaturi opredeljena na različne načine. V 

slovenski pedagoški praksi je kritično mišljenje največkrat pojmovano kot ˝sposobnost vešče 

analize vrednotenja in oblikovanje argumentov˝ ter ˝kot preplet višjih kognitivnih procesov in 

socialno-čustvenih naravnanosti.˝ (Spodbujanje razvoja veščin kritičnega mišljenja s 

formativnim spremljanjem, 2018, 4).  

Razvijanje kritičnega mišljenja je dolgotrajen in pravzaprav vseživljenjski proces, ki zahteva kar 

nekaj miselnega napora. Zakaj torej pri učencih razvijati kritično mišljenje? To je pomembno 

tako na ravni posameznika kot tudi za družbo kot celoto. Za posameznika je pomembno, saj 

mu omogoča sprejemanje kakovostnejših osebnih odločitev, povečuje možnost uspešnosti pri 

doseganju želenih ciljev in reševanju problemov, predvsem pa povečuje posameznikovo 

avtonomnost (˝razmišlja s svojo glavo˝). Na ravni družbe pa je kritično mišljenje potrebno pri 

soočanju z družbenimi dilemami in problemi na vseh ravneh, saj so ti vse bolj kompleksni, 

njihove posledice pa vse bolj daljnosežne. (Kompare, Rupnik Vec, 2016, 26–27) 

Kritično mišljenje vključuje več posameznih miselnih procesov, ki jih učitelj lahko razvija že od 

prvega razreda dalje. Preprostejši miselni procesi vodijo k višjim miselnim izzivom. Rečemo 

lahko, da gre za vertikalno gradnjo posameznih veščin kritičnega mišljenja: od opazovanja, 

primerjanja, razvrščanja, razlikovanja dejstev od mnenj, do samostojnega oblikovanja ciljev in 

načrtovanja procesa, vrednotenja virov, deduktivnega sklepanja, induktivnega sklepanja in na 

koncu kot najkompleksnejša veščina oblikovanje, analiza in vrednotenje argumentov.  

Vse te posamezne miselne procese lahko razvijamo pri naravoslovnih predmetih v vseh 

razredih osnovne šole, seveda prilagojene stopnji učenca. Ko razvijamo te procese, hkrati 

razvijamo tudi matematično kompetenco ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji. 

 

1.3 Kritično mišljenje pri naravoslovnih predmetih 

Nesporno in osnovno dejstvo je, da učitelj pri izvajanju pouka svojega predmeta izhaja iz 

učnega načrta, natančneje iz ciljev in standardov za izbrani predmet.  

 

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF
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Cilji pri naravoslovnih predmetih so opredeljeni kot: 

- splošni cilji, ki so usmerjeni v razvijanje splošnih (naravoslovnih) zmožnosti. Ti cilji tudi 

podpirajo 3. ključno kompetenco referenčnega okvira: matematično kompetenco ter 

osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji ter  

- operativni cilji, ki so vsebinski cilji in iz katerih izhajajo standardi znanja. 

V nadaljevanju izpostavljam tiste splošne cilje, ki se nanašajo na razvijanje naravoslovnih 

kompetenc in hkrati razvoju kritičnega mišljenja pri predmetih, ki jih poučujem.  

Pri predmetu gospodinjstvo je opredeljenih devet splošnih ciljev. Izpostavila bi drugi in tretji 

cilj, pri katerih: 

- učenci razvijajo sposobnosti razumevanja, uporabe, načelnega povezovanja in tvornega 

mišljenja za preudarno zadovoljevanje nujnih osnovnih potreb z viri; 

- se učenci naučijo sprejemati in ovrednotiti odločitve, ki temeljijo na znanju o osebni in 

družinski ekonomiki, potrebah, željah, ciljih, vrednotah in razpoložljivih virih ter na znanju 

o ekonomski propagandi in njenem vplivu na potrošnika ter s tem povezanih potrošnikovih 

pravicah. 

Pri predmetu naravoslovje je opredeljenih pet splošnih ciljev. Kot tretji cilj je naveden 

pridobivanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov: 

- zmožnost presoje, kdaj je informacija potrebna; 

- načrtno spoznavanje načinov iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov; 

- načrtno opazovanje, zapisovanje in uporaba opažanj/meritev kot vira podatkov;  

- vrednotenje in interpretacija ter povezovanje informacij in podatkov; 

- razvijanje razumevanja in uporabe simbolnih/grafičnih zapisov; 

- uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za zbiranje, shranjevanje, iskanje 

in predstavljanje informacij. 

Pri predmetu biologija je opredeljenih 16 splošnih ciljev, predzadnji, ki se nanaša na 

kompetence, pa je pri učencih cilj razvijanja ˝zmožnosti za uporabo pridobljenega znanja v 

vsakdanjem in družbenem življenju (osebne in družbene odločitve na podlagi kritične presoje 

informacij)˝.  

Učni načrt učitelju torej omogoča (in od njega tudi pričakuje), da pri svojem pouku pri učencih 

krepi veščine kritičnega mišljenja. V nadaljevanju bom predstavila primere iz svoje pedagoške 

prakse, ki se poleg operativnih ciljev osredotočajo na splošne cilje, navedene zgoraj. 
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2 Dejavnosti za razvijanje kritičnega mišljenja pri 

naravoslovnih predmetih 

Pomemben dejavnik učenja kritičnega mišljenja predstavlja kritično razmišljujoč učitelj, ki je 

učencem dober model. Drugi dejavnik pa predstavlja načrtno in sistematično poučevanje za 

kritično mišljenje. 

Poučujem vse učence od 5. do 9. razreda pri predmetih gospodinjstvo, naravoslovje, biologija, 

sodobna priprava hrane ter načini prehranjevanja. Takšna heterogenost oz. delo z velikim 

številom učencev je lahko slabost, v mojem primeru pa prednost. Kot eno izmed prednostnih 

nalog že več let razvijam dejavnosti za razvoj kritičnega mišljenja po vertikali razredov, ki jih 

poučujem. V ta namen vsako šolsko leto sistematično načrtujem dejavnosti, ki po vertikali 

razvijajo različne veščine kritičnega mišljenja.  

 

Tabela 1: Primer letnega načrtovanja razvoja kritičnega mišljenja 

Predmet Učna tema Cilj oz. želeni rezultat 

Vertikalni cilj 

kritičnega 

mišljenja 

GOS 5 
UMETNA IN NARAVNA 

TEKSTILNA VLAKNA 

Prepoznavanje umetnih vlaken in opazovanje vlaken 

pod lupo. Spoznavanje, kje vse so prisotna umetna 

vlakna in koliko vlaken se nabere (izpere) pri pranju 

in sušenju oblačil. 

PRIMERJANJE 

GOS 6 
ONESNAŽEVANJE TAL  

(RAZGRADNJA MATERIALOV) 

Prepoznati, kako se med seboj razlikujejo različne 

vrste umetnih in naravnih snovi ter kakšna je 

življenjska doba posamezne vrste snovi. Povezava z 

umetnimi polimeri (kemija). 

RAZVRŠČANJE, 

ODLOČANJE 

NAR 7 

ŽUŽELKE  

(RASTLINE LJUBIJO GNOJILO IZ 

IZTREBKOV MOKARJEV) 

Učenci skozi raziskovanje in spoznavanje osnovne 

zgradbe žuželk na primeru avtentične naloge 

razlikujejo dejstva od mnenja. 

RAZLIKOVANJE 

DEJSTEV OD 

MNENJ 

SPH 7 
KAKOVOST ŽIVIL IN JEDI 

(GENSKO SPREMENJENA HRANA) 

Učenci utrdijo pomen varne hrane, usvajajo kriterije 

kakovosti živil in jedi, usvajajo primerjalno 

ocenjevanje živil in jedi, na primeru gensko 

spremenjene hrane razlikujejo med dejstvi in mnenji. 

RAZLIKOVANJE 

DEJSTEV OD 

MNENJ 

BIO 8 ŠKODLJIVOST KAJENJA 

Učenci poznajo negativne posledice kajenja, 

ozaveščajo vzroke in posledice kajenja, ozaveščajo 

skrb za lastno zdravje, razvijajo kritično mišljenje in 

argumentiranje. 

OBLIKOVANJE 

ARGUMENTOV 

BIO 9 
EVOLUCIJA (PRVE OBLIKE 

ŽIVLJENJA) 

Učenci navajajo, analizirajo in vrednotijo argumente, 

o zgradbi in delovanju prvih živih bitij. 

ANALIZA IN 

VREDNOTENJE 

ARGUMENTOV 
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V tabeli so predstavljeni miselni procesi, ki jih opredelim kot vertikalni cilj. Cilje načrtujem 

vertikalno od preprostejših h kompleksnejšim. Npr. preprostejši vertikalni cilji so primerjanje, 

razvrščanje, odločanje. Kompleksnejši pa razlikovanje dejstev od mnenj, oblikovanje 

argumentov ter analiza in vrednotenje argumentov. Večino preprostejših miselnih procesov 

se učenci naučijo implicitno – kot ˝potopitev˝ v različne dejavnosti. Pri doseganju cilja 

oblikovanje argumentov pa moramo učenca najprej naučiti, kaj je to argument in kako ga 

oblikovati. V tem primeru gre za t. i. eksplicitno poučevanje, ko učenec raziskuje, kaj je kritično 

mišljenje in katere procese vključuje.  

Kot primer eksplicitnega pristopa k poučevanju kritičnega mišljenja navajam primer učne 

vsebine o škodljivosti kajenja. O kajenju in njenih posledicah učence poučujemo že vrsto let. 

Gre za operativni cilj iz učnega načrta. Da ura ne izzveni kot običajno žuganje pred nevarnostmi 

kajenja, poleg tega pa o tej temi učenci v 8. razredu že kar nekaj vedo, izkoristim uro, da učence 

seznanim z vprašanjem, kaj je argument. Na začetku seveda preverim, kaj o argumentiranju 

že vedo in če so se že srečali s to veščino. Ali razlikujejo med besedilom, ki je argument, in 

tistim, ki ni? Ali znajo presojati argumente? Največkrat se izkaže, da o tem vedo zelo malo. Uro 

zastavim tako, da vključim tudi prečne veščine, kot so sodelovalno učenje, uporaba IKT, 

komunikacija itd. Upoštevam heterogenost in naloge za skupinsko delo razvrstim po 

težavnosti, vse pa vključujejo različne veščine kritičnega mišljenja. Učenci naloge samostojno 

rešujejo, končni cilj pa je, da razumejo, kaj je argument in argumentiranje ter da znajo 

samostojno oblikovati tehten argument. Kasneje, v devetem razredu, najprej ponovimo, kaj 

sta argument in argumentiranje, nato pa znanje nadgradimo z bolj ali manj uspešnimi poskusi 

analize in vrednotenja argumentov. 
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Tabela 2: Priprava na učno uro pri predmetu BIOLOGIJA, 8. razred 

VSEBINSKI SKLOP: DIHALA  
UČNA ENOTA: ŠKODLJIVOST KAJENJA 

OPERATIVNI CILJI: 
Učenci:  

- poznajo negativne posledice kajenja, ozaveščajo vzroke in posledice kajenja;  

- ozaveščajo skrb za lastno zdravje;  

- razvijajo kritično mišljenje in argumentiranje.  

UČNE OBLIKE: frontalna, skupinska 

UČNE METODE: razgovor, igra vlog, projektno delo 

SPODBUJANJE PREČNIH VEŠČIN 

- sodelovanje in timsko delo → delo v skupinah 

- komunikacija → sodelovanje v skupini, oblikovanje 

argumentov 

- samouravnavanje → samostojno delo v različnih 

prostorih šole 

- raba IKT → uporaba tablic 

- kritično mišljenje (implicitno, eksplicitno) → 

oblikovanje in vrstniško vrednotenje argumentov  

ARGUMENT = SKLEP (trditev) + PREMISE (eden ali več 

razlogov v podporo trditvi) 

PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE: 

- Z inovativnimi učnimi pristopi in učenjem na 

prostem do kvalitetnejšega pouka. 

- Kultura sobivanja in medvrstniško sodelovanje. 

- Komunikacija. 

- Skrb za jezik in pisavo. 

POTEK DELA: 

ČAS AKTIVNOST UČITELJA AKTIVNOST UČENCA 

15' 

 

 

 

 

30' 

 

 

 

 

30' 

 

 

 

15' 

1. UVAJANJE  

- ugotavljanje predznanja: kviz o kajenju 

- ugotavljanje predznanja: Kaj je argument? 

- oblikovanje ciljev/namenov učne ure  

2. SAMOSTOJNO DELO PO SKUPINAH 

- razdelim navodila za delo skupin 

- učence obiskujem v njihovih kotičkih in 

spremljam naprede 

3. POROČANJE SKUPIN  

- vsaka skupin poroča o svojem delu  

- skupina Kritični misleci ovrednoti delo vseh 

skupin 

4. ZAKLJUČEK 

- evalvacija učne ure 

- - ponovitev s primeri različnih argumentov  

 

Učenci rešujejo kviz – dejstva o kajenju in tobaku. 

V pogovoru oblikujejo namene učne ure. 

 

 

Razdelijo se v 5 skupin in dobijo navodila za delo. 

Samostojno delo na različnih lokacijah. 

 

 

Poročanje skupin. 

Zadnja poroča 5. skupina (Kritični misleci). 

 

 

Pogovor o posameznih dejavnostih, primeri 

argumentov in vrednotenje.  
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Dejavnosti posameznih skupin: 

- MITI O KAJENJU (uporaba tablic, argumentiranje izbora mitov) 

- KVIZ O KAJENJU (uporaba predpripravljenih kartic s trditvami) 

- MAMA KADI. NA POMOČ! (igra vlog – dramatizacija prizora z uporabo argumentov) 

- PRIJATELJICA KADI. NA POMOČ! (igra vlog – dramatizacija prizora z uporabo argumentov) 

- KRITIČNI MISLECI (kritično ovrednotenje dela skupin – vrstniška povratna informacija z 

uporabo argumentov) 

 

 
 

Slika 1, 2: Skupinsko delo učencev pri izvajanju učne ure o kajenju 

 

3 Zaključek 

Še vedno velja, da so dobri učitelji najpomembnejši za kvaliteten pouk. Nova tehnologija in 

všečna gradiva so sicer dobrodošli pripomoček učitelju, saj omogočajo boljšo predstavljivost 

učnih vsebin, večjo všečnost in preglednost, s tem pa tudi večjo motivacijo pri učencih. 

Sodobna tehnologija tudi razbremeni učitelja pri pripravi gradiv, vendar pa vizija 

vseživljenjskega učenja in stalnega profesionalnega razvoja zahteva učitelja, ki zna kritično 

razmišljati in zna zagotoviti priložnosti za razvoj kritičnega mišljenja tudi pri učencih. 

V zaključku ponavljam zame pomembno misel, ki pravi, da vsaj eden izmed učiteljev, ki učenca 

uči, nameni čas raziskovanju pojma, učinkovitemu in kritičnemu mišljenju. (Veščine kritičnega 

mišljenja, 2017, 4) Upam, da sem s svojim prispevkom pri bralcu uspela zavibrirati tisto 

pedagoško struno, ki ga bo vzpodbudila, da pri svojem delu postane bolj pozoren na veščine 

kritičnega mišljenja najprej pri sebi in nato te veščine strokovno in sistematično razvija pri 

svojih učencih.  
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Pregled mojih virov in literature ponuja poglobljena teoretična izhodišča kot tudi številne 

primere dobrih praks za vse predmete, saj so oddaljeni ˝le en klik stran˝. S tem je namen 

mojega prispevka več kot dosežen. 

Ne nazadnje je človek predvsem bitje, ki misli. Z razvijanjem kritičnega mišljenja razvijamo to, 

kar je najbolj človeškega. Gre torej tudi za vprašanja osnovnega humanizma in etike. To pa so 

lastnosti, ki jih mora vsak, še tako strokovno podkovan učitelj, pri sebi nenehno gojiti in 

razvijati.  
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Povzetek 

V prispevku se v prvem delu seznanimo s teoretično opredelitvijo matematične kompetence 

in matematične pismenosti. V drugem delu so predstavljeni rezultati izvedene raziskave o 

priljubljenosti in uporabnosti matematike, v katero je bilo vključenih 163 dijakov 2. in 3. letnika 

EGSŠ Radovljica. Z raziskavo sem želela pridobiti mnenje dijakov o priljubljenosti matematike 

in ugotoviti, ali prepoznajo primere uporabe matematike iz vsakdanjega življenja ter stroke, 

za katero se izobražujejo. Velik vpliv na priljubljenost matematike so pripisali učiteljevi razlagi 

pri pouku ter samemu učitelju in njegovi osebnosti. 

 

Ključne besede: matematična kompetenca, priljubljenost, uporabnost matematike  

 

 

Abstract 

In the article, in the first part, we get to know the theoretical definition of Mathematical 

competence and Mathematical literacy. In the second part there are presented results of the 

research about popularity of Mathematics as a subject itself and practicability of Mathematics. 

There were 163 students (sophomores and juniors) of the EGSŠ Radovljica included in the 

research. I wanted to get the opinions of students about liking Mathematics and figure out if 

they recognize the examples of Mathematics from everyday life and branch of business that 

they study for. In their opinion a huge influence on liking Mathematics goes to the teachers` 

explanation at lessons and to the teachers` themselves and their personality.  

 

Key words: mathematical competence, popularity of mathematics, practicability of 

mathematics 
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1 Matematična kompetenca 

Na EGSŠ Radovljica izvajamo tri izobraževalne programe, in sicer medijski tehnik, ekonomski 

tehnik in ekonomsko gimnazijo. Ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo imajo mladi že 

oblikovano mnenje o matematiki kot šolskem predmetu. Matematične pojme so spoznavali 

že v predšolskem obdobju preko igre in konkretnega materiala, svoje matematično znanje so 

nato nadgrajevali vseh devet let osnovne šole. Ob začetnem spoznavanju v 1. letniku z 

učiteljem pri pouku matematike nekateri dijaki povedo, da matematike niso nikoli znali in da 

jim je težka. Iz njihovega pripovedovanja prevladuje miselnost, da se ne morejo uspešno 

spopadati z matematičnimi izzivi. Preprosto so nekje obupali nad matematiko. Na drugi strani 

imamo dijake, ki imajo matematiko radi, jo razumejo, znajo logično povezovati vsebine, 

matematika jim je zanimiva. Predvsem v 2. letniku srednje šole se začnejo obravnavati 

vsebine, ki so dijakom nove, manj vidne v vsakdanjem življenju, tako postaja matematika 

nekaterim težja, lahko tudi nezanimiva. Dijaki smeri medijski tehnik in ekonomski tehnik so 

izbrali našo šolo predvsem zaradi stroke. Iz ankete, ki sem jo izvedla med dijaki EGSŠ 

Radovljica, se je pričakovano izkazalo, da izkazujejo večjo naklonjenost strokovnim 

predmetom kot pa matematiki. Kako naj učitelj postopa, da bo najšibkejšega dijaka pri 

matematiki podprl, uspešnejšim pa omogočil napredovanje v skladu z njihovimi potenciali? 

Kako ohranjati interes dijakov za matematiko?  

V učnem načrtu za matematiko za gimnazijski program je zapisano: »Matematična 

kompetenca je sposobnost uporabe matematičnega načina razmišljanja za reševanje različnih 

matematičnih in interdisciplinarnih problemov, sposobnost doživljanja matematike kot 

kulturne vrednote ter sposobnost doživljanja in interpretacije sveta. Pri tem je pomembno, da 

so intuitivni procesi reševanja podkrepljeni s pravili logike [...].(Učni načrt, 2008, 6).  

Razvita matematična kompetenca je za odraslega posameznika pomembna. Brezovar idr. 

(2013) so izpostavili štiri ključna področja: števila in računske operacije, obdelavo podatkov, 

odnose med količinami, geometrijo in merjenje. Za vsako od področij so navedli opisnike in 

konkretno prilagoditev opisnika. Opisniki so razdeljeni na dve zahtevnostni ravni: minimalno 

raven (osnovno znanje matematike, ki ga odrasli potrebuje v vsakdanjem življenju) in 

optimalno raven (zadovoljivo znanje, s katerim se odrasli uspešno znajde v različnih življenjskih  

situacijah, ki so povezane z matematiko). Tabela z opisniki je lahko odraslemu pripomoček, s 

katerim ovrednoti svoje znanje.  
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Pri pouku matematike razen matematične kompetence razvijamo tudi druga področja, tako 

dijake tudi vzgajamo k natančnosti, sistematičnosti, doslednosti, urejenosti in vztrajnosti pri 

delu, kar je navedeno v katalogu znanja za matematiko (2007). 

»Matematična pismenost je zmožnost posameznika, da na osnovi matematičnega mišljenja in 

matematičnega znanja:  

• zmore uporabljati matematične pojme, postopke in orodja v različno strukturiranih okoljih;  

• analizira, utemeljuje in učinkovito sporoča svoje zamisli in rezultate pri oblikovanju, 

reševanju in interpretaciji matematičnih problemov v različno strukturiranih okoljih;  

• zaznava in se zaveda vloge matematike v vsakdanjem in poklicnem življenju, jo povezuje z 

drugimi področji in sprejema odgovorne odločitve na osnovi matematičnega znanja ter 

je pripravljen sprejemati in soustvarjati zanj nova matematična spoznanja.« (Sirnik idr., 

2022, 2) 

Izjava srednješolca zelo dobro opiše proces učenja pri matematiki: »Matematika je 

nepriljubljena, ker zahteva stalno pozornost. Če nisi zbran, naslednjo uro ne moreš vedeti, za 

kaj gre, zato spet nisi pozoren in spet ne razumeš. Neha te zanimati. Nastane začaran krog 

nezanimanja in neznanja, iz katerega ne zmoreš več drugače, kot da učitelja prosiš za ponovno 

razlago od začetka.« (Japelj Pavešić idr., 2012, 186)  

V katalogu znanja za matematiko (2007) je navedeno, da naj bo učitelj matematike na srednji 

strokovni šoli del »strokovnega okolja« na šoli. Dobro mora biti seznanjen s strokovnim 

področjem, za katerega se dijaki izobražujejo. 

 

2 Raziskava o priljubljenosti in uporabnosti 

matematike 

Veliko odraslih ima spoštovanje do matematikov in matematike, kar lahko razberem iz odziva 

odraslega posameznika, ko poleg podatka, da sem profesorica, izve še predmet. Zanimivo je, 

da nato večina pove, kako so doživljali matematiko v šoli. Nekateri previdno izjavijo, da so imeli 

težave z v šoli. Vmes se najdejo tudi taki, ki so imeli matematiko zelo radi ter so veliko vadili in 

računali. Nekateri brez zavor trdijo, da matematike ne rabijo oziroma tisto, kar so se učili, ne 

potrebujejo ali pa da potrebujejo zgolj osnovne štiri računske operacije. Manj pa je takih, ki 

prepoznajo koristnost vsebin iz matematike in jih uspešno uporabljajo v vsakdanjem življenju.  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 193 
 

Določene veščine in znanja s področja matematike smo tako dobro usvojili, da se niti ne 

zavedamo njene uporabe.  

Moje osebno mnenje je, da na priljubljenost matematike pri dijakih vplivajo tudi njihove 

pretekle izkušnje s poukom matematike, v času osnovnošolskega obdobja pa tudi pogled 

staršev na matematiko.  

Tudi drugi strokovnjaki vzgoje in izobraževanja so prišli do podobnih zaključkov. »Odnos 

staršev do matematike vpliva tudi na odnos, ki ga bo razvil otrok.«(Lipovec idr., 2019, 24) Tako 

se lahko že v zgodnji šolskih letih pri otroku pojavi strah pred matematiko.  

Dijaki si mnenje o matematiki oblikujejo predvsem pri pouku. Učitelj oblikuje učno uro v skladu 

z učnim načrtom oziroma katalogom znanja. Vsebine obravnavane pri pouku so predpisane, 

učitelj pa lahko izbere način, s katerim bo predstavil določeno vsebino. To je odvisno od več 

dejavnikov, med drugim tudi od učiteljevega poznavanja strokovnega področja 

izobraževalnega programa njegovih dijakov in tudi od poznavanja dijakov. 

Menim, da če učitelj želi dijake spodbujati pri razvijanju njihove matematične kompetence, 

mora pri njih vzbuditi ali pa ohraniti naklonjenost in interes do matematike. Če bodo dijaki 

prepoznali uporabnost matematike v vsakdanjem življenju in v stroki, za katero se 

izobražujejo, bodo lahko bolje videli smisel vloženega truda pri učenju matematike. Zato sem 

se odločila, da z raziskavo preverim, kaj o matematiki menijo dijaki EGSŠ Radovljica.  

Pripravila sem anketo o (ne)priljubljenosti in uporabnosti matematike. Anketo je reševalo 163 

dijakov 2. in 3. letnika različnih smeri (medijski tehnik, ekonomski tehnik, ekonomska 

gimnazija) Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Glede na vsebino vprašanja so 

nekateri odgovori predstavljeni posamezno po letnikih in smereh, nekatere pa skupaj za vse 

anketirane dijake. 

Po izvedeni anketi sem v 3. letnikih izvedla še debato, v kateri so dijaki lahko podali svoje 

predloge za spremembo. Predvsem so poudarjali, da želijo dobiti več informacij, kako se 

določena matematična vsebina uporablja v vsakdanjem življenju oziroma kateri od strok.  

Gerlič idr. (2010) predstavijo primerjavo med priljubljenostjo naravoslovnih predmetov v 

osnovni in srednji šoli ter vpisom na naravoslovne študijske programe. V okviru obsežne 

raziskave so izvajali tudi anketo med učenci in dijaki za šolski predmet fizika. Nekatera 

vprašanja iz te ankete, ki so se navezovala na priljubljenost predmeta fizike, so me pritegnila 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 194 
 

in zanimalo me je, kako bi nanje odgovarjali naši dijaki za predmet matematika. Zato sem del 

teh vprašanj (Gerlič idr., 2010) z ustrezno prilagoditvijo vključila v svojo raziskavo.  

V prvem delu raziskave sem želela ugotoviti, kako je matematika priljubljena pri dijakih kot 

šolski predmet in kaj vpliva na priljubljenost matematike.  

V drugem delu raziskave sem ugotavljala, ali dijaki prepoznajo primere uporabe matematike 

iz vsakdanjega življenja ter stroke, za katero se izobražujejo. 

 

Priljubljenost matematike 

Dijaki so na začetku ankete šolske predmete razvrstili po priljubljenosti. Število vseh 

predmetov v predmetniku pri tehnikih se giblje od 11 do 12, v gimnazijskem programu pa jih 

je 13. Zapisati so morali, na katerem mestu je matematika. Njihove odgovore sem razvrstila v 

štiri frekvenčne razrede, kar prikazuje Tabela 1. 

 

Tabela 1: Razvrstitev matematike po priljubljenosti med šolskimi predmeti 

Mesto po 

priljubljenosti  

neopredeljeni 1–3 4–6 7– 9 ostala 

mesta 

2. letnik (tehniki) 2 9 16 13 7 

2. letnik in 3. 

letnik (gimnazija) 

2 6 11 5 9 

3. letnik (tehniki) 3 21 32 9 18 

 

Razvrstitev odgovorov vseh anketiranih dijakov glede splošne ocene matematike kot šolskega 

predmeta je prikazana na Graf 2. Posamezni dijak je izbral enega izmed štirih ponujenih 

odgovorov.  
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Graf 2: Kako dijaki na splošno ocenjujejo matematiko kot šolski predmet in snov, ki jo 

spoznavajo pri pouku matematike. 

 

Dijaki so za posamezno trditev označili stopnjo strinjanja (zelo, precej, malo, nič) in s tem 

podali mnenje, kaj vpliva na priljubljenost matematike. Rezultati vseh anketiranih dijakov so 

prikazani v  

 

Tabela 2.  

 

Tabela 2: Stopnja strinjanja za posamezno trditev o vplivu 

 na priljubljenost matematike med dijaki. 

 

 

Učitelj in njegova osebnost. 

 

Izbira vsebine, ki jo spoznavate pri pouku 

matematike. 

11%

30%

40%

19%

zelo zanimiva, poučna in
uporabna

zanimiva, vendar
neuporabna

uporabna, vendar
nezanimiva

neuporabna in nezanimiva

zelo precej malo nič

60%

33%

6%

1%

32%

42%

24%

2%
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Povezava matematičnih vsebin z drugimi 

predmeti. 

 

Povezava matematičnih vsebin z vsakdanjim 

življenjem. 

 

Povezava matematičnih vsebin s stroko, za 

katero se izobražujem. 

 

Zahtevnost učne snovi. 

  

Kvaliteten in zanimiv učbenik, zbirka vaj. 

 

Učiteljeva razlaga pri pouku. 

 

 

6%

17%

59%

18% 19%

27%
37%

17%

16%

30%43%

11%

51%

33%

11%
5%

14%

33%

27%

26%

66%

27%

6%

1%
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Dijake sem spraševala tudi, kako bi po njihovem mnenju povečali priljubljenost matematike. 

Rezultati vseh anketiranih dijakov so prikazani na 

 

Graf 3. Dijaki so izbirali med šestimi ponujenimi možnostmi, lahko pa so dopisali tudi svoje 

predloge. 

 

Graf 3: Kako bi po mnenju dijakov povečali priljubljenost matematike v srednji šoli? 

 

Uporabnost matematike 

Zanimalo me je, koliko dijakov prepozna uporabo matematike v svojem vsakdanjiku. Ker je 
bilo vprašanje odprtega tipa, sem odgovore razvrstila v tri skupine, kar prikazuje  

Tabela 3.  
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Tabela 3: Kako so dijaki opisali situacijo iz svojega življenja v preteklem tednu,  

kjer so morali izkazati znanje matematike? 

 Ni bilo odgovora Pomanjkljiv odgovor Smiseln odgovor 

2. letnik (vsi)  5,5 % 16,4 %  78,2 % 

3. letnik (vsi) 7,4 % 9,3 % 83,3 % 

 

Navajam nekatere smiselne odgovore dijakov: pri kuhanju je bil recept podan za 6 oseb, sam 

pa sem moral sestavine pretvoriti za dve osebi; spletni nakup; izračun zaslužka, če bi izbral 

počitniško delo pri podjetju za cel mesec; seštevanje točk pri košarki; delo natakarja in štetje 

denarja; načrtovanje ure vstajanja, da ne zamudim na avtobus; odhod na napačen avtobus in 

načrtovanje poti nazaj; koliko bo približno stalo, če grem s prijateljem na počitnice; izračun 

plačila v restavraciji; računanje v računalniških igricah; računanje popusta; koriščenje 

digitalnih bonov in seštevanje cen, da se ne preseže omejitve; pri polaganju kabla za elektriko 

sem moral ugotoviti, koliko metrov kabla potrebujem; določanje količine krmil glede na 

telesno maso živali; pomoč bratu pri učenju matematike; tehtanje pri kuhanju; deljenje 

dobička na tri dele; veliko jih je odgovorilo, da so znanje matematike uporabljali v trgovini pri 

delu z denarjem. Navajam primere pomanjkljivega odgovora: služba, animacija, test. 

Zanimalo me je, v kolikšni meri, če sploh, dijaki prepoznajo uporabo matematike v stroki, za 

katero se izobražujejo (odgovarjali so dijaki medijske in ekonomske smeri). Odgovore dijakov 

lahko uporabimo kot ideje za medpredmetno povezavo oziroma ideje za povezavo 

matematike s stroko. Ker je bilo vprašanje odprtega tipa, sem odgovore razvrstila v tri skupine, 

kar prikazuje  

 

Tabela 4. 

 

Tabela 4: Primeri o uporabi matematike v stroki, za katero se izobražujejo dijaki  

(situacije oziroma primeri iz stroke in matematično znanje). 

 Ni bilo odgovora Pomanjkljiv odgovor  Ustrezen odgovor  

2. letnik  37,8 % 13,3 % 48,9 % 

3. letnik  45,2 % 13,1 % 32,4 % 
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Navajam nekaj pogostejših ustreznih odgovorov dijakov: računanje z odstotki in DDV; 

statistika (računanje, prikazi z grafi); računanje stroškov (premo sorazmerje); produktivnost 

dela (uporaba in razumevanje formul); dolžinske enote pri potnih stroških; uporaba 

kalkulatorja in osnovne računske operacije v knjigovodstvu; risanje grafov pri gospodarstvu; 

formati papirja in računanje; delo v ilustratorju in funkcije; animacija in grafi; mere in 

računanje dolžin v ilustratorju; grafično oblikovanje in mere; velikost slik in razmerja števil; 

animacija gibajočih teles in matematične krivulje. Pomanjkljivi odgovori: štetje denarja; 

oblikovanje spletne strani; nastavitve na kameri. 

Zanimalo me je mnenje dijakov o trditvi: Veliko odraslih meni, da je matematika težka in da je 

ne rabimo v življenju.  

Nekateri so navedli, da srednješolska snov ni uporabna v življenju, pojavil se je tudi zapis, da v 

življenju potrebujemo samo matematiko, ki se je naučimo do vključno 5. razreda osnovne šole. 

Nekateri so zapisali, da jim je matematika res težka. 

Kot obrazložitev, zakaj bi odrasli mislili, da je matematika težka in neuporabna, so nekateri 

navedli: ker se za računanje uporablja mobitel; ker obstajajo različni pripomočki; matematika 

se skriva v tehniki.  

V nadaljevanju sem jih spraševala o predlogih, kako bi odrasle lahko prepričali o nasprotnem, 

torej, da se matematiko da naučiti in da jo tudi potrebujemo. V odgovorih so se dijaki 

predvsem osredotočali na šolsko okolje. Navajam nekaj predlogov, ki so jih zapisali anketirani: 

prikazati več uporabnih primerov v življenju; obravnavati snovi, ki so povezane z njihovo 

stroko; sprotno delo za matematiko; dobra razlaga snovi; smiselno se je naučiti, saj nikoli ne 

vemo, kdaj jo bomo potrebovali; razlagati na primerih iz življenja (položnice, nakupovanje); je 

dobra za možgane; matematika je lahko zabavna, ko jo razumeš; če si vzameš čas, se lahko vse 

naučiš; rabimo jo za računanje popustov; vedno nimamo kalkulatorja; zanimive naloge za 

utrjevanje; odrasle postaviti v situacijo, da naj uredijo svoje finance; če bi odprli svoje podjetje, 

bi jim matematika prišla prav. 

 

Ugotovitve 

Razporeditev mest glede priljubljenost matematike kot šolskega predmeta je pričakovana. 

Nekoliko več dijakov je odgovorilo, da je matematika uporabna, vendar nezanimiva, kot pa da 

je zanimiva in neuporabna. Ocenili so, da ima velik vpliv na priljubljenost matematike 
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učiteljeva razlaga pri pouku ter sam učitelj in njegova osebnost, nato sledi zahtevnost snovi. 

Dijaki so ocenili, da ima najmanjši vpliv na priljubljenost matematike povezava matematičnih 

vsebin z drugimi predmeti. Dijaki so mnenja, da bi priljubljenost matematike lahko povečali, 

če bi se matematične vsebine bolj povezovale z vsakdanjim življenjem. Večina dijakov je znala 

navesti primer uporabe matematike v vsakdanjem življenju, so pa bili ti primeri uporabe 

večinoma preprosti. Več kot tretjina dijakov je znala najti primer uporabe matematike v njihovi 

stroki. Pozitivni so tudi zapisi dijakov, kako bi odrasle prepričali, da se matematiko da naučiti 

in da jo tudi potrebujemo. 

 

3 Zaključek 

Iz ankete opazimo željo dijakov, da bi v pouk matematike smiselno vključevali več zanimivejših 

nalog in nalog iz vsakdanjega življenja oziroma stroke. Za konec tako prilagam dva primera. 

Prvi primer je naloga iz raziskave TIMSS (Japelj Pavešić,2012), kjer je množenje uporabljeno 

drugače. 

 

 

Primer 1: Množenje. (Japelj Pavešić, 2012, 151) 

V prazna polja postavi števke 3, 5, 7 in 9 tako, da bo rezultat množenja največji.  

  

 

Drugi primer je del naloge o odstotkih s poklicnega področja iz raziskave PISA (Šterman Ivančič, 

2013).Ta naloga je zanimiva za dijake ekonomske smeri. 

 

Primer 2: Predvajalniki z napako. 3. vprašanje pri nalogi Predvajalniki z napako iz raziskave 

PISA (Šterman Ivančič, 2013, 69) 

Tudi podjetje Tronik izdeluje video in zvočne predvajalnike. Ob koncu proizvodnega dne 

predvajalnike podjetja Tronik testirajo ter tiste z napako odstranijo in pošljejo v popravilo. 
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Spodnji tabeli primerjata povprečno število dnevno izdelanih predvajalnikov obeh vrst in 

povprečen odstotek dnevno izdelanih predvajalnikov z napako v obeh podjetjih. 

Podjetje Povprečno število dnevno 

izdelanih video predvajalnikov 

Povprečen dnevni odstotek 

predvajalnikov z napako 

Elektrik 2000 5 % 

Tronik 7000 4 % 

 

Podjetje Povprečno število dnevno 

izdelanih zvočnih predvajalnikov 

Povprečen odstotek dnevno 

izdelanih predvajalnikov z napako 

Elektrik 6000 3 % 

Tronik 1000 2 % 

 

Katero od obeh podjetij, Elektrik ali Tronik, ima manjši odstotek skupno izdelanih 

predvajalnikov z napako? Zapiši svoj izračun, v njem pa uporabi podatke iz zgornjih tabel. 

 

Z reševanjem podobnih nalog si dijak kakor tudi bralec lahko razvija svojo matematično 

kompetenco.  

S predstavljeno raziskavo sem želela preveriti, kako dijaki razmišljajo o matematiki, kar mi bo 

koristilo pri načrtovanju pouka in vzpodbujanju dijakov k boljšemu razumevanju matematike 

oz. krepitvi njihove matematične kompetence.  
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Povzetek 

Slovenija se kot država preseljevanja med drugim sooča tudi z izzivi vključevanja priseljenskih 

otrok v šolski sistem. Učenci priseljenci ob vstopu v šolo v večini nimajo predznanja 

slovenščine, zato je nujno, da v šoli usvojijo čim več jezikovnih kompetenc. Le tako bodo 

uspešni tudi pri usvajanju vsebin ostalih šolskih predmetov. Z uvedbo začetnega pouka 

slovenščine v osnovno šolo učenci priseljenci pridobijo več možnosti za učenje drugega jezika. 

Dobro sodelovanje učitelja začetnega pouka slovenščine z učitelji posameznih predmetov in 

pomoč pri prilagojenem delu z učenci priseljenci, svetovanje pri diferenciaciji pouka, 

prilagoditvah pri ocenjevanju ipd. pripomore k hitrejšemu usvajanju slovenščine učencev 

priseljencev. Usvojiti morajo čim več jezikovnih kompetenc, ki jim bodo v pomoč pri možnostih 

razvijanja njihovih potencialov in s tem hkrati tudi grajenje kariere v bodoče. S tem bodo 

namreč razvijali kompetence za življenje. 

 

Ključne besede: drugi jezik, kompetence, priseljenci, slovenščina 

 

 

Abstract 

Slovenia, as a country of immigration, is, among other, challenged with inclusion of immigrant 

children into the school sistem. Immigrant pupils mostly don't have any basic knowledge of 

Slovenian language, so it is necessary to achieve as many as possible language competences. 

Only with that they can be successful in adopting topics of other school subjects. With 

establishment of basic lessons of Slovenian language in elementary school, immigrant pupils 

can get better chances of learning second language. Good cooperation of basic lessons of 

Slovenian language teacher with teachers of other school subjects and help with modified 

work with immigrant pupils, counseling about differentiation of lessons, adjustments at 

grading, etc. contibute immigrant pupils to faster learning of Slovenian language. They have 

to adopt as many as possible language competences, that will give them better chances of 

developing their potentials and also their future establishment of their carreers. Thus they will 

develope competences for life. 

 

Key words: second language, competences, immigrants, slovenian language  
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1 Uvod 

Za uspešno vključevanje posameznika v družbo in uspešno šolanje je pomembno dobro 

poznavanje jezika in družbene stvarnosti (oz. kulture). Slovenščina kot učni jezik je za učence 

priseljence drugi jezik oziroma jezik okolja. Učenci, ki so na novo priseljeni, vstopajo v šolski 

sistem praviloma brez predznanja slovenščine. Da bodo uspešni pri usvajanju novega znanja 

in pri socialnem vključevanju, se morajo nujno (na)učiti slovenščino. (UČNI načrt Začetni pouk 

…, 2020, 4) Za uspeh v šoli in pri šolskih predmetnih področjih kot so matematika, jeziki 

družboslovje, naravoslovje, umetnost je zato pomemben razvoj jezikovnih kompetenc. Pri 

vseh omenjenih predmetih pa učenci pridobijo kompetence, ki so nujne za življenje. 

Tjaša Brinovec in Janja Krečan (2010: 100) ugotavljava, da ob koncu osnovnega šolanja 

obstajajo pomembne razlike v znanju slovenščine med učenci, ki jim je slovenščina 

materinščina in med tistimi učenci, ki je njihova materinščina drug jezik. Na testu znanja iz 

slovenščine v devetem razredu so namreč priseljenski učenci dosegli nižje rezultate od 

slovenskih učencev.  

V preteklosti je bil šolski sistem precej pomanjkljiv na področju vključevanja učencev 

priseljencev, saj učitelji niso poznali dokumentov in strategij dela z učenci, ki se nanašajo na 

to tematiko. Učitelji so večinoma oblikovali zgolj prilagoditve ocenjevanja in standardov 

znanja, manj časa pa so namenili dodatnim uram slovenščine ter ponavljanju in utrjevanju 

vsebin. (Knez, 2021, 4) 

Učitelji v večini ne najdejo časa za dodatno skrb in delo z učenci priseljenci, kar se še bolj izraža 

na predmetni stopnji, kjer je vsak učitelj bolj osredotočen na predmet, ki ga poučuje. Ines 

Budinoska (v Knez, 2021, 82) pri delu z učenci priseljenci navaja naslednje težave: »odsotnost 

prilagojene in poenostavljene razlage, ponazarjanja besedišča oz. obravnavane snovi s 

slikovnim gradivom, prilagajanja tempa govorjenja in rabe enostavnejšega besedišča in 

slovničnih vzorcev ter jezikovno prilagojenih delovnih listov, kar sodi po našem mnenju med 

ključne jezikovne prilagoditve, ki bi jih morali biti ob vključitvi v slovensko šolo deležni učenci 

priseljenci in bi tudi bistveno pripomogli tako k boljšemu jezikovnemu in socialnemu 

vključevanju kot tudi k učinkovitejšemu učenju učne snovi.« 

Učenci priseljenci morajo imeti enake možnosti pri usvajanju znanja kot slovenski učenci, kar 

pomeni, da moramo nujno povečati možnosti za premagovanje učnih težav zaradi 

nezadostnega znanja učnega jezika.  
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2 Jezikovne kompetence učencev, ki jim slovenščina ni 

materinščina 

V osnovne in srednje šole naj bi se vsako leto na novo vpisalo 2000 učencev/dijakov 

priseljencev, ki niso vešči slovenščine. Učenci priseljenci v šoli vstopajo v sporazumevalne 

situacije tako z vsakdanjimi sporazumevalnimi vzorci (z vrstniki, učitelji) kot na organizacijski 

ravni (branje in poslušanje obvestil, navodil v zvezi s poukom in šolskimi dejavnostmi) ter 

akademski ravni (usvajanje novega znanja). (Knez, 2021, 80) 

Tako naj bi v času šolanja razvili dve vrsti jezikovnega znanja, t. i. konverzacijski jezik (jezikovna 

zmožnost sporazumevanja v vsakdanjih neformalnih situacijah) in t. i. akademski jezik 

(uporaba jezika pri učenju in kompleksnejših spoznavnih procesih). (UČNI načrt Začetni pouk 

… , 2020, 4) Slednjega, po mojem mnenju oziroma na podlagi lastnih izkušenj, razvijejo 

premalo.  

Pri sporazumevanju z vsakdanjimi sporazumevalnimi vzorci ima jezik funkcijo navezovanja in 

ohranjanja socialnih stikov prek neformalne interakcije s sošolci, učitelji, tehničnim osebjem. 

(UČNI načrt Začetni pouk … , 2020, 4) Učenci so na ravni govora pri tej vrsti sporazumevanja 

dokaj uspešni, težave pa se pojavijo, ko na podlagi naučenega besedišča in stavčnih struktur 

iz te vrste sporazumevanja oblikujejo govorne nastope, pri katerih je njihov jezik knjižni 

pogovorni oziroma že zelo blizu dialekta, ki prevladuje v okolju, v katerem živijo. V jezik vnašajo 

pogovorne besede, nemalokrat tudi tujke drugih jezikov in besede svojega maternega jezika. 

Tekočnost govora je počasnejša, izgovorjava pa slabša (nepravilno naglaševanje). Omenjene 

težave se pojavljajo predvsem pri daljšem govoru in opisovanju. Še večja težava nastane pri 

zapisu, torej tvorbi povedi, npr. pri zapisu kratkih elektronskih sporočil učitelju, odgovorov na 

vprašanja ipd. (Priloga 1, primer odgovorov na vprašanja) Učenci nekatere značilnosti jezikove 

rabe iz svojega prvega jezika prenesejo na besedila v slovenščini tako na ravni besedišča, kot 

na ravni oblikoslovnih in skladenjskih vzorcev. 

Težava, ki se pojavlja pri vsakdanjem sporazumevanju učencev priseljencev je ta, da je teh 

učencev v posameznih oddelkih več (večinoma iz držav z južnoslovanskim jezikom) in se med 

seboj pogovarjajo v svojem maternem jeziku. Prav tako tudi doma nimajo ustrezne spodbude 

za sporazumevanje v slovenščini. Naloga učiteljev je, da opozarjamo na to, da bo usvajanje 

slovenskega jezika uspešno le s čim pogostejšo rabo le-tega.  
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Na organizacijski ravni pri sporazumevanju učenci priseljenci nimajo toliko težav, saj gre 

predvsem za poslušanje in branje navodil, obvestil, pri čemer (razumevanju) jim veliko 

pomagajo sovrstniki. Največ težav imajo priseljenski učenci zagotovo na akademski ravni 

sporazumevanja, torej takrat, ko usvajajo novo znanje. Posamezna predmetna področja 

vsebujejo termine oziroma pojme, ki so težje razumljivi tudi za slovenske učence, priseljenski 

učenci pa jih usvojijo še težje. Kot smo zgoraj omenili, učitelji premalo časa namenijo 

prilagojenemu poučevanju, če imajo v oddelku učenca priseljenca.  

Da bi omilili opisane težave, smo na Osnovni šoli Gradec pričeli z začetnim poukom slovenščine 

za učence priseljence. 

 

2.1 Začetni pouk slovenščine za učence priseljence na Osnovni šoli 

Gradec 

Še ne tako dolgo nazaj se je začetno poučevanje slovenščine priseljenskih učencev na šolah 

odvijalo »predvsem v okviru dodatnih ur (t. i. dodatne strokovne pomoči pri učenju 

slovenščine), ki jih je v omejenem in zelo različnem obsegu šolam odobrilo pristojno 

ministrstvo, izvajal pa se je večinoma po eno šolsko uro enkrat ali dvakrat na teden.« (Knez, 

2021, 101) Praviloma so ga izvajali učitelji, ki so bili razredniki učencu (na razredni stopnji), pa 

tudi učitelji dodatne strokovne pomoči, predmetni učitelji različnih predmetnih področij ipd. 

S sprejetjem učnega načrta Začetni pouk slovenščine v februarju 2020 je lahko v osnovni šoli 

učitelj Začetnega pouka samo učitelj slovenščine (v drugi in tretji triadi) ali učitelj razrednega 

pouka (v prvi triadi). 

Na osnovni šoli Gradec je Začetni pouk slovenščine v šolskem letu 2021/2022 potekal drugo 

leto zaporedoma. Učitelju slovenščine, ki poučuje učence priseljence, pripada določen 

odstotek sistemiziranega delovnega mesta za določeno število učencev, ki izhajajo iz 

tujejezičnih družin in so prvo leto vpisani v osnovno šolo v Sloveniji. Učenci naj bi obiskovali 

ure Začetnega pouka slovenščine le prvo leto šolanja, kljub temu, da v tako kratkem času ne 

usvojijo zadostne stopnje znanja jezika.  

Pouk slovenščine za priseljenske učence smo na šoli razdelili v dve skupini, in sicer starostno 

homogeno skupino prvošolcev in starostno heterogeno skupino učencev druge in tretje triade. 

Vsaka skupina je imela pouk slovenščine dvakrat tedensko po eno uro.  
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V šolskem letu 2021/2022 je bilo na Osnovni šoli Gradec v omenjeno dejavnost vključenih 7 

prvošolcev in 6 učencev druge in tretje triade (četrtošolka, štirje šestošolci in sedmošolec). 

Prvošolci so na Začetni pouk slovenščine odhajali drugo šolsko uro, tj. od rednega pouka, saj 

je v učnem načrtu priporočljivo, da te ure pouka potekajo v zgodnjih urah, ko učenci niso 

utrujeni. Učenci druge in tretje triade so na Začetni pouk slovenščine prihajali po pouku kljub 

priporočilu zgodnjih ur, predvsem zaradi organizacije in morebitnega manjka snovi drugih 

predmetov, čeprav bi moralo biti učenje slovenščine na prvem mestu. Vsi vključeni učenci so 

imeli za materinščino južnoslovanski jezik.  

Delo s skupino prvošolcev poteka povsem drugače kot delo z učenci predmetne stopnje, saj 

prvošolci na začetku šolskega leta še niso opismenjeni in je tudi njihovo vedenje o svetu ožje 

od učencev predmetne stopnje. Glede na to, da naj bi učenci pri pouku razvijali vse štiri 

sporazumevalne dejavnosti (branje, poslušanje, govorjenje, pisanje) enakomerno, pa zaradi 

omenjenih razlogov prvošolci bolj razvijajo dejavnosti poslušanja in govorjenja. Učenci 

predmetne stopnje imajo v primerjavi s prvošolci več priložnosti za pisanje in preverjanje 

bralnega razumevanja. Kljub temu pa so učenci predmetne stopnje uspešnejši pri govorjenju 

(tvorjenje krajših govorjenih besedil) in poslušanju (razumevanju slušnih navodil, obvestil).  

Poleg vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti učenci obeh skupin pri pouku razvijajo »tudi 

druge splošne zmožnosti (vedenje o svetu, sociokulturno vedenje, medkulturno uzaveščenost; 

praktične spretnosti in operativno znanje, medkulturne spretnosti in operativno znanje; 

bivanjsko zmožnost; sposobnosti učenja). (UČNI načrt Začetni pouk … , 2020, 6) 

Vsebine začetnega pouka slovenščine oziroma tematski sklopi, s katerimi se učenci seznanjajo, 

so identiteta in družina, šola in izobraževanje, vsakdan, prosti čas, dom, mesto, naravno okolje 

ter telo in zdravje. Vsebujejo splošne pojme, sporazumevalne vzorce ter sociokulturne 

vsebine. (UČNI načrt Začetni pouk … , 2020, 8) 

Med učenci priseljenci se znotraj posamezne skupine, še posebej skupine učencev na 

predmetni stopnji, kažejo velike razlike v znanju drugega jezika oziroma v sami jezikovni 

zmožnosti v slovenščini. Uspeh pri usvajanju in učenju drugega jezika je namreč odvisen od 

posameznika. »V izhodišče načrtovanja in izvedbe pouka bi bilo namreč treba postaviti učenca 

samega z vsemi njegovimi zmožnostmi in drugimi življenjskimi okoliščinami in si prizadevati za 

njegov jezikovni napredek toliko časa, da razvije tolikšno jezikovno zmožnost, da bo zmogel 

zadostiti vsem jezikovnim zahtevam, s katerimi se srečuje pri pouku.« (Knez, 2021, 102)  
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Delo z učenci znotraj skupine je diferencirano zaradi različnega predznanja slovenščine in 

različnega tempa usvajanja jezika okolja.  

Diferenciacija pouka slovenščine temelji predvsem na podlagi sodelovanja z učitelji, s katerimi 

učitelj začetnega pouka slovenščine izmenjuje svoja mnenja glede na napredovanje učenca pri 

določenem predmetu, potrebe po obravnavanih vsebinah ipd. 

Za vsakega učenca priseljenca s predmetne stopnje v sodelovanju z razrednikom in šolsko 

svetovalno delavko pripravimo izvirni delovni projekt pomoči, v katerem opredelimo jezikovne 

težave učenca, predvidimo oziroma načrtujemo delo z učencem (cilji, oblike pomoči, strategije 

pomoči in prilagoditve pri pouku ter ocenjevanju znanja), spremljamo njegov napredek in se 

prilagajamo le-temu. Stremimo k cilju, da bi učenec dosegel tako visoko jezikovno zmožnost, 

da bi znal ubesediti željeno in bi lahko sodeloval pri pouku in ostalih šolskih dejavnostih.  

Jezikovna zmožnost učencev priseljencev se nanaša na »razumevanje (ne)prilagojenih navodil 

v zvezi z dejavnostmi pri pouku, razumevanje (ne)prilagojenih šolskih obvestil, razumevanje 

(ne)prilagojene učiteljeve razlage v slovenščini, reševanje nalog v delovnih zvezkih, učenje iz 

učbenikov in razumevanje učbeniških besedil, postavljanje raznih organizacijskih vprašanj in 

vprašanj o učni snovi, ponovitev učiteljeve razlage v slovenščini, pisanje obnove besedila v 

slovenščini, pisanje zaokroženega odgovora v zvezi z učno snovjo v slovenščini, utemeljevanje 

učenčevih trditev v slovenščini, pisanje besedila, referata ali besedila za govorni nastop v 

slovenščini, ustna predstavitev določene teme pred razredom, sledenje pogovoru s sošolci, 

sodelovanje v pogovoru s sošolci v slovenščini …« (EVALVACIJA modelov učenja … , 2021, 363) 

 

2.2 Delo z učenko priseljenko (predmetna stopnja) 

Učenka priseljenka je v preteklem šolskem letu obiskovala Osnovno šolo Gradec drugo leto, 

vendar je bila kljub temu, da učencem priseljencem pripada vključitev v začetni pouk 

slovenščine samo prvo leto šolanja v slovenski osnovni šoli, ponovno vključena v začetni pouk 

slovenščine. Prvo leto, ko je bila vpisana v osnovno šolo pri nas, je namreč pouk več mesecev 

potekal na daljavo. V tem času je imela ure začetnega pouka na daljavo. V prvem letu njenega 

bivanja in šolanja v Sloveniji je bila torej manj izpostavljena pouku v slovenščini in je tudi 

izrazito počasneje usvajala jezik okolja kot njeni vrstniki učenci priseljenci. Na začetku šolskega 

leta, ko je bila že drugo leto na šoli, je imela še vedno težave z govornim sporazumevanjem, 

saj ni zmogla ubesediti tistega, kar je želela povedati. Še več težav je bilo s pisanjem v 
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slovenščini. Poleg težav z jezikom je imela tudi težave pri učenju pri skoraj vseh drugih 

predmetih na predmetni stopnji. Imela je slabo razvite učne strategije. Pogosto je bila kljub 

vsem prilagoditvam ocenjena z negativno oceno. Učenka se je veliko učila, a večjega napredka 

ni bilo. Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja je imela nekaj negativno zaključenih ocen. 

Nujno je bilo dogovarjanje s predmetnimi učitelji glede možnosti poučevanja za učenkin 

napredek. Z učitelji smo se dogovarjali o prilagoditvah besedila, slikovnega gradiva, nalog za 

razumevanje, o besedišču, ki ga mora usvojiti pri posameznem predmetu. Izbrali smo vsebine, 

načrtovali učni proces in evalvirali dosežke. Izmenjevali smo si informacije o napredovanju 

učenke pri določenih vsebinah, o načinu ocenjevanja znanja ipd.  

Kot primer dobrega medpredmetnega povezovanja navajam sodelovanje z učiteljico 

predmetnega pouka pri ustnem ocenjevanju, ki je potekalo za učenko priseljenko po pouku, v 

navzočnosti učiteljice začetnega pouka slovenščine. Učenka je bila na ta način deležna 

preverjanja razumevanja navodil in dodatne razlage postavljenih vprašanj.  

Ker sta dve uri začetnega pouka slovenščine na teden premalo, da bi učenci kar se da hitro 

usvojili jezik okolja, sem vse proste ure namenila dodatnim uram dela z učenci priseljenci. 

Poleg tega sem v poučevanje slovenščine vključila tudi študentko na praksi, ki je utrjevala z 

učenko vsebine, ki smo jih že obravnavali pri začetnem pouku slovenščine.  

Pri poučevanju drugega jezika je potrebno upoštevati načela sistematičnosti in postopnosti ter 

aktivnosti. V pouk vnašamo različne učne oblike (skupinska, v dvojicah) in upoštevamo različne 

učne stile učencev. Učenje jezika povezujemo z gibalnim, likovnim, glasbenim ustvarjanjem 

ter z didaktičnimi igrami. Pomembno je ponavljanje novo usvojene jezikovne vsebine ter raba 

le-te v novem kontekstu. Primerne so različne jezikovne igre, kot so spomin, tombola, domine, 

ugibanje besed, osebe, predmeta, pantomima, gibalne igre, simbolna igra. (Haramija in Pulko, 

2021, 154-155) Z učenko je bilo potrebno delati predvsem s slikovnimi oporami, v pouk 

vključevati igre vlog, intervjuje ipd. Ključno vlogo je imelo ponavljanje že usvojenih vsebin in 

njihovo povezovanje z novimi vsebinami. Prek sporazumevalnih vzorcev je spoznavala 

besedišče, razvijala slušno razumevanje in govorjenje ter spoznavala rabo slovničnih vzorcev. 

Najbolj motivirana je bila ob obravnavi preprostih kratkih pravljic. 
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Učenka je napredovala tako pri govorjenih kot zapisanih besedilih v slovenščini. Pridobila je 

višjo jezikovno zmožnost kot jo je imela prej v slovenščini. Še vedno ima sicer težave z 

besedami, ki so podobne v njenem maternem jeziku in v slovenščini, s pregibanjem besed in 

dvojino. Kljub temu uspešno napreduje v višji razred.  

 

3 Zaključek 

Uvedba začetnega pouka slovenščine za priseljene učence je nedvomno pripomogla k bolj 

strukturiranemu, načrtovanemu delu z učenci priseljenci na naši osnovni šoli. Naloga učitelja 

začetnega pouka slovenščine je, da dobro sodeluje z učitelji posameznih predmetov in jim 

pomaga pri prilagojenem delu z učenci priseljenci, svetuje pri diferenciaciji pouka, 

prilagoditvah pri ocenjevanju ipd., hkrati pa pripomore k čim hitrejšemu usvajanju slovenščine 

učenca priseljenca ter spremlja učenca tudi pri drugih predmetih. Z opisanimi pristopi bo 

učenec uspešnejši pri komuniciranju v slovenščini, njegova jezikovna zmožnost pa bo višja. 

Usvojene jezikovne kompetence mu bodo v pomoč pri možnostih razvijanja njegovih 

potencialov in s tem hkrati tudi bodočega uveljavljanja na trgu dela. V osnovni šoli morajo 

učenci priseljenci torej pridobiti vsa potrebna znanja, da bodo lahko izobraževanje nadaljevali 

in kasneje vstopali na trg dela enakovredno kot slovenski učenci. Negativna stran pri delu z 

učenci priseljenci je ta, da so učenci deležni premajhnega števila ur pouka slovenščine kot 

drugega jezika na teden, saj ima učitelj, ki izvaja pouk, tudi druge zadolžitve na šoli. Hitrejši 

uspeh pri usvajanju slovenščine bi učenci priseljenci dosegli, če bi učitelji nekaj prizadevanj za 

delo z učenci prenesli na učenčeve družine. Več sodelovanja s starši, ki bi se tudi sami učili 

slovenščine in bi se občasno doma pogovarjali v njej, bi pripomoglo k večji motivaciji učenja 

slovenščine priseljenskih učencev.  
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5 Priloge 

Priloga 1: Pisni odgovori učenke priseljenke na vprašanja o njenih  

                  težavah v šoli 

1. V čem si dobra in kje v šoli imaš težave? 

Meni je problem samopouzdanje in pač iz razreda kdo da mi se smeje da kaj narobe rečem, na 

prostom času odmarjam in gledam filmove na slovenskem in na angleskem. Ne maram 

pospraviti - neuredno sobo ko sam jo pospravila in nekdo pride iz družine nered naredi. Teško 

se koncentrišem kad se učim. 

2. Kaj si v zvezi s šolo želiš in kaj pričakuješ? 

Bila sam učenka ki sam dobivala 5, 4 teško sam se znajdla tuki in ocene ki vem da morem boljše 

samo želim si tko da dobivam 3 ali 4. Bi lažje razumela snov in bi mi pomagali razložit in da 

vrnem samopouzdanje ker vem da zmorem. 

3. Kdo ti pomaga pri učenju (doma in v šoli)?  

Sestra mi pomaga in mami tud samo mal slabše ker ona razume kaj govoriš ampak ona slabše 

govori slovensko. Ja problem pri učenju da pomaga sestra sam nekdaj nima časa ker ma 

preteško šolo. Jaz se družim z xy samo ona noče govoriti slovensko in me nekdaj na urama me 

neki vpraša in me dekoncentriše na pouku. 

  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 214 
 

I. osnovna šola Celje 

 

 

Katja Janič 
 

 

 

 

VLOGA MENTORJA  

PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI 

 

THE ROLE OF A MENTOR  

IN RESEARCH WORK 
  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 215 
 

Povzetek 

V današnjem, hitro razvijajočem se svetu in ob poplavi informacij, med katerimi je treba znati 

izbrati verodostojne, se vlogi učitelja in učenca spreminjata. Učitelj je tisti, ki mora učenca 

opremiti z ustreznimi znanji, ga naučiti kritično razmišljati, na drugi strani pa vse to tudi od 

učencev zahteva nove metode dela, neko novo radovednost, ki se je morajo naučiti potešiti 

tudi sami, z lastnim raziskovanjem. Redno šolsko delo morda učence premalo spodbuja k 

takšnemu načinu dela, zato je raziskovalno delo enkratno dopolnilo k drugim metodam dela. 

Namen mladinskega raziskovanja je uvajanje učencev v znanost, popularizacija znanosti in 

tehnike ter odkrivanje nadarjenih učencev na posameznih področjih raziskovanja. Cilj 

mladinskega raziskovanja pa je učence spodbuditi k poglabljanju znanja in ustvarjalnosti, jih 

navdušiti za raziskovanje ter pripraviti na nadaljnje izobraževanje in samostojnost. V prispevku 

bo predstavljeno, kako sem kot mentorica usmerjala osmošolko pri raziskovalnem delu in 

katera nova znanja in metode je takšno raziskovanje prineslo obema. 

 

Ključne besede: mladinsko raziskovanje, kritično razmišljanje, inovativnost, mentor, učenec 

 

Abstract 

In today’s rapidly developing world with information overload, where one must know how to 

choose the reliable information, the roles of teachers and students are changing. Teachers 

must equip their students with the appropriate knowledge and teach them critical thinking. 

On the other hand, the students must learn new methods of work and new curiosity that can 

be fulfilled with their own research. School work may not encourage students to do this type 

of work and this is why research work is a great addition to other methods. The purpose of 

youth research is to introduce students to science, to popularise science and technology and 

to discover talented students in individual research fields. The goal is to encourage students 

to deepen their knowledge and creativity, to inspire them to explore and to prepare them for 

further education and independence. The paper presents how I guided an eighth-grader in 

research work as a mentor and what new knowledge and methods it brought to both of us. 

 

Key words: youth research, critical thinking, innovativeness, mentor, student  
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1 Mladinsko raziskovalno delo 

Mladinsko raziskovalno delo, ki se je razvilo iz projekta Gibanje znanost mladini, v Sloveniji 

poteka že več kot 50 let, v Celju pa ima projekt 44-letno tradicijo (dostop mladizacelje.si, 1. 8. 

2022).  

Raziskovalno delo v osnovni in srednji šoli poteka na šolski, področni in državni ravni. Namen 

raziskovalnega dela je med drugim spodbujati mlade pri iskanju lastnih (inovativnih) idej in pri 

njihovem uresničevanju, prispevati k razvoju mladih in njihovih idej ter potencialov, jih naučiti 

predstaviti lastne ideje. Učenci (in dijaki) se usmerjajo v različna področja, ki so jim blizu ali pa 

jih želijo podrobneje spoznati. Z raziskovalnim delom utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in 

razmišljanje, ocenijo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se jasno izražati svoja mnenja, 

razvijajo spretnosti, pomembne za življenje, in kritično razmišljajo. Ob raziskovanju morajo 

spoznati in usvojiti metodologijo raziskovalnega dela, dobro se morajo spoznati s področjem 

proučevanja, opraviti morajo eksperimentalno delo, dobljene rezultate pravilno vrednotiti in 

kompetentno o njih razpravljati ter nalogo izdelati in oblikovati v skladu s predpisanimi 

zahtevami. Nato se morajo pripraviti na zagovor pred komisijo na regijskem srečanju. Če 

raziskovalna naloga izstopa po kvaliteti, pa se mladi raziskovalec udeleži tudi državnega 

srečanja mladih raziskovalcev, ki poteka pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije 

(dostop zotks.si, 2. 8. 2022). 

Raziskovalna naloga je prvi stik mladostnikov z raziskovalnim delom, s katerim si mladi, poleg 

strokovnega znanja, ki zajema raziskovalno tematiko, pridobijo tudi metodološka znanja, ki jih 

uporabljajo. Rezultati temeljijo na podatkih, pridobljenih na strokoven način in s primernimi 

metodami dela za obravnavano področje. Z uspešno raziskovalno nalogo pridobijo mladi tudi 

druge vrline, pomembne za življenje, saj morajo biti v raziskovalnih nalogah kritični do svojih 

rezultatov, kar pomeni, da je potrebno pridobljene rezultate iz raziskovalne naloge pravilno 

ovrednotiti, na koncu pa še suvereno javno predstaviti (dostop bistra.si, 4. 8. 2022). 

Za uspešno pot do dobre raziskovalne naloge je najprej potrebna dobra ideja za 

raziskovanje. Tema, ki jo želijo mladi raziskovati, jih mora zanimati, saj bodo raziskovali v 

svojem prostem času, raziskovanje jim mora predstavljati užitek in ne dodatno 

obremenitev. Prav tako mora raziskovanje mladim predstavljati izziv, s katerim želijo razviti 

raziskovalni problem in odkriti nova spoznanja na področju, ki jih zanima.  V procesu 

raziskovanja je potrebno iz dobre ideje oblikovati inovativno idejo za raziskovanje, saj je pri 
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raziskovanju ključno, da raziskujemo področje, ki ga pred nami na tak način še ni nihče 

raziskoval in da ne ponavljamo nečesa, kar so pred nami iskali že drugi. Ponavljanje za drugimi 

nima enakega pomena kot inovativno raziskovanje (dostop bistra.si, 4. 8. 2022). 

Veliko je področij, ki so zanimiva za raziskovanje. Zaželeno je, da mladi raziskovalec sam 

izpostavi problem iz izbranega področja, ki bi ga rad podrobneje raziskal. Tema naj bo nekaj 

novega in zanimivega, predvsem mora zanimati mlade raziskovalce, tiste, ki bodo raziskovali 

in izdelali raziskovalno nalogo. Pri tem mu je seveda v veliko pomoč mentor, ki ima na 

izbranem področju več izkušenj, zato lahko mentor in raziskovalec skupaj opredelita temo 

raziskovanja. Učenec mora nalogo izdelati sam, naloga mentorja je le v tem, da ga skozi 

raziskovalni proces vodi, usmerja in mu svetuje. Prvi korak je izbira raziskovalnega problema, 

za reševanje le-tega pa v nadaljevanju pa potrebujemo raziskovalni načrt. 

Osnovni elementi raziskovalnega načrta so (Belšek Šel, 2018):  

– opredelitev problema ((delovni) naslov raziskovalne naloge),  

– analiza stanja (iskanje virov, pregled obstoječe literature),  

– opredelitev namena, ciljev, hipoteze oz. raziskovalnega vprašanja,  

– izbira raziskovalne metode in merskih instrumentov,  

– časovno-terminski načrt zbiranja podatkov,  

– analiza rezultatov (tabele, grafi, risbe …),  

– pisanje raziskovalne naloge z diskusijo (naše rezultate primerjamo z rezultati drugih 

raziskovalcev) in zaključki/sklepi.  

 

2 Primer osnovnošolskega raziskovanja 

Učenka, takrat še sedmošolka, me je konec junija 2021 prosila, če bi bila njena mentorica pri 

njeni prvi raziskovalni nalogi. Dogovorili sva se, da med poletnimi počitnicami razmisli o 

tematiki, ki jo želi raziskovati. Septembra 2021 je k meni prišla odločena, da bo raziskovala, 

kako (pre)živijo slovenski pisatelji in pisateljice. Ker je pri pouku književnosti poslušala, da 

nihče od slovenskih pisateljev ni ravno živel v izobilju, kvečjemu so bili revni in so komaj shajali, 

revni pa tudi umirali, jo je začelo zanimati, ali je njihov položaj v družbi kaj spremenil. Ko sva 

ugotovili, da o tem ni bilo veliko napisanega, je bila odločitev sprejeta. Odločila se je raziskati, 

kako slovenski pisatelji živijo danes in kakšen je njihov položaj v družbi. Ugotoviti je želela, ali 

je životarjenje v tem poklicu preteklost, zgodovina ali pa se je stanje morebiti spremenilo. 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 218 
 

Ko sva imeli izbran raziskovalni problem, se je učenka lotila zbiranja informacij. Odgovore je 

iskala sama, kot mentorica pa sem ji pomagala z naslednjimi vprašanji: Ali si je že kdo pred 

tabo zastavil to ali podobno vprašanje? Kaj je ugotovil? Kako je raziskoval? Katere metode 

raziskovanja je uporabil? Katere pripomočke? Med zbiranjem informacij je ugotovila, da je 

nadaljevanje raziskovanja smiselno, saj v slovenskem prostoru problema še nihče ni analiziral 

širše.  

Za učenko je bila to prva raziskovalna naloga, zato je na začetku potrebovala nekaj pomoči, da 

je usvojila določene pojme, da je lahko nadaljevala z opredelitvijo namena, ciljev in hipotez 

raziskovalnega vprašanja. Glavni namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kako se v Sloveniji 

danes (pre)živi s pisateljevanjem in ali se kateri od sodobnih najbolj branih mladinskih 

pisateljev preživlja izključno s pisanjem. Namen je bil ugotoviti tudi, v kakšni meri država 

pomaga pisateljem in jih spodbuja k ustvarjalnosti. 

Učenka si je zastavila štiri hipoteze. Predvidevala je, da je pisateljevanje več kot poklic; da v 

Sloveniji le malo pisateljev živi od svojega literarnega ustvarjanja in da trije najbolj izposojani 

mladinski pisatelji lahko dostojno živijo od svojega ustvarjanja; da država pomaga pisateljem 

in jih spodbuja k ustvarjalnosti. Glavni metodi raziskovanja sta bili metoda dela z viri in 

literaturo ter metoda intervjuja. Pomembno je, da so izbrane metode po težavnosti primerne 

starosti in osvojenemu znanju mladih raziskovalcev, saj jih bodo le tako lahko izvedli sami.  

Za pomoč pri preverjanju postavljenih hipotez raziskovalne naloge je učenka uporabila 

metodo strukturiranega intervjuja, ki je bil sestavljen iz 6 vprašanj. Vprašanja je po elektronski 

pošti posredovala izbranim sodobnim mladinskim pisateljem in pisateljicam (skupno 

enajstim). Z njihove strani je želela pridobiti konkretne podatke, predvsem glede možnosti 

preživljanja izključno s pisateljevanjem, višini honorarjev in tudi o tem, ali poleg pisateljevanja 

opravljajo še kak drug poklic, morda tistega, za katerega so se šolali. Od založnika je pridobila 

podatke o stanju na slovenskem trgu. Izbrala je tiste pisatelje, ki so zadnja leta med najbolj 

branimi, dve pisateljici je izbrala tudi zato, ker je ena v preteklosti predsedovala Društvu 

slovenskih pisateljev, ena pa je bila predsednica slovenskega PEN-a, in zato je sklepala, da 

dobro poznata obravnavano tematiko. Za posredovanje vprašanj preko elektronske pošte se 

je odločila zato, da so imeli intervjuvanci možnost vsebinske priprave odgovorov in daljši čas 

za posredovanje odgovorov. Ugotovila je tudi znesek denarnih literarnih nagrad in višino 

izplačanega knjižničnega nadomestila pri najbolj branih avtorjih. 
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Ugotovitve so učenko kar malo pretresle, saj je upala, da je položaj (in zaslužek) naših 

pisateljev bistveno boljši. Če je bila pred začetkom raziskovanja pretresena nad tem, da so v 

preteklosti pisatelji živeli revno, je bila ob koncu raziskovanja nad tem, da se morajo tudi 

danes, v razviti družbi, zelo boriti za svoje pravice, za pošteno plačilo in nenazadnje za dostojno 

življenje. Mnogi morajo ob tem, da veliko in dobro pišejo, opravljati še druge službe, da lahko 

preživijo. Poklic pisatelja je tudi samotarski poklic, navsezadnje je to, da se med sabo malo 

družijo, razvidno tudi iz njihovih odgovorov. Kljub vsemu je tudi v naši majhni državi nekaj 

prostora za poklicno pisateljevanje, res pa prostora za veliko poklicnih pisateljev ni. Slovenski 

literarni ustvarjalci so večinoma tako imenovani svobodnjaki ali pa so zaposleni v drugih 

poklicih, tako da je knjižno ustvarjanje njihova vzporedna poklicna dejavnost. Na voljo imajo 

nekaj možnosti za dodatni zaslužek, npr. ob obiskih na šolah, v knjižnicah, ampak se je tudi to 

v zadnjih letih močno zmanjšalo (prej gospodarska kriza, potem epidemija s koronavirusom). 

Le malo naših književnikov živi od svojega ustvarjanja. Kriva je nizka naklada knjig (med 500 in 

1000 knjig, kar komaj pokrije stroške izida), ki je posledica majhnega števila bralcev in kupcev 

knjig (tudi majhnega trga) ter nizki oziroma skromni honorarji. Če se naklada poveča, npr. 

zaradi uvrstitve knjige na Cankarjevo tekmovanje, to ne pomeni več zaslužka za avtorja. Niti 

dva naša najbolj izposojana avtorja (Desa Muck in Ivan Sivec) ne moreta dostojno živeti samo 

od svojega lit. ustvarjanja, na nek način sta za to, da sta najbolj izposojana, celo kaznovana – 

država jima izplača samo še 20 % knjižničnega nadomestila nad preseženo zgornjo mejo 

30.000 izposoj v splošnih knjižnicah (podatki so iz časa nastanka raziskovalne naloge, januar 

2022). Za izposojo v šolskih knjižnicah pa tako kot vsi ostali avtorji dobita 0 % nadomestila. V 

Sloveniji tudi ne obstaja ustanova, kjer bi lahko bili pisatelji zaposleni v okviru svojega 

ustvarjalnega poklica. Obstaja sicer nekaj družbenih mehanizmov, od poplačevanja izposoj v 

knjižnicah s knjižničnim nadomestilom, delovne in ustvarjalne štipendije itn., s katerimi 

pisatelji lahko pridejo do dodatnih prihodkov za svoje ustvarjalno delo, kar do neke mere lajša 

njihov ekonomski položaj, pri tem pa ne moremo mimo diskriminatornosti; šolske knjižnice so 

izvzete iz poplačila knjižničnega nadomestila, najbolj brani avtorji dobijo samo še 20 % 

nadomestila, otroške knjige krajše od 47 strani pa prejmejo 50 % nadomestila (podatki so iz 

časa nastanka raziskovalne naloge, januar 2022). Letno je lit. ustvarjalcem namenjeno kar 

nekaj literarnih nagrad, ki pa niso vse tudi denarne. Za denarne nagrade je treba plačati še 

davek. 
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Učenka je bila pri raziskovanju zelo samostojna, kljub temu pa je potrebovala veliko spodbude 

z moje strani. Že od septembra dalje sva se tedensko dobivali in se pogovarjali o ugotovitvah, 

ves čas sem jo usmerjala, ji priporočala literaturo, svetovala, na kakšen način naj stopi v stik s 

pisatelji (eden izmed njih je najprej zavrnil sodelovanje, zato sem s prošnjo poskusila še jaz in 

bila pri tem uspešna) ipd., ona pa je ves čas vedela, kaj mora pripraviti do najinega naslednjega 

srečanja. Veliko pomoči je potrebovala pri branju in interpretaciji Pravilnika o izvajanju 

knjižničnega nadomestila, nekaj pa tudi pri iskanju podatkov v informacijskem sistemu Cobiss. 

Pri pregledovanju in branju literature je bila samostojna in uspešna, prav tako je uspešno 

stopila v stik s pisatelji (tukaj sva bili obe prijetno presenečeni, saj so se vsi razen enega z 

veseljem odzvali njeni prošnji in ji obsežno odgovorili na vprašanja). Pomoč je potrebovala pri 

analizi podatkov in ovrednotenju hipotez. Veliko ji je pomenila tudi moja spodbuda v času pred 

javnim zagovorom. V vlogi mentorice sem tudi sama pridobila veliko novega teoretičnega 

znanja, vzpostavila sem stik s številnimi strokovnjaki in se od njih ogromno naučila, z učenko 

pa sva vzpostavili pristen, prijateljski odnos. Največje priznanje zame pa je bilo, da je učenka 

vzljubila raziskovalno delo in že izrazila željo, da z njim nadaljuje naslednje šol. leto.  

 

3 Zaključek 

Da bo raziskovanje uspešno, je najprej potrebna dobra ideja za raziskovanje. Ključno je, da 

raziskujemo področje, ki ga pred nami na tak način ni še nihče raziskoval in da ne ponavljamo 

nečesa, kar so pred nami iskali že drugi. Tema, ki jo želi učenec raziskovati, ga mora zanimati, 

raziskovanje mu mora predstavljati užitek in ne dodatno obremenitev, predvsem pa mu mora 

predstavljati izziv. Raziskovalna naloga je prvi stik mladostnikov z raziskovalnim delom, s 

katerim si mladi, poleg strokovnega znanja, ki zajema raziskovalno tematiko, pridobijo tudi 

metodološka znanja, ki jih uporabljajo, da pridejo do verodostojnih ugotovitev. Prav zato ima 

osnovnošolsko raziskovalno delo velik pomen, saj tako učencem kot njihovim mentorjem 

prinaša nova znanja, nove metode, spodbuja njihovo inovativnost, ustvarjalno razmišljanje, 

učence pa pripravlja na življenje, na nadaljnje izobraževanje in samostojnost. 

Pomembno je, da mentor raziskovalca med delom usmerja, mu svetuje, v nobenem primeru 

pa ne sme biti glavni vodja raziskav, raziskovalec pa le izvajalec, saj se tako izgubi samostojno 

delo mladega raziskovalce, s tem pa njegova zvedavost in interes do raziskovalnega dela.  
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Pomembno je, da mentor postavlja visoke cilje in kriterije, hkrati pa mora paziti, da niso 

previsoki in bi v mlademu raziskovalcu uničili motivacijo. Najpomembneje je, da je tudi mentor 

predan in raziskovalca prepriča z osebnim zgledom. Med mentorjem in raziskovalcem mora 

obstajati vez, zaupanje in medsebojno spoštovanje. 
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Povzetek 

V prispevku predstavljam kaj so jezikovne kompetence, zakaj so pomembne in kako jih v 

osnovi uporabljamo pri svojem delu. Junija 2022 sem spremljala 12 dijakov na 14-dnevni 

delovni praksi v tujini, na otoku Tenerife v Španiji. Jezik sporazumevanja je bil angleščina, kar 

pa se je večkrat izkazalo za veliko oviro, saj kljub zelo dobrim jezikovnim kompetencam naših 

dijakov, znanje angleščine Špancev ni dobra ali ga pa večinoma sploh ni. V takih primerih so 

prišle v poštev ostale sestavine jezikovnih kompetenc ali znanje več drugih jezikov ter 

prilagajanja ter sprotno učenje njihovega jezika. Med dijaki sem izvedla anketo in jih vprašala 

o njihovih jezikovnih kompetencah, o njihovi stopnji pripravljenosti in refleksiji o uporabi 

jezikovnih kompetenc po samem opravljenem praktičnem delu. 

 

Ključne besede: jezikovne kompetence, Erasmus+, delovna praksa, Tenerife 

 

 

Abstract 

In this article, I present what language competencies are, why they are important and how we 

basically use them in our work. In June 2022, I accompanied 12 students on a 14-day internship 

abroad, on the island of Tenerife in Spain. The language of communication was English, which 

often proved to be a major obstacle, because despite the very good language skills of our 

students, the knowledge of English of the Spaniards is not good or mostly non-existent. In such 

cases, other components of language competencies or knowledge of several other languages 

and adaptations and ongoing learning of their language came into play. I conducted a survey 

among students and asked them about their language competencies, their level of readiness 

and reflection on the use of language competencies after the practical work. 

 

Key words: language competencies, Erasmus+, working practice, Tenerife  
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1 Jezikovne kompetence 

Jezik je sredstvo sporazumevanja v vsakdanjih situacijah, človeku omogočajo stik, zato je 

razvoj jezikovnih kompetenc zelo pomemben. Z njimi izražamo lastne misli in ideje, oblikujemo 

koncepte, vzpostavljamo komunikacijo z drugimi. Razvoj jezikovnih kompetenc je pomemben 

za razvoj na vseh področij – materinščine, tujih jezikov, matematike, naravoslovja, 

družboslovja in umetnosti. Jezikovne kompetence veljajo med vsemi za najbolj ključne, 

predvsem komunikacija v maternem jeziku in komunikacija v tujih jezikih. (vir: https://pos-

gssk.splet.arnes.si/razvijanje-jezikovnih-kompetenc/) 

Temeljna zmožnost sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne kompetence je sposobnost 

podajanja in sprejemanja informacij v različnih jezikih, sposobnost medkulturnega 

razumevanja in uporaba tujega jezika v ustreznih okoliščinah. Te so predstavljene v štirih 

ključnih področjih: branje, poslušanje, govorjenje in pisanje ter učenje učenja tujega jezika. To 

pomeni v praksi poslušanje, izražanje, razumevanje pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v 

pisni in govorni obliki v jeziku, ki ni materni jezik ter načrtno učenje in ponavljanje naučenega 

tujega jezika. (vir: https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/11/Sporazumevanje-v-

tujih-jezikih-in-jezikovne-zmoznosti-e-verzija-1.pdf, str. 5)  

Tujih jezikov se posameznik uči posebej in niso materni jezik. Posameznikova stopnja 

usposobljenosti v tujem jeziku je odvisna od štirih področij, ki so lahko glede na raven sicer 

zelo različne in v skladu s posameznikovimi potrebami. Pomembno je, v kolikšni meri je 

posameznik vešč branja, poslušanja, govorjenja in pisanja ter učenja učenja tujega jezika. 

Pomembna je tudi naravnanost, da se jezika načrtno uči in ponavlja naučeno. Po drugi strani 

na stopnjo usposobljenosti vplivajo tudi posebnosti posameznega jezika ter posameznikovega 

družbenega in kulturnega ozadja, trenutne potrebe in interesi. Za zmožnost sporazumevanja 

v tujih jezikih in jezikovne kompetence je nujno potrebno zelo različno znanje, kot je na primer 

poznavanje temeljnega besednjaka in slovnice, zavest o primernih in v jeziku uveljavljenih 

oblikah najsplošnejših besednih zvez pa tudi registrov jezika – to zajema vsaj delno poznavanje 

nenapisanih socialnih dogovorov, kulturne vplive, spremenljivost ter aktualno rabo jezikov. 

(vir: https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/11/Sporazumevanje-v-tujih-jezikih-

in-jezikovne-zmoznosti-e-verzija-1.pdf, str. 16)  
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2 Anketa: Jezikovne kompetence 

Anketa Jezikovne kompetence je bila izvedena preko spleta (junij 2022) med dijaki in 

dijakinjami na srednji poklici in strokovni šoli (Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene 

dejavnosti in logistiko), natančneje s pomočjo aplikacije Forms Office. Anketo je uspešno 

izpolnilo vseh 12 udeležencev projekta Erasmus+ na otoku Tenerife, kjer so opravljali delovno 

prakso pri delodajalcih. Vseh 12 dijakov in dijakinj je opravljalo 2-tedensko prakso pri podjetjih 

v mestu Puerto de la Cruz.  

 

 

Slika 1: Obisk nacionalnega parka El Teide (Tenerife Erasmus+) 

(Vir: osebni arhiv) 

 

Anketa je sestavljena iz osmih vprašanj na katera so anketiranci poljubno odgovarjali. Prvi del 

ankete je splošne narave – zahteva podatke o anketiranih: spol in program izobrazbe. Drugi 

del pa se nanaša na rabo jezikovnih veščin oz. kompetenc v tujini med delom pri delodajalcih.  

Večina vprašanj je bila zaprtega tipa, torej so anketirani podajali odgovore že vnaprej podane 

trditve. Tri vprašanja so bila delno ali v celoti odprtega tipa, saj je ponujalo kot možen odgovor 

»drugo« ali poljubno navajanje. 

Zbrane podatke sem obdelala, vprašanja in odgovore pa sem tabelarno in grafično prikazala.  
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2.1 Namen in cilj ankete 

Namen in cilj ankete sta bila ugotoviti: 

- ali so dijaki in dijakinje imeli dovolj predznanja jezikovnih veščin za sporazumevanje v tujini 

pri poklicnem usposabljanju z delom ; 

- kako so si udeleženci pridobili jezikovne veščine potrebne za sporazumevanje; 

- kako udeleženci ocenjujejo svoj napredek po opravljeni praksi kar se tiče nadgradnje 

jezikovnih kompetenc in če so jih okrepili; 

- katere so bile najpogostejše težave pri sporazumevanju; 

- in kako so reševali težave pri sporazumevanju z uporabo drugih metod ali sredstev.  

 

2.2 Analiza rezultatov ankete 

1. Splošni podatki 

Spol anketirancev 

Tabela 1: Spol anketirancev  

Spol Število Odstotek 

Ženski 6 50% 

Moški 6 50% 

SKUPAJ 12 100% 

(Vir: Anketni vprašalnik) 

 

 

Graf 1: Spol anketirancev (Vir: Anketni vprašalnik) 

Kot je razvidno iz tabele in grafa, je v anketi sodelovalo 12 anketirancev, od tega 6 deklet in 6 

fantov. Deleža sta polovična. 
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Srednješolski program 

Tabela 2: Srednješolski program  

Srednješolski program Število Odstotek 

poklicna 4 33,3% 

strokovna 4 33,3% 

poklicno-tehniška 4 33,3% 

SKUPAJ 12 100% 

(Vir: Anketni vprašalnik) 

 

 

Graf 2: Srednješolska izobrazba (Vir: Anketni vprašalnik) 
 

Anketiranci so razdeljeni glede na program izobraževanja na tretjine: 4 se izobražujejo za 

poklic, 4 za stroko in 4 za poklicno-tehniško izobraževanje. 

 

2. Jezikovne kompetence 

Ali meniš, da si ime/-la dovolj predznanja tujih jezikov (jezikovnih kompetenc) za 

sporazumevanje v pri delu v tujini? 

 

Graf 3: Predznanje jezikovnih kompetenc (Vir: Anketni vprašalnik) 

Srednješolski program

poklicna strokovna poklicno-tehniška
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Večina anketiranih meni, da so imeli povsem dovolj predznanja tujih jezikov, le eden nekaj, a 

ne dovolj. Nihče ni menil, da ima premalo predznanja. 

 

Kako si pridobil/-la znanje tujih jezikov (jezikovne kompetence) potrebne za sporazumevanje? 

Možnih je več odgovorov. 

 

Graf 4: Pridobitev znanja tujih jezikov (Vir: Anketni vprašalnik) 

 

Večina anketiranih je pridobila znanje jezikov v OŠ in SŠ ter na spletu. 6 jih je izbralo tudi preko 

medijev, 5 se jih je samostojno izobraževalo in 2 sta obiskovala jezikovni tečaj. 

 

 

Kako ocenjuješ napredek glede svojih jezikovnih kompetenc po opravljeni praksi v tujini? 

Graf 5: Napredek po opravljeni praksi (Vir: Anketni vprašalnik) 

 

Večini se je zdela izkušnja opravljanja prakse v tujini pri napredku za jezikovne kompetence v 

celoti koristno ali v celoti koristno. V enaki meri koristno kot nekoristno so navedli 4, torej niso 

videli posebne spremembe, so pa sprejeli o kot dodatno izkušnjo oz. vajo. 
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Ali meniš, da si z opravljanjem dela v tujini svoje jezikovne kompetence dodatno okrepil/-la? 

 

Graf 6: Okrepitev jezikovnih kompetenc  

(Vir: Anketni vprašalnik) 

 

Večina, kar 9 od 12, jih meni, da so z opravljanjem dela v tujini dodatno okrepili svoje jezikovne 

kompetence. 3 niso menili tako. 

 

Na kratko navedi težave pri sporazumevanju oz. rabi jezikovnih kompetenc pri delu v tujini.  

1. Delodajalec ni znal angleškega jezika. 

2. Govorijo jezik, ki se ga nismo učili (španščina). 

3. Nisem imel težav. 

4. Delodajalci niso znali angleško in smo se težje razumeli. 

5. V drugih državah ne znajo tako dobro angleško. 

6. Težave so se edino pojavile, ker na Tenerifih niso tako govorili angleško in sem se poleg 

tega morala učiti se špansko za sporazumevanje z njimi. 

7. / 

8. Ni bilo težav, če so bile, smo si pomagali z prevajalnikom. 

9. Težko smo se sporazumeli, a smo imeli Google prevajalnik. A tudi prevajalnik ni  

10. pravilno prevedel in smo se težje sporazumeli. Smo se pa vsi potrudili, si kazali kaj z rokami 

in se pol sporazumeli. 

11. Sodelavci oz. šefi ne znajo ravno dobro angleško. 

12. Da v tujini ne znajo vsi tujih jezikov. 

13. Ne znajo vsi angleško, pa tudi jaz še ne vem vsega. 

Slika 2: Težave pri  sporazumevanju (Vir: Anketni vprašalnik) 

 

Anketirani so navedli različne težave pri sporazumevanju, največ to, da delodajalci ne govorijo 

tujega jezika (angleščine) razen materinščine (španščine). Anketirani so navedli premagovanje 

jezikovnih ovir z rabo prevajalnika, gest, mimike in učenja jezika delodajalcev. 
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Kako si reševal/-la težave pri sporazumevanju? Možnih je več odgovorov.  

 

Graf 7: Okrepitev jezikovnih kompetenc (Vir: Anketni vprašalnik) 

 

Večina, 10 od 12 jih je za sporazumevanje uporabljalo prevajalnik. Za tem po številu sledijo 

geste in mimika (8), nenazadnje učenje jezika države in drugo. 

 

3 Zaključek 

Namen prispevka je bil predstaviti uporabo jezikovnih kompetenc dijakov pri opravljanju 

delovne prakse v tujini. Junija 2022 sem spremljala 12 dijakov in dijakinj na 14-dnevno delovno 

prakso na otok Tenerife v Španiji. Zanimalo me je koliko so dijaki in dijakinje pripravljeni na 

komunikacijo v tujem jeziku v tujem okolju na delovnem mestu. Želela sem oceniti njihovo 

predznanje jezikovnih kompetenc in tujega jezika (angleščine), kje so predznanje jezikovnih 

kompetenc pridobili, kako so se spopadali s težavami pri komuniciranju z delodajalci in ostalimi 

zaposlenimi ter kako so premostili jezikove ovire, torej česa so se posluževali za premostitev 

šuma v komunikaciji. Naj poudarim, da dijaki niso imeli predznanja jezika delodajalcev in da o 

že z iskanjem rešitev pri odpravljanju težav pri sporazumevanju izkazali neko vrsto visokih 

jezikovnih kompetenc. 

Rezultati ankete so pokazali, da so dijaki in dijakinje imeli dobro predznanje, ki so ga večinoma 

pridobili v času osnovnega in srednjega šolanja, nekateri tudi s pomočjo socialnih omrežij, 

medijev in samoučenjem ali jezikovnimi tečaji.  

Opravljanje prakse se je večini zdela koristna za pridobitev ali vsaj poglobitev jezikovnih 

kompetenc, pridobili so ogromno novih veščin in predvsem samozavest pri komuniciranju. 

Težave, ki so se pojavile pri komunikacije so bile predvsem v neznanju jezika delodajalcev, 

tako, da so se dijaki in dijakinje prilagodili in uporabili druge prvine jezikovnih kompetenc, kot 
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so na primer: geste in mimika, prevajalnik oz. uporaba slovarja, učenje jezika delodajalca 

(španščina) ipd. 

Če povzamem, menim, da so dijaki in dijakinje na področju jezikovih kompetenc ogromno 

pridobili, saj jezikovne kompetence niso samo poznavanje besedišča, slovnice in fraz nekega 

jezika, temveč veliko več. Gre za veščine komunikacije, kjer je govorec sposoben podajati in 

sprejemati informacije in ve kdaj tuji jezik ustrezno uporabiti. Dijaki so se naučili poslušati, 

izražati, razumeti pojme – nove in stare, posredovati misli, čustva, dejstva in drugo. 
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5 Priloga 
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Povzetek 

Kot učitelj praktičnega pouka programa avtoserviser in avtoservisni tehnik, mi je bistvenega 

pomena, da znajo dijaki pridobljene kompetence in znanja prenašati in povezovati iz 

poklicnega v privatno življenje. V tem članku želim raziskati pridobljene kompetence dijakov 

3. letnika programa avtoserviser ter na kakšen način lahko dijaki te kompetence uporabijo 

izven delovnega okolja ter jih prenesejo na druge ravni življenja. Za kar najboljšo praktično 

aplikacijo kompetenc, kot jih navaja kurikulum za praktični pouk tretjega letnika programa 

avtoserviser, menim, da je vloga učitelja pri usvajanju kompetenc bistvenega pomena. Prav 

zato so pravilni načini in metode podajanja učne snovi še posebej pomembni. 

 

Ključne besede: kompetence, vloga učitelja, avtoserviser 

 

 

Abstract 

As an auto mechanics teacher, I think that it is important that students are able to transfer 

and integrate the acquired competences and knowledge from their professional to their 

private life. This paper aims at analyzing the skills and competences acquired by students 

during their third year of automotive technician training program, and how these can be 

applied outside the workplace. Teachers constitute an important role in the acquisition of 

various life-long skills. Therefore, it is essential how teachers design and develop their 

teaching skills and methods. 

 

Key words: competences and skills, teacher, automotive technician training program 
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1 Uvod 

Po kratki uvodni predstavitvi kompetenc na splošno, bo prvi del članka najprej naštel 

kompetence, ki jih dijaki pridobijo tekom šolanja v triletnem programu avtoserviser pri 

predmetih praktičnega pouka ter kako lahko pridobljeno znanje in kompetence prenesejo 

izven šolskih klopi. Drugi del članka povzame in analizira temeljne kompetence in lastnosti 

učitelja ter načine poučevanja, ki lahko pripomorejo k lažjemu razvijanju kompetenc pri 

dijakih.  

 

1.1 Kompetence - Kompetentnost 

Kompetenca je več kot sposobnost uporabe praktičnega znanja. Gre za celoto med seboj 

povezanih sposobnosti, znanj, motivacije, samopodobe in vrednot, pridobljenega znanja 

posameznika, želja ter zmožnost uspešne uporabe le-teh v dani situaciji. Za uporabo znanja v 

praksi je potrebno razviti ustrezne veščine. Pri kompetencah je ključnega pomena 

posameznikova zmožnost, da za dokončanje določene naloge ter v skladu s standardi, v 

kompleksnih in nepredvidljivih situacijah pridobljeno znanje aktivira, uporabi in poveže. 

Kompetence se lahko kažejo tudi v načinu odgovarjanja na vprašanja, stopnji obvladovanja 

predmeta, veščin in spretnosti, obnašanju, ipd.  

Na splošno bi kompetence lahko opredelili kot obseg znanj in izkušenj različnih sposobnosti in 

veščin, osebnih lastnosti posameznika, ki omogočajo uspešno opravljanje delovnih nalog. 

 

1.2 Kompetence učiteljev 

Učiteljevo delo je več kot samo predajanje novega znanja. Delo učitelja je spretnost, kjer je za 

učinkovito integracijo in aplikacijo učnih vsebin potrebnih več kompetenc. Da dijaki uspešno 

usvojijo in prenesejo ključne kompetence tudi na druge ravni življenja, mora učitelj najprej 

dobro poznati svoje dijake ter imeti sposobnost prilagajanja načina poučevanja glede na 

situacijo in potrebe učencev. 

Učitelji se pri svojem delu največkrat soočajo z dilemo kdaj dijakom pri ocenjevanju prezreti 

določene napake. Je pomembno samo znanje? Kdaj učenca kaznovati? Kako se z učencem 

pogajati? 
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Ravno zato naj bi učitelj 21. stoletja imel naslednje kompetence: 

• zmožnost objektivnega preverjanja in ocenjevanja znanja, 

• komunikacija, 

• profesionalna rast, 

• razvijanje kritičnega mišljenja, 

• sprejemanje in spodbujanje različnosti, 

• etičnost, 

• povezovanje učenčevega razvoja in načinov učenja, 

• ustrezno strokovno znanje, 

• ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, 

• načrtovanje, 

• druge vloge učitelja, 

• uporaba tehnologije. 

 

2 Osrednji del prispevka 

2.1 Pregled kompetenc zapisanih v kurikulumu 

To poglavje je namenjeno opredelitvi in identifikaciji kompetenc, ki jih dijaki pridobijo pri 

praktičnem pouku programa avtoserviser.  

V sklopu treh let srednjega poklicnega izobraževanja so dijaki dolžni opraviti naslednje 

predmete praktičnega pouka: diagnostika, električni sistemi na vozilu, karoserijska oprema z 

diagnostiko, podvozja in prenosne naprave, pogonski motorji, elementi konstrukcij, materiali 

in obdelave v poklicu ter osnove motornih vozil. 

Ti predmeti se izvajajo kot moduli. To pomeni, da se en del predmet izvaja v učilnici preko 

usvajanja teoretičnega znanja, drugi del predmeta pa se izvaja kot praktični pouk. Namen tega 

članka je predstaviti in analizirati kompetence, ki jih dijaki pridobijo pri praktičnem pouku. V 

ta namen bom v nadaljevanju v vsakem podpoglavju predstavil zgoraj naštete predmete in 

kompetence, ki naj bi jih dijaki usvojili pri posameznem predmetu. Zadnji del članka je 

namenjen analizi kompetenc ter osebnemu mnenju in izkušnjam pri poučevanju.  
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Poklicne kompetence pri predmetu elementi konstrukcij 

• Priprava delovnega mesta, orodja in naprave; 

• razlikovanje obremenitve strojnih elementov in funkcij stroja; 

• branje tehniške dokumentacije; 

• uporaba kataloga elementov, izdelkov in polizdelkov ter druge strokovne literature; 

• montaža, zaščita in vzdrževanje konstrukcije; 

• kontrola lastnega dela; 

• delo v skupini, komunikacija s sodelavci in nadrejenimi; 

• aktivno sodelovanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela. 

 

Poklicne kompetence pri predmetu materiali in obdelave v poklicu 

• Ločevanje kovinskih in nekovinskih materialov, pravilna izbira ustreznih materialov in 

postopkov; 

• obdelava glede na zahteve izdelka; 

• ločevanje goriva in maziva, poznavanje značilnosti in uporabe materialov; 

• uporaba ustreznih merilnih pripomočkov za izvajanje tehničnih in tehnoloških meritev; 

• priprava delovnega mesta, orodja in naprave; 

• uporaba orodja za ročno obdelavo in preoblikovanje kovinskih materialov; 

• izdelava enostavnih izdelkov in pločevine; 

• delo v skupini, komunikacija s sodelavci in nadrejenimi; 

• aktivno sodelovanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela. 

 

Poklicne kompetence pri predmetu osnove motornih vozil 

• Poznavanje osnov delovanja in sestave motorja ter izvedba osnovnega servisa; 

• pregledovanje, nastavljanje sistemov za osvetljevanje; 

• ocenjevanje stanja karoserije vozila, demontaža in montaža karoserijskih delov ter 

sklopov notranje opreme in zaščitnih sistemov motornega vozila; 

• popravilo manjših poškodb in napak ter izvajanje tesnjenja in izolacije na karoserijah 

in nadgradnjah; 

• vzdrževanje in nega vozila, čistoča in pranje vozila zunaj in znotraj, pravilna in varna 

uporaba in priprava orodij in pripomočkov; 
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• aktivno sodelovanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela; 

• delo v skupini, komunikacija s sodelavci in nadrejenimi. 

 

Poklicne kompetence pri predmetu diagnostika 

• Uporaba tester lastne diagnoze in drugih instrumentov in naprav za električna 

merjenja v avtoremontni dejavnosti; 

• uporaba naprave za merjenje izpušnih plinov, naprave za merjenje geometrije 

podvozja ter naprave za montažo gum in uravnoteženje koles; 

• meritve stanja zavor na testni stezi, stekanja, zračnosti, brezhibnost blažilnikov; 

• polnjenje in servisiranje avtomobilske klimatske naprave; 

• aktivno sodelovanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela; 

• delo v skupini, komunikacija s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 

 

Poklicne kompetence pri predmetu električni sistemi na vozilu 

• Preverjanje, odkrivanje in lokalizacija napak na pomožnih električnih in krmilnih 

sistemih bencinskih in diesel motorjih ter sistemih za vžig in polnjenje baterije; 

• vzdrževanje, odkrivanje napak in popravilo sistemov za signalizacijo, pranje stekel 

žarometov, brisalcev ter kontrola baterije; 

• vzdrževanje in popravilo električnih delov, sklopov, sistemov in inštalacija, nastavitev 

parametrov po tehničnih podatkih proizvajalca; 

• določanje vrste elementov in kontrolnih funkcij priključkov, povezovanje tokokrogov 

po vezalnih načrtih ob upoštevanju standardov in predpisov; 

• aktivno sodelovanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela; 

• delo v skupini, komunikacija s sodelavci in nadrejenimi. 

 

Poklicne kompetence pri predmetu podvozja in prenosne naprave 

• Demontaža in montaža kolesa, odkrivanje vidnih napak in ocena obrabe pnevmatik, 

popravilo ali menjava gume, zračnice in platišč, kontrola in uravnavanje tlaka v 

pnevmatikah, ter uravnotežba pnevmatike; 

• izvajanje rednih servisov na krmilnih mehanizmih, vzmetenju, obesah koles, zavorah in 

zavornih sistemih; 
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• razstavljanje elementov in sklopov, pregled in prepoznavanje obrabljenih ali 

pokvarjenih sestavnih delov, naročanje novih delov in sestavljanje sklopov krmilnega 

mehanizma, podvozja, vzmetenja in zavornega sistema; 

• priprava vozila na predpisane preizkuse in teste za tehnični pregled, preizkušanje 

stanja elementov podvozij in delovanja zavor na testni stezi, nastavitev geometrije 

podvozij ter evidentiranje preizkusov in nastavitev; 

• razstavljanje elementov in sklopov, prepoznavanje obrabe ali pokvarjenih sestavnih 

delov; 

• naročanje novih delov ter sestava in vgradnja sklopov; 

• testiranje elektronskih sklopov prenosnih sistemov s pomočjo sodobnih testnih 

naprav; 

• branje tehničnih načrtov in druge tehnične dokumentacije; 

• aktivno sodelovanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela; 

• delo v skupini, komunikacija s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 

 

Poklicne kompetence pri predmetu pogonski motorji 

• Opravljanje servisov in popravil na motorjih; 

• popravilo in menjava posameznih delov ali sklopov motorja, sestava sklopov v celoto 

in funkcijsko preizkušanje; 

• branje tehničnih načrtov in druge tehnične dokumentacije; 

• kontrola, popravilo in vzdrževanje naprav in sklopov, ki so potrebni za brezhibno 

delovanje vbrizgalnih naprav bencinskih oziroma dizelskih motorjev; 

• nastavitev in preizkušanje delovanja motorja po navodilih proizvajalca; 

• organizacija in vodenje dokumentacije, ki je potrebna za izvajanje delovnega procesa; 

• aktivno sodelovanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela; 

• delo v skupini, komunikacija s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 

 

Poklicne kompetence pri predmetu karoserijska oprema z diagnostiko 

• Popravilo dodatne opreme (mehanizmi bočnih odpiralnih delov, zastekljeni deli, 

zunanja-notranja in varnostna oprema, itd.); 

• demontaža in montaža oblog in oblazinjenj ter notranje opreme vozila; 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 241 
 

• servis in montaža električne in komfortne ter dodatne opreme vozila; 

• aktivno sodelovanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela; 

• delo v skupini, komunikacija s sodelavci, nadrejenimi in strankami. 
 

Po pregledu zgoraj naštetih kompetenc sem ugotovil, da se nekako povezujejo oziroma 

dopolnjujejo iz predmeta v predmet. Ponavljajoče se kompetence bodo vsekakor pozitivno 

vplivale na boljše usvajanje kompetenc in praktičnih znanj pri dijakih.  

Vsem predmetom so skupne naslednje kompetence: 

- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju zdravega in varnega dela; 

- delo v skupini; 

- komunikacija s sodelavci oziroma dijaki, nadrejenimi in strankami. 

Osebno sem mnenja, da so zgoraj naštete kompetence uporabne tako v zasebnem kot v 

poklicnem življenju. Nekatere kompetence so splošne, zato jih lahko dijaki uporabijo v 

medosebnih odnosih, kot je na primer razvijanje pozitivnih odnosov med sodelavci na 

delovnem mestu. Poznamo pa tudi predmetno-specifične kompetence, kot je na primer 

menjava avtomobilskih zavor. 

Dijaki programa avtoserviser imajo zelo dobro razvite ročne spretnosti in čut za natančnost. 

To pa je še posebej pomembno, saj vsako popravilo na vozilu zahteva natančnost, poznavanje 

delovanja sistema, smisel in občutek za razstavljanje, poznavanje sestavnih delov naprave ter 

montažo le-teh v pravilnem vrstnem redu. 

Moje mnenje je, da dijaki lažje usvajajo in prenašajo praktično pridobljene kompetence, v 

nasprotju s kompetencami, ki jih usvojijo preko teoretičnih predmetov. Zakaj je temu tako, ne 

vem. Sem pa mnenja, da dijaki, ki se vpisujejo na poklicne in poklicno tehniške programe, 

imajo predvsem razvite vizualno-praktične veščine. Takšnim dijakom mora učitelj prilagoditi 

način poučevanja. Pri pouku avtomehanike naj bodo tako dijakom omogočeni vsi stili učenja: 

vizualni, slušni in predvsem kinestetični. Če si pobliže ogledamo primer menjave svečk pri avtu, 

bodo dijaki najprej poslušali teoretični del menjave svečk, nato pa bo učitelj to tudi 

demonstriral. Dijaki bodo nato lahko postopek menjave svečk sami preizkusili in vadili. Takšno 

podajanje znanja bo imelo pozitiven učinek na razvijanje raznovrstnih kompetenc. Dijaki si 

bodo tako povečali zaposlitvene možnosti na trgu dela, saj lahko pridobljeno znanje in 

kompetence, kot so na primer, ročne spretnosti, potrpežljivost, natančnost, doslednost, 
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občutek za sestavljanje in razstavljanje določenih komponent, poznavanje orodja in strojniških 

osnov, dijaki uporabijo tudi izven avtomobilske industrije. 

 

2.2 Vloga učitelja 

Učitelj igra pomembno vlogo pri pravilnem in uspešnem usvajanju kompetenc. Za učinkovito 

prenašanje znanja, mora učitelj pri svojem delu upoštevati naslednje točke: 

• dobro poznavanje predmeta oziroma stroke; 

• nenehno strokovno izobraževanje; 

• postavitev jasnih ciljev; 

• pravilno načrtovanje vsebine; 

• izbira primernega časa in metod poučevanja; 

• izbira strokovnega gradiva; 

• vodenje razreda k zastavljenemu cilju; 

• kakovostno in objektivno ocenjevanje; 

• spremljanje napredka dijakov; 

• samoocenjevanje lastne prakse in znanja; 

• odprtost za nova znanja in napredek na poklicnem področju. 

Zgoraj naštete alineje igrajo pomembno vlogo za uspešno in kvalitetno prenašanje novega 

znanja. Seveda pa mora učitelj imeti dovolj dobro znanje predmeta oziroma področja, ki ga 

poučuje, saj bo tako učitelj bolje pripravljen na nepredvidljive situacije, ki bi lahko nastale med 

poučevanjem tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika. 

Učitelj se mora zavedati, da njegovo znanje nikoli ne bo popolno. To je še posebej vidno pri 

pouku avtomehanike, kjer se avtomobilska industrija in tehnika nenehno spreminjata in 

napredujeta iz dneva v dan. V takšnih situacijah bo potrebno vsakoletno dodatno 

izobraževanje. Pri tem pa sta ključnega pomena dobra organizacija in motivacija učitelja.  

Dober učitelj bo prisluhnil učencem in spodbujal komunikacijo in diskusijo v razredu. Učitelj 

bo pri tem igral vlogo voditelja, kjer se znanje ne le prenaša enosmerno (tradicionalno), od 

učitelja do učenca, ampak tudi obojesmerno, od učencev do učitelja, ali med učenci. 

Učitelj mora imeti jasno zastavljene cilje, saj bo tako podajanje novega znanja lažje in bolj 

uspešno. Prav tako mora učitelj načrtovati izvajanje nalog po težavnostnih stopnjah, od lažjih 

k težjim nalogam. Metoda poučevanja igra pomembno vlogo pri uspešnem usvajanju znanja 
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in razvijanju kompetenc. Pri tradicionalnem poučevanju bodo dijaki ne samo nemotivirani, 

ampak tudi kognitivno nepripravljeni in nezainteresirani za učenje. 

Poleg tega je pri poučevanju je potrebno upoštevati čas in dan podajanja nove učne snovi, kot 

je npr. zadnja šolska ura na petek. Potrebno se je zavedati, da je ob koncu tedna koncentracija 

dijakov manjša. To pa pomeni, da si bodo dijaki snov težje zapomnili, kaj šele razvili 

kompetence. 

Skozi poučevanje sem ugotovil, da dijaki lažje usvojijo novo znanje in kompetence, če jim učno 

snov predstaviti na zanimiv in interaktiven način. Za boljše razumevanje, bom to opisal v 

spodnjem primeru. 

Primer: Menjava avtomobilske pnevmatike. 

Menjava avtomobilske pnevmatike zahteva ne le dobro teoretično znanje, ampak tudi 

praktično aplikacijo predhodno usvojene učne snovi. V primeru da učitelj poda le teoretični 

(strokovni) del menjave pnevmatike, brez demonstracije, bodo pravilno menjavo pnevmatike 

opravili le določeni oziroma najboljši dijaki. 

Učitelju sta v tem primeru na voljo dve metodi poučevanja: 

1. Učitelj najprej poda teoretični del menjave pnevmatike, nato pa to prikaže preko 

praktičnega pouka preko korakov. Dijakom je potrebno omogočiti postavljanje vprašanj. Pri 

tem bo večina dijakov menjavo pnevmatike opravila uspešno. 

2. Učitelj najprej poda teoretični del menjave pnevmatike, nato pa dijake razdeli v manjše 

skupine. Učitelj lahko nato vsaki skupini posebej pokaže menjavo pnevmatike, ali pa 

individualno opazuje vsakega učenca ter mu po potrebi pomaga. Učitelj pri tem igra vlogo 

opazovalca oziroma voditelja, ki aktivno spodbuja delo v skupini in medsebojno pomoč.  

V obeh primerih je potrebna vaja oziroma utrjevanje znanja, odvisno od sposobnosti učencev. 

Učitelj mora dobro načrtovati preverjanje znanja ter dati prednost dijakom, ki imajo težave pri 

praktičnem usvajanju znanja. To pa pomeni, da mora učitelj biti zmožen dobre presoje 

sposobnosti svojih dijakov. 

Potrebno se je zavedati, da bo v vsakem razredu nekaj učencev, ki jim bo usvajanje novega 

znanja lažje kot drugim. Da bi vsak dijak imel možnost pravilnega in uspešnega usvajanja 

znanja, lahko učitelj stori naslednje. Medtem ko ena skupina vadi osnovno menjavo 

pnevmatike, lahko druga skupina dijakov utrjuje predhodno pridobljena znanja, kot je npr. 

menjava olja. Na takšen način se bomo izognili nemotivaciji oziroma naveličanosti dijakov. 
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Preden dijake razdelimo v skupine, je potrebno dijakom predstaviti in objasniti cilje vaje ter 

praktično aplikacijo pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju. 

Drugi način motivacije dijakov so razredna tekmovanja. Pri tem bo učitelj sledil zgoraj 

opisanemu postopku podajanja znanja. Dijaki lahko najprej vadijo v skupinah, nato pa 

tekmujejo katera skupina bo hitreje zamenjala pnevmatiko. Določenim dijakom lahko 

dodelimo dodatne odgovornosti npr. sodnik ali ocenjevalec. 

Pri delu v skupinah bodo dijaki ne le razvijali strokovne kompetence, ampak tudi medosebne 

kompetence, kot so na primer komunikacija, kreativnost, vodenje, reševanje problemov, 

pogajanje, itd. Dijaki bodo tako podzavestno usvajali praktično pridobljeno znanje, pri tem pa 

bodo bolj motivirani za nadaljnje izobraževanje in delo. 

Kot je že bilo omenjeno, mora učitelj biti sposoben prepoznati dijake, ki imajo težave pri 

usvajanju znanja. Lahko se zgodi, da kljub veliko vaje, določen dijak ne zmore uspešno opraviti 

določeno vajo. V tem primeru mora učitelj takšnemu dijaku posvetiti več časa ter prilagoditi 

način podajanja znanja. Istočasno je potrebno načrtovati aktivnosti drugih dijakov, kot so na 

primer bolj zahtevne naloge, kjer se od dijakov pričakuje bolj kompleksno proceduralno 

znanje. 

 

3 Zaključek 

V tem članku sem želel na kratko predstaviti kompetence, ki jih dijaki usvojijo pri praktičnem 

pouku v toku triletnega programa avtoserviser. Ugotovil sem, da se kompetence iz katalogov 

znanj zelo ujemajo, nekaj je celo podobnih. Pridobljene kompetence bodo dijakom omogočile 

več zaposlitvenih možnosti in uporabo le-teh tako v poklicnem kot privatnem življenju. 

Pri dijakih strokovnih poklicnih programov je za razvijanje ročnih spretnosti praksa ključnega 

pomena. Kombinacija teoretičnih in praktičnih spretnosti in znanj bo dijakom omogočila lažje 

razumevanje okolja izven šolskih klopi. 

Članek poudarja pomembnost vloge učitelja pri pridobivanju znanja, spretnosti in kompetenc. 

Pri tem pa so ključnega pomena naslednji elementi: dobra organizacija ter načrtovanje pouka 

preko prilagojenih načinov in metod poučevanja. Učitelj se je dolžan nenehno 

samoizobraževati in izpopolnjevati tako na strokovnem kot na pedagoškem področju. Ne 

smemo pa pozabiti, da bodo kompetence pravilno prenesene in usvojene le takrat, ko bo med 

učenci in učiteljem vzpostavljen pozitiven odnos. 
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Povzetek 

Branje je ena od temeljnih kompetenc ljudi v številnih kulturah po vsem svetu. Industrijske 

kulture brez pisave ne bi mogle obstajati, zato je še toliko bolj presenetljivo, da branje v času 

digitalne revolucije kot izjemna spretnost izgublja svojo vrednost. To ne pomeni, da ljudje ne 

berejo več, pomeni pa, da berejo drugače: dolga besedila berejo »diagonalno« ali sploh ne, 

komunikacija pogosto poteka z nekaj povezanimi besedami, ne pa več v stavkih. Abstraktnih 

besedil, pa tudi zgodb, bralci ne razumejo več. Kaj zaradi tega izgubljamo v naši kulturi, kaj bo 

s kulturnim spominom ljudi, če tudi zgodbe ne bodo več razumljene? Kakšno je danes stanje v 

šoli in kaj lahko naredijo starši in učitelji, da bo branje otrokom, učencem in dijakom spet 

zanimivo? Zakaj bi otroci sploh morali vzeti knjigo v roke? Tem mislim sledimo s primeri in 

praktičnimi razmišljanji o vzgoji in poučevanju. Videli bomo, da otrok ne smemo pustiti samih 

s knjigami, temveč jih moramo pri branju spremljati. 

Ključne besede: branje zgodb, učenje branja, knjige, bralno razumevanje, motivacija za branje  

 

Abstract 

Reading is one of the core competencies of people in many cultures around the world. 

Industrial cultures could not exist without writing and reading. So it is all the more surprising 

that reading seems to lose its value as an outstanding skill in the wake of the digital revolution. 

This does not mean that people no longer read, but they read differently: Long texts are read 

“diagonally” or no longer read at all, communication is often made of a few coherent words, 

but no longer in sentences. And abstract texts, but also stories, are no longer understood by 

readers. But what do we lose in our culture, what happens to people’s cultural memory when 

even stories are no longer understood? How is the situation in school today and what can 

parents and teachers do to make reading interesting again for children and students? Why 

should children pick up books in the first place? These thoughts are explored through 

examples and practical considerations on education and teaching. We will see that children 

should not be left alone with books, but must be accompanied while reading. 

Key words: reading stories, learning to read, books, understanding books, motivation for 

reading  
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1 Branje knjig kot ena najosnovnejših človekovih 

kompetenc  

Pred nekaj leti me je presenetila izjava dijakinje, de je knjigo za bralno značko prebrala, a ne 

zna o njej nič povedati. S tem mi je pokazala zame povsem nov problem današnjega časa: 

otroci ne berejo radi, če pa že berejo, prebranega ne znajo obnoviti. Če starejši (predvsem mi 

učitelji) beremo, se v čtivo zatopimo in sledimo zgodbi, sočustvujemo z literarnimi liki, 

nekaterih ne maramo, z drugimi se veselimo ali jih obžalujemo. Znamo kaj povedati o 

prebranem, znamo komentirati, interpretirati, iz prebranega se vedno kaj naučimo. Kaj pa se 

dogaja pri naših otrocih, da tega ne zmorejo? Delamo v šoli kaj narobe? Po drugi strani se 

lahko vprašamo, zakaj naj bo današnja mladina še vsega tega sposobna: jih bo poznavanje 

literarnih del, kot je na primer Vojna in mir ruskega pisatelja Leva Nikolajeviča Tolstoja, 

pripravilo na realno delovno okolje? Zakaj naj berejo črtice Ivana Cankarja, kot je na primer 

Skodelica kave? Še pomembnejše vprašanje je, kako doseči, da bodo dijaki branje knjig, ki se 

jim morda ne zdijo povezane z realnim življenjem, dojemali kot branje vsebine, ki bo koristna 

tudi za njihovo življenje?  

Dejstvo je, da ljudje nismo rojeni za branje. Ni genov, ki bi kdaj zapovedovali razvoj branja. 

Človek je branje izumil šele pred nekaj tisoč leti. S tem izumom smo takoj spremenili 

organizacijo naših možganov – kar je posledično odprlo prej neznane načine razmišljanja in 

tako usmerilo intelektualni razvoj naše vrste v nove smeri (Wolf, 2009, 3). Sposobnost branja 

in pisanja je eden najpomembnejših epigenetskih dosežkov homo sapiensa. V procesu učenja 

branja se v človekovih možganih vzpostavijo povsem nove vezi in s časom se povezave teh vezi 

spreminjajo, kar vodi do novih povezav z ostalimi možgani in to postopoma spremeni način 

človekovega mišljenja (Wolf, 2019, 10). 

V današnjem času v glavnem prevladuje mnenje, da otroci premalo berejo, kar pa ne more 

držati, saj v šoli v vsakem odmoru vsi gledajo v svoj pametni telefon in – berejo. Digitalizacija 

je spremenila bralne navade ljudi, ki ne berejo manj kot v prejšnjih desetletjih, berejo pa 

drugače. Prednost imajo kratka besedila pred dolgimi, besedil se ne bere natančno, večinoma 

se jih le preleti (Kranjc, 2021, 141). Težava pri branju knjig za domače branje v osnovni ali 

srednji šoli se pojavi, ko učitelj postavi vprašanje o vsebini, likih, času, kraju in dogajanju. Na 

taka vprašanja učitelji velikokrat slišimo odgovor: »Ne vem. Knjigo sem prebrala, a ne znam 
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povedati nič o njej.« (izjava dijakinje Srednje šole za oblikovanje Maribor, 2. letnik SSI: tehnik 

oblikovanja, nemška bralna značka EPI Lesepreis, 2017). Kako je možno, da zna nekdo tekoče 

brati (omenjena dijakinja tudi v nemščini), a ne razume prebranega in si tega ne more 

zapomniti? V zgoraj navedenem primeru ne govorimo o abstraktnih besedilih, kot so filozofske 

ali sociološke razprave, temveč o zgodbah, kot je Obuti maček – pravljica bratov Grimm. 

Dijakinja ni znala povedati niti tega, katere literarne osebe so v zgodbi nastopale. 

»Natančno branje daljših ali zahtevnejših, zgoščenih besedil zahteva čas, koncentracijo in 

umirjenost.« (Michel, 2020, 7) So se torej naši otroci še sposobni zbrati dovolj, da v miru in 

tišini berejo in za branje »žrtvujejo« čas? Kako jim lahko v šoli pomagamo, da bodo v branju 

knjig videli priložnost za svoj razvoj, razgledanost in čustveno inteligenco? 

 

2 Faze učenja branja 

Starši in učitelji, ki se z otrokom ukvarjamo, želimo, da se otrok nauči brati čim prej, in to čim 

bolje. Nekateri otroci to veščino obvladajo že pred vpisom v osnovno šolo in starši so na 

svojega otroka v takšnem primeru zelo ponosni. Obstaja pa velika razlika med znati brati in 

prebrano razumeti ter ponotranjiti. »Glagol brati ne vzdrži velelnika: nikomur ne moremo 

ukazati, naj bere. Ali bo ob branju zaspal ali pa mu bodo misli begale stran od knjige.« (Pennac, 

1994, 13).  

 

2.1 Majhni otroci, šolarji in branje 

Ko se dan nagiba h koncu, se dnevni vrvež umiri in starši ob postelji otroku pripovedujemo 

zgodbe, si izmišljamo vedno nove like. Veselje otroka ob poslušanju naših zgodbic nas 

navdihuje, da si izmišljamo vedno nove svetove (tako je nastala zgodba Hobbit J. R. Tolkiena), 

vedno bolj drzne in osupljive. Ali pa mu beremo knjige. V obeh primerih se med otrokom in 

nami razvije globoka, prisrčna vez, pokažemo mu veselje do dogodivščin na papirju. Otrok želi 

slišati vedno isto zgodbo, dokler je ne zna na pamet, nato pa želi slišati novo zgodbo. 

V prvih letih osnovne šole se otrok uči pisati in brati. Ko sestavi črke v besedo in prepozna njen 

pomen, je to zanj kot odkritje vesolja. 

Pri branju sprva prevlada veselje do branja, ki mu noben pametni telefon ne seže do kolen. Če 

se to veselje izgubi, ga je treba ponovno poiskati, vendar kako? Otrok bere prve besede v šoli, 
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med potjo domov bere besede na mestnih jumbo plakatih. Staršem se lahko zdi, da že veselje 

do besed zadostuje, da otrok naprej bere sam, zato mu ob večerih nehajo brati, saj ga v postelji 

vidijo s knjigo v roki, njegove ustnice se premikajo, toda to je lahko le gesta branja, ne branje 

samo. S pisanjem in branjem otroci pridobijo veliko avtonomnost, kar pa še ni zagotovilo, da 

bodo radi brali sami (Pennac, 1994, 51). Naj jim torej na tej stopnji še naprej mi prebiramo 

zgodbe? Ko se otrok nauči brati, bere najprej z veliko truda, pri tem pa nima časa za to, da bi 

si zapomnil dogajanje v knjigi, vsebina besed se otroku pri branju izgubi. Vprašanja staršev, 

kot je »Kaj si tu prebral?« ali »Kaj to pomeni?«, so zanj sila mučna, ker na njih nima odgovora. 

Vsak otrok ima svoj ritem napredovanja, ki je kdaj počasnejši, kdaj pa lahko vključuje velik skok 

naprej. Odrasli smo tisti, ki smo neučakani in nam je vse prepočasi. 

Če otroci ne marajo branja, odgovornosti za to ne smemo preložiti na internet, pametni 

telefon in druge medije. Vprašajmo se, kaj smo mi kot starši in učitelji naredili iz idealnega 

bralca, ki je bil otrok takrat, ko smo mi prevzeli vlogo pripovedovalca ali knjige. Takrat smo bili 

trije: otrok, knjiga in mi – odrasli. Lahkotnost našega branja je odvzela otroku težo branja. 

Sedaj pa je otrok sam s knjigo in mi naenkrat zahtevamo, da bere sam in celo razume, kaj je 

prebral. Težavnost branja otroku jemlje veselje do doživetja zgodbe (Pennac, 1994, 56). 

Pripeljali smo ga do popotovanja z očmi in s prstom po papirju, sedaj, ko mora brati sam, pa 

je sesut od napora branja. 

Vrnimo se k dejstvu, da želi otrok zvečer pred spanjem slišati vedno eno in isto zgodbo. 

Razumeti želi, kaj se v zgodbi dogaja, česar ne zmore doseči pri prvem poslušanju. Ko mu 

zgodbo beremo že petič, ji sledi, svoj najljubši del že mogoče po tihem izgovarja skupaj z 

bralcem na pamet, nato pa posluša dele zgodb, ki jih še ne razume. Z vsako ponovitvijo branja 

iste zgodbe bo otrok razumel več, končno bo razumel vse in takrat bo od nas zahteval 

prebiranje novih zgodb. 

Kot je že Rousseau (1762) zapisal, je treba pri otroku vzbuditi veselje do branja, saj bo potem 

kmalu bral tudi proti naši volji, veselje pa bo občutil, ko bo prebrano povsem razumel. 

Kako lahko odrasli pomagamo otroku, da bo postal dober bralec? Nekaj predlogov ponuja 

francoski učitelj Daniel Pennac (1994): Vložimo svoj čas in berimo otroku še takrat, ko ta zna 

že brati sam, a ima pri tem še težave z razumevanjem vsebine. Tako bomo ohranili otrokovo 

navdušenje nad branjem. In pazimo, da podpremo otrokovo željo po učenju, ne da iz te želje 

ustvarjamo dolžnost v obliki odgovorov na naša vprašanja o vsebini. Spremljajmo otroka pri 
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njegovih prizadevanjih pri branju. Ne smemo dovoliti, da to, kar je bilo veselje do branja, 

postane tlaka. 

 

2.2 Srednješolci in branje 

Ko dobi mladostnik v srednji šoli seznam knjig za domače branje, je velikokrat njegovo prvo 

vprašanje, koliko strani imajo knjige. Tik pred datumom preverjanja znanja iz domačega branja 

sedi pred knjigo in ne bere. Računa, koliko strani še mora prebrati in koliko časa še ima. Druga 

težava je, da dijak sicer prebere nekaj strani, a ne ve, kaj je prebral. Obupan in v časovni stiski 

na spletu poišče obnovo, interpretacijo ali vsaj kratko vsebino čtiva. Rezultat testa je večinoma 

nezadosten. 

Marsikateri dijak je poleg dela za šolo preobremenjen z raznimi krožki, športnimi treningi, 

glasbeno šolo ali delom v kakšni dobrodelni ustanovi, saj ga vse zanima, povsod bi rad  bil 

zraven, medtem ko starši želimo, da naši otroci dobijo kar se da najboljšo in vsestransko 

uporabno izobrazbo. 

»Treba je brati« je stavek, ki ga dijaki v srednji šoli (in mogoče tudi doma) nenehno poslušajo. 

To, kar pa pravzaprav pričakujemo od dijakov, je, da bodo v šoli uspešni, napisali eseje o čtivih, 

podali svoje komentarje in interpretirali pesmi. Od njih torej pričakujemo »izdelke«, ne pa 

veselja do branja. 

V osnovni šoli se otroci naučijo brati in mi pričakujemo, da jim bo branje v veselje. V srednji 

šoli od dijakov zahtevamo komentarje, njihovo mnenje o prebranem. Dijaki se pripravljajo na 

delovni trg, ki pa je usmerjen v konkurenčnost, in tu ni prostora za veselje, tu so le učni načrti, 

ocene, izpiti. 

Pri dijakih pogosto opažamo samokritiko: sami o sebi govorijo, da nič ne znajo, da niso 

sposobni, nimajo besednega zaklada, se ne morejo osredotočiti, ne učijo se dovolj. »Jaz itak 

ne bom naredil letnika, torej nima smisla, da se ukvarjate z menoj,« je bila izjava dijaka v 1. 

letniku SPI, program frizer ob koncu šolskega leta 2021/22. S tem, ko dijak izključi možnost 

lastnega napredka, sam sebe obvaruje nevšečnosti napora (Pennac, 1994, 116). 

Trije možni razlogi, zakaj dijaki ne marajo branja knjig, so strah, čas in motnje (pametni 

telefoni, družbena omrežja) – strah, da čtiva ne bodo razumeli in ne bodo znali odgovoriti na 

učiteljeva vprašanja, in čas, ki ga bodo porabili za branje, pri čemer pa pozabljajo, da so vsi 
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romani v prvi vrsti zgodbe, ki pa jih imamo ljudje po navadi zelo radi; ko se približujemo koncu 

knjige, nam je pogosto žal, da nam je ostalo le še nekaj strani. 

»Kdaj pa naj berem? Dva dneva v tednu sem na praksi, učiti se moram matematiko, pa doma 

pazim na mlajšega brata, pa s prijateljicami se tudi moram kdaj pa kdaj dobiti,« mi je 

odgovorila dijakinja 3. letnika SPI, program frizer, ko sem jo kot razredničarka že tretjič 

vprašala, ali je že prebrala knjigo Iva Zormana V sedemnajstem, ki jo (edino) morajo prebrati 

za domače branje v 3. letniku. »Saj je obnova na spletu,« je še dodala. Če se pojavi vprašanje 

časa za branje, to pomeni, da dijakinja nima veselja do branja. 

Kako bi lahko učitelji pomagali dijakom, da bi ti zopet našli veselje do branja, ga vzljubili in tako 

tudi opravili svoje šolsko delo – oddali eseje, obnove, interpretacije, mnenja, znali delo 

umestiti v književno obdobje, znali kaj povedati o avtorju? 

Daniel Pennac (1994) predlaga, da naj dijakom beremo pri pouku na glas in naj ničesar, 

popolnoma ničesar ne zahtevamo od njih v zameno: ne damo jim nobene domače naloge, 

podati jim ni treba nobenega komentarja, napisati jim ni treba nobene obnove, ničesar 

razložiti, na nobeno vprašanje naj jim ne bo treba odgovoriti. Učiteljevo branje naj bo darilo 

dijakom. Beremo jim in čakamo. Radovednosti ne moremo izsiliti, lahko pa jo vzbudimo. Učitelj 

naj bere dijakom in čaka, da se pri dijakih vzbudi interes, da postavijo kakšno vprašanje. Dokler 

dijaki mislijo, da ne berejo radi, se iz prebranega ne bodo naučili ničesar pomembnega. Ko pa 

se s knjigami spoprijateljijo, bodo verjetno sami postali radovedni, kdo je pisatelj, kaj drugega 

je še napisal, kdaj je živel, kaj zgodba pomeni. 

Druga možnost, kako dijakom približati branje knjig, je, da jim v enem stavku predstavimo 

vsebino knjige, ki naj jo preberejo, s tistim delom vsebine iz knjige, ki jih zanima. To lahko 

opravijo knjižničarke, če dovolj poznajo dijake in vedo, kaj jih zanima. 

Tretja možnost, kako dijakom približati knjige, je lahko pripovedovanje zgodb iz knjig pri 

pouku; tudi s tem lahko pri njih vzbudimo zanimanje. Izberimo tisti del zgodbe iz knjige, za 

katerega menimo, da bi lahko bil dijakom najbližje. 

Kot učitelji pa imamo pri vseh teh predlogih dve težavi: predelati je treba učni načrt in mi sami 

moramo imeti radi branje. Učni načrt pa predvideva veliko učnih ciljev: dijak zna analizirati 

literarno besedilo, dijak zna napisati povzetek ali obnovo, dijak zna izluščiti ključne informacije 
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iz besedila, dijak zna interpretirati ... Vse to bo dijak opravil z veliko vloženega časa in napora, 

če pa mu bo branje v veselje, bo ob tem naporu občutil tudi zadovoljstvo. 

 

3 Zaključek 

Odrasli si želimo, da bi naši otroci brali. Zgodaj jim začnemo prebirati pravljice, pomagamo jim 

pri učenju branja, potem pa od otrok pričakujemo, da bodo radi brali, da bodo prebrano 

razumeli in se iz njega veliko naučili za življenje. Učitelji pričakujemo še več: dijake 

obremenimo z nalogami in pričakujemo, da jih bodo vsi do zadnjega opravili in bili pri tem še 

navdušeni bralci. Pri vsem tem pozabljamo, da so bile knjige napisane, da jih ljudje z veseljem 

beremo, ne pa, da jih komentiramo. 

Verjetno bi bilo treba izbor knjig, ki so predvidene v učnih načrtih, prevetriti in premisliti, 

vsebine katerih knjig so dijakom v današnjem času blizu, iz katerih bi se lahko naučili česa o 

današnjem svetu, da bi slednjega bolje razumeli. Nekatere knjige se zdijo dijakom nesmiselne, 

zato se sprašujejo, čemu bi jih brali. 

Glasno učiteljevo prebiranje knjig v šoli pri pouku in pripovedovanje zgodb z namenom 

vzbuditi pri dijakih veselje do branja – za to v učnih načrtih ni predvidenega časa. Predlagam, 

da si učitelji vzamemo ta čas in predlog preizkusimo – mogoče bo delovalo. 

 

Po 30 letih digitalizacije je težava še bolj dramatična, kot je predstavljena v tem prispevku. 

Koliko staršev in učiteljev še vedno bere knjige? Kaj pa, če tudi starši, ki naj bi otrokom brali, 

ne razumejo več tega, kar berejo? Na koncu je za starše in učitelje izziv tudi to, ali od otrok, 

učencev in dijakov zahtevamo več, kot smo pripravljeni storiti sami. Ali pa smo tudi mi, ki 

zahtevamo, da otroci berejo, tisti, ki že leta nismo prebrali nobene knjige? 
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Povzetek 

V teoretičnem delu prispevka je predstavljen pomen šolske svetovalne službe z vidika 

preventive. Prav preventiva je namreč ključna pri zagotovitvi spodbujajočega okolja za razvoj 

mladih, saj se slednji v hitro-spreminjajočem svetu neprestano soočajo z raznimi dejavniki, ki 

ovirajo kakovosten vsakdan. Le eden izmed mnogih dejavnikov je tesnobnost, ki v mladih 

povzroča ne le psihološke, temveč tudi fiziološke simptome. In prav šolska svetovalna služba 

naj bi pri tem predstavljala glavno vlogo pri omejevanju oziroma preprečevanju negativnih 

dejavnikov. V empiričnem delu smo s pomočjo analize ankete, ki so jo reševali dijaki petih 

celjskih srednjih šol, ugotovili, kako dojemajo pomoč svetovalne službe. Pri tem smo med 

drugim ugotovili, da dijaki opažajo pomanjkanje svetovalnih delavk/cev, da v izjemno malem 

odstotku poiščejo pomoč pri šolski svetovalni službi in nenazadnje, da je vir njihove tesnobe 

največkrat ravno šola.  

 

Ključne besede: šolska svetovalna služba, tesnobnost, preventiva  

 

 

Abstract 

The theoretical part of the paper presents the importance of the school counselling service 

from the prevention point of view. Prevention is key in ensuring a stimulating environment 

for the development of young people in a fast-changing world because they are constantly 

faced with various factors that hinder the quality of everyday life. Anxiety is just one of many 

factors that causes not only psychological but also physiological symptoms in young people. It 

is the school counselling service indeed, which should play the central role in limiting or 

preventing these negative factors. In the empirical part, we examined how the students 

perceive the help of the counselling service. We got the results by analysing the survey 

conducted among students of five secondary schools in Celje. The results revealed the 

following: students notice a lack of counsellors; an extremely small percentage of students 

seek help from the school counselling service, and the source of their anxiety is most often 

the school itself. 

 

Key words: school counselling service, anxiety, prevention  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 257 
 

1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

Marija Terezija je v zahvalo mnogim generacijam ponudila izvrstno priložnost za oblikovanje 

posameznika v mnogih razsežnostih. Zakaj mnogih? Ker lahko šola da veliko, ne pa vsega. Šola 

ne more namreč nadomestiti družine, ki je primarni steber za razvoj posameznika. Šola je torej 

sekundarni steber, ki lahko nudi le nadaljnji razvoj, če je le dobro strateško in procesno 

oblikovana. Včasih se nam zdi, ko pogledamo nazaj, kdaj je nastopila reforma Marije Terezije, 

da je od tega minilo le pičlih 300 let. A če pogledamo širšo sliko razvoja na drugih področjih v 

svetu, kot je tehnološki razvoj in nenazadnje razvoj družbe ter druge spremembe, vidimo, da 

šolstvo nekako zaostaja v tem tempu.  

Šolstvo je te spremembe na nek način samo srkalo vase, učni načrti posameznih predmetov 

so se širili z novimi in novimi spoznanji, a kje je meja? Šolske torbe, zvezki in glave naših 

šolarjev so napolnjene s podatki in informacijami, ki so seveda pomembne, vendar jim lahko 

koristijo le do določene mere. Kaj bo nekomu pomagalo toliko informacij, če jih ne zna 

povezati v celoto. Mladim se posledično nabirajo skrbi, ki so povezane s šolo, in le-te poleg 

vseh ostalih dejavnikov vplivajo na šolski uspeh in nenazadnje na čustva in vsakodnevno 

delovanje. Prav zato v šoli svoje mesto zaseda tudi šolska svetovalna služba, ki pa ima poleg 

individualne obravnave otrok s posameznimi težavami tudi druge obveznosti, ki so posredno 

povezane z delom šolske svetovalne službe. Mrvar (2013) prav slednje navaja kot razlog, da v 

šolski svetovalni službi zato zmanjka časa za preventivno delo, ki je v šoli nepogrešljivo.  

Pomen preventive je prav tako opredeljen v Programskih smernicah svetovalne službe, kjer 

poudarjajo razvojne in preventivne dejavnosti kot del razvojnih nalog šole kot ustanove, pri 

čemer naj bi slednje zagotavljale vzpostavljanje ustreznih pogojev v šolskem okolju. V njih naj 

bi se osredotočali na aktualne probleme, ki težijo mlade (Programske smernice, 2008). 

Kot smo torej videli, naj bi šolska svetovalna služba s preventivo omejevala trenutne tegobe 

mladih, ki se glede na družbene razmere prav tako spreminjajo. In ena od aktualnih problemov 

med mladimi je danes zagotovo tesnobnost.  

Tesnobnost je definirana kot v prihodnost usmerjeno razpoloženjsko stanje, ki je povezano z 

negativnimi pričakovanji. Simptomi tesnobe so med drugimi tudi zaskrbljenost, izogibanje in 

mišična napetost (What Is an Anxiety Disorder?, 2011).  
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Tesnobnost se kaže tudi v oteženem dihanju, bolečini v prsih ali trebuhu in vrtoglavici 

(Prepoznavanje in premagovanje anksioznosti, 2016). 

V nadaljevanju sta predstavljeni raziskava in analiza, katerih namen je ugotoviti, kako mladi 

dojemajo pomoč svetovalne službe, ali so z njo zadovoljni, kaj bi spremenili. Ob tem pa se je 

treba vprašati, kaj lahko naredimo, da omogočimo mladim okolje za ugoden razvoj njihovih 

potencialov, od katerega je praktično odvisna naša in njihova prihodnost. 

 

2 Raziskava in analiza  

Raziskava temelji na slučajnostnem in priložnostnem vzorcu 314 dijakov, ki obiskujejo srednjo 

šolo v Celju.  

 

 

Graf 4: Raziskovalni vzorec 

 

42,00 % anketiranih dijakov obiskuje Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije, 22,00 

% Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje, 21,00 % Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko 

in računalništvo, 11,00 % Ekonomsko šolo Celje in 4,00 % Gimnazijo Lava. 

Podatki so zbrani s kvantitativno in kvalitativno tehniko anketnega vprašalnika, ki sta ga pod 

mojim mentorstvom pripravila dijaka Šolskega centra Celje, Srednje šole za strojništvo, 

mehatroniko in medije v namen raziskovalne naloge Problemi in čustva mladostnika – 

retrospektiva.  
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Vprašalnik je zajemal 10 vprašanj, od tega je prvo vprašanje namenjeno za pridobivanje 

podatkov o vzorcu glede na šolo, ki jo obiskujejo dijaki, ostalih devet pa testiranju hipoteze. 

Vseboval je vprašanja odprtega in zaprtega tipa, s poudarkom na zaprtem tipu zaradi lažjega 

procesiranja informacij.  

 

Prvo vprašanje: Kako ste zadovoljni s pomočjo v svetovalni službi? 

 

Graf 5: Kako so bili dijaki zadovoljni s pomočjo v svetovalni službi 

49,00 % dijakov, ki so že bili v šolski svetovalni službi, je odgovorilo, da so bili zadovoljni s 

pomočjo, 26,00 % je odgovorilo, da niso bili zadovoljni, 25,00 % pa jih je bilo delno zadovoljnih. 

 

Drugo vprašanje: Ali je pomembno, katerega spola je svetovalni delavec? Komu bi bolj 

zaupal/a? 

 

Graf 6: Ali je dijakom pomembno, katerega spola je svetovalni delavec  
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57,00 % dijakov je odgovorilo, da jim je spol nepomemben, 34,00 % dijakov meni, da bi bolj 

zaupali svetovalni delavki, 5,00 % dijakov, da bi bolj zaupali svetovalnemu delavcu, 4,00 % pa 

da bi bolj zaupali neopredeljenemu spolu. 

 

Tretje vprašanje: Meniš, da je svetovalnih delavk/cev dovolj? 

 

Graf 7: Ali je svetovalnih delavk/cev dovolj 

 

48,00 % dijakov meni, da je svetovalnih delavk/cev dovolj, 45,00 % dijakov meni, da je 

svetovalnih delavk/cev premalo, 7,00 % dijakov pa je mnenja, da je svetovalnih delavk/cev 

preveč. 

 

Četrto vprašanje: Meniš, da osebnost svetovalne/ga delavke/ca vpliva na kakovost pomoči, 

ki jo nudi? 

 

Graf 8: Vpliv osebnosti svetovalnih delavk/cev na kakovost pomoči  
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93,00 % dijakov meni, da osebnost svetovalnih delavk/cev vpliva na kakovost pomoči, ki jo 

nudi, 7,00 % pa jih je mnenja, da osebnost nima vpliva. 

 

Peto vprašanje: Kje bi po tvojem mnenju lahko potekalo kakovostno svetovanje? 

 

Graf 9: Najboljši prostor za svetovanje 

 

52,00 % dijakov je mnenja, da bi svetovanje moralo potekati v prostoru, ki izgleda kot soba v 

stanovanju, 31,00 % dijakov meni, da bi svetovanje moralo potekati v naravi, 9,00 % bi imelo 

svetovanje v šoli, 2,00 % v zdravstvenem domu, 6,00 % pa je predlagalo druge prostore, na 

primer doma, v prostoru, kjer se počutijo varno in prijetno ter v prostoru brez distrakcij.  

 

Šesto vprašanje: Kako si predstavljaš pomoč svetovalne službe? 

 

Graf 10: Kako si dijaki predstavljajo pomoč svetovalne službe 

Dijaki so odgovorili z odprtim tipom vprašanja, na podlagi česar smo naredili kvalitativno 

analizo. 50,32 % dijakov je odgovorilo, da si pomoč svetovalne službe predstavlja kot pomoč 
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dijakom pri reševanju težav, jim svetujejo, se z njimi pogovarjajo, jih usmerjajo, pomagajo 

poiskati primerno rešitev, »da ti pomaga duševno«, 12,10 % dijakov ne ve oziroma nimajo 

predstave, ker še niso bili v svetovalni službi oziroma pomoči še niso potrebovali, 11,73 % 

dijakov si predstavlja »kot sproščen in poglobljen pogovor«, 8,28 % dijakov si predstavlja, da 

je delo svetovalne službe zahtevno, uporabno, zanimivo, koristno in težko, 4,46 % dijakov 

meni, da bi svetovalna pomoč morala potekati brez obsojanja, da svetovalna/i delavka/ec ne 

sili v dijake, da je dobre volje in vedno na razpolago, razumevajoč/a, prijazen/a, sočuten/a in 

da nudi podporo ter da »ne kara dijakov«, 1,91 % dijakov je odgovorilo, da mora svetovalna/i 

delavka/ec ustvariti občutek zaupanja ter da pogovori ostanejo zasebni, »da je tukaj za nas, 

ker če je ni, ji ne bomo zaupali«, 1,59 % dijakov meni, da je svetovalna/i delavka/ec vsiljiv/a, 

da sicer »posluša mlade, a ji ne uspeva«, »ji je vseeno za nas«, »tam je zato, ker mora biti«, 

0,96 % dijakov si pomoč predstavlja tako, da svetovalna/i delavka/ec dijakom prisluhne ter 

pomaga, »včasih naj samo posluša, ker včasih ne potrebujemo konkretne rešitve, ampak 

samo, da nas nekdo posluša«, 0,96 % dijakov pa meni, da bi svetovalna/i delavka/ec moral/a 

biti bolj prijateljska/i ter da deluje »manj po protokolu in bolj življenjsko«.  

 

Sedmo vprašanje: H komu se zatečeš, če imaš problem? 

 

Graf 11: H komu gredo dijaki po pomoč 

 

38,00 % dijakov je odgovorilo, da se ob problemu zatečejo k prijateljem, 21,00 % se jih zateče 

k staršem, 16,00 % k partnerju, le 2,00 % k svetovalni delavki, 1,00 % k razredniku, 22,00 % 

dijakov pa probleme rešuje na druge načine, ki so s pomočjo kvalitativne analize opisani v 

spodnjem grafu. 
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Graf 12: Drugi načini reševanja problemov 

 

44,00 % dijakov sami rešujejo svoje težave, ker po njihovih besedah »jih ne znajo rešiti drugi«, 

oziroma »raje zadržim svoje probleme sama sebi«, 32,00 % dijakov meni, da je to odvisno od 

problema, 4,00 % dijakov se zateče k svoji mački, prav tako gre 4,00 % dijakov v fitnes, 4,00 % 

se zateče k alkoholnim pijačam, 4,00 % dijakov obišče kliničnega psihologa ali psihiatra, 4,00 

% dijakov se obrne na »online prijatelje«, 2,00 % dijakov posluša takrat glasbo, 2,00 % dijakov 

pa se zateče k samopoškodovanju. 

 

Osmo vprašanje: Ali kdaj doživljaš občutek tesnobe? 

 

Graf 13: Doživljanje občutka tesnobe 

33,00 % dijakov pogosto doživlja občutek tesnobe, 26,00 % redko, 25,00 % občasno in 18,00 

% nikoli ne doživi občutka tesnobe. 
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Deveto vprašanje: Kaj je najpogosteje vir tvoje tesnobe? 

 

Graf 14: Vir tesnobe 

 

61,00 % dijakov je odgovorilo, da je njihov glavni vir tesnobe šola, 12,00 % dijakov, da jim vir 

tesnobe predstavlja družba, 8,00 % družina/domače okolje in 18,00 % drugo, kar je s pomočjo 

kvalitativne analize prikazano v spodnjem grafu. 

 

 

Graf 15: Drugi viri tesnobe 

 

45,00 % dijakov meni, da jim vir tesnobe predstavlja vse zgoraj našteto, torej šola, družba in 

družina, 17,00 % dijakov se počuti tesnobno zaradi sebe oziroma »slabega mentalnega 

zdravja«, 17,00 % dijakov ne doživlja tesnobe, 7,00 % tesnobo predstavlja množica ljudi, 5,00 

% tesnobo predstavlja življenje na splošno,  
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3,00 % dijakov se počuti tesnobno ob misli na prihodnost, 3,00 % dijakov ne ve, od kod izvira 

njihov občutek tesnobe, in prav tako 3,00 % tesnobo predstavlja alkoholizem. 

 

3 Zaključek 

Ne samo da tehnološki razvoj vpliva posredno na šolstvo z novimi razsežnostmi v poklicnih 

panogah, ampak nanj vpliva tudi neposredno, saj nam nudi skoraj neskončne načine novih 

praks učenja in poučevanja. Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da lahko na svetu obstaja na 

tisoče rešitev, a dokler jih ne bo nekdo uvedel v šolsko okolje, šolajočim-se nič ne koristijo. 

Potrebno se je prilagoditi na spremembe in predvsem sprejeti, da mlade generacije danes 

doživljajo nekoliko drugačno mladost, kot je bila včasih. Negativna pričakovanja v prihodnosti 

pa so eden izmed znakov tesnobnosti, ki še kako kvarijo kakovosten vsakdan.  

Slednje bi lahko povezali s pogledom dijakov na šolo. Šola predstavlja pot do prihodnosti, ki si 

jo želimo ustvariti. Če nimamo pozitivnih pričakovanj v prihodnosti, potem imamo na to pot 

negativen pogled, torej nimamo motivacije, niti volje, da bi si ustvarili lepo prihodnost.  

S pomočjo raziskave smo ugotovili, da 82,00 % dijakov petih celjskih srednjih šol doživlja 

občutek tesnobe, katere posledica je v 61,00 % šola. Zavedajoč se tega, bi morali na šoli več 

pozornosti posvetiti aktualni problematiki. Se pa pri tem zgodi začaran krog, saj smo v raziskavi 

ugotovili, da dijaki le v 2,00 % obiščejo svetovalno službo, čemur razlog bi lahko pripisali tudi 

temu, da kar 45,00 % dijakov meni, da je svetovalnih delavk/cev premalo, ter v 51,00 % niso 

bili zadovoljni z njihovo pomočjo. To bi lahko bil alarmni znak, da bi želeli izboljšati pogled 

dijakov na svetovalno službo. Slednje bi lahko vključili v preventivo in poiskali pot, ki bi počasi, 

a korenito spremenila pomen šolske svetovalne službe v očeh dijakov. Da osebnost 

svetovalne/ga delavke/ca vpliva na kakovost pomoči, pa so dijaki pritrdili v 93,00 %. Dijaki so 

sami predlagali, kaj bi si želeli od svetovalne/ga delavke/ca z vprašanjem v raziskavi, kako si 

predstavljajo pomoč svetovalne službe. Njihovi odgovori poudarjajo osebnost šolske/ga 

svetovalne/ga delavke/ca kot sproščeno, pripravljena tako na pogovor kot tudi na poslušanje, 

saj mnogi potrebujejo le poslušalca, ne pa tudi rešitelja njihovih težav. Želijo si nekoga, ki mu 

lahko zaupajo, nekoga, ki je razumevajoč, prijazen in sočuten ter da ne obsoja njihovih težav 

in jih ne kara. Želijo si, da je to nekdo, ki bo tukaj za njih, ter da deluje prijateljsko, bolj 

življenjsko.  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 266 
 

Slednje pa so tudi karakteristike, ki bi jih morali imeti vsi, ki vzgajajo otroke in mladostnike, saj 

s svojim vzorom kažejo in učijo, nenazadnje pa tudi nudijo prostor za kritičnost in razvoj drugih 

spretnosti, ki bi se jih naj naučili v šoli.  

Da bi lahko to spremenili, moramo pričeti na samem začetku, pri čemer se vprašamo, kako 

lahko vplivamo, kdo bo vzgajal in izobraževal otroke in mladostnike. Nekaj fakultet v Sloveniji 

ima poskus nadarjenosti. Zakaj ne bi tega razširili tudi na ostale smeri, predvsem programe, 

kjer izobražujejo šolski kader? Že res, da mora učitelj za določen predmet biti strokovnjak na 

svojem področju, ampak kaj, ko se slednji morda ne zna približati otroku oziroma snovi predati 

na čuten način ali se ne zna povezati z otrokom.  
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I. gimnazija v Celju 
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NOTRANJA MOTIVACIJA IN BRANJE 

 

INTRINSIC MOTIVATION AND READING 
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Povzetek 

Naši otroci odraščajo v izobilju informacij, dostopnih vedno in povsod, bralna pismenost pa 

upada. Sklepamo lahko, da je v ozadju tega tudi pomanjkanje branja, ki je med drugim lahko 

posledica znižane motivacije za branje. Zato me v tem prispevku ne bo zanimalo samo, kaj vse 

vpliva na učence in njihovo željo po branju, pač pa tudi, kako lahko mi, učitelji, vplivamo na 

njihovo motivacijo za branje, ki je eden od gradnikov bralnega razumevanja. Poseben 

poudarek namenjam notranji motivaciji in podajam predloge za krepitev le-te v povezavi z 

branjem. 

 

Ključne besede: bralna pismenost, bralno razumevanje, motivacija za branje, notranja in 

zunanja motivacija 

 

 

Abstract 

Our children are growing up surrounded by information available everywhere and at all times, 

and yet reading comprehension is declining. We can conclude that a lack of reading is at the 

root of the problem, one of the causes for which might be a decline in intrinsic motivation for 

reading. In this paper, therefore, I am not only interested in what influences students' desire 

to read, but I am also interested in how we, as teachers, can influence their motivation to 

read, which is one of the building blocks of reading comprehension. I place particular focus on 

intrinsic motivation and suggest various activities for strengthening it in relation to reading. 

 

Key words: reading literacy, reading comprehension, motivation to read, intrinsic and 

extrinsic motivation  
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1 Bralna pismenost in motivacija 

Mnogi od nas, ki nismo odraščali v svetu elektronike, pametnih telefonov in 24-urnega 

dostopa do svetovne mreže, smo poletja preživljali ob branju knjig. S starši smo na morje 

tovorili kilograme romanov in pripovedk, se med dolgimi poletnimi večeri izgubljali v življenjih 

glavnih junakov, še pozno v noč bedeli, da bi dokončali napeto zgodbo. Danes se je svet 

moderniziral tako, da lahko na kupe knjig nosimo v eni sami peresno lahki elektronski napravi, 

torej je ovir za potapljanje se v literarne svetove vsaj na videz bistveno manj. Pa zato beremo 

več, stari in mladi? Ali pa nas je svetovni splet posesal vase in našo pozornost razblinil na tisoč 

koncev in hkrati nikamor? Ko skačemo od tvitov do posodabljanja statusov na Facebooku, 

hitrostnega prebiranja elektronskih novic, brezciljnega tavanja od enega do drugega zadetka 

na Googlu, se izgubljamo v poplavi informacij in konec koncev sploh ne vemo več, kaj smo 

brali, kje, kdaj, celo zakaj. Podatkov je ogromno, vzdrževanja pozornosti pa vedno manj. Če je 

v to vsaj malo posesalo že nas, ki smo odraščali s knjigo in ne pametnim telefonom v roki, kako 

potemtakem ta nova družbena realnost ne bi vplivala na naše otroke in njihovo bralno 

pismenost tako, da jim jemlje voljo do branja? 

Bralno pismenost v spletni publikaciji Bralna pismenost M. Kerndl idr. (2022) opredeljujejo kot 

»stalno razvijajočo se zmožnost posameznika/posameznice za razumevanje, kritično 

vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, 

(kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje 

ter druge gradnike bralne pismenosti. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna 

za samouresničevanje posameznika/posameznice ter uspešno (so)delovanje v družbi.« (str. 2) 

Bralno pismenost posamezniki izkazujejo z obvladanjem naslednjih gradnikov pismenosti: 

govor, motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, glasovno zavedanje, 

besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil, odziv na besedilo in tvorjenje besedil, kritično 

branje (prav tam, str. 2). 

Dobro bralno razumevanje je ključnega pomena za uspeh na vseh akademskih področjih, zlasti 

pri predmetih, ki se osredotočajo na branje in književnost, a ne samo pri njih, pač pa je 

predpogoj za učno uspešnost nasploh. Ko učenci napredujejo v izobraževanju, se od njih 

pričakuje, da bodo brali in pisali na različnih področjih z vedno večjim znanjem, 

prilagodljivostjo in razgledanostjo.  
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Ker v poznejšem otroštvu in mladostništvu bralno gradivo postaja vse zahtevnejše, morajo 

bralci tekoče analizirati in prepoznavati besede, nenehno širiti svoj besednjak in znanje ter se 

naučiti uporabljati napredne kognitivne strategije za sklepanje in kritično analizo besedila 

(Pečjak, 2010). Obvladovanje teh spretnosti je odvisno od razvoja zgodnejših temeljnih bralnih 

sposobnosti, kot sta poznavanje črk in zlogov v zgodnjem otroštvu, dveh bistvenih sestavin 

branja besed in stavkov. Zaradi hierarhične narave razvoja bralnih spretnosti lahko počasen 

razvoj katere koli od teh razsežnosti povzroči znatne težave in negativne posledice za 

učenčevo bralno razumevanje in šolske dosežke na splošno. Da bi otroci usvojili potrebne 

spretnosti in strategije, morajo za njihovo učenje nameniti čas in trud; zato morajo biti učenci 

motivirani, da se jih naučijo in jih nato v celoti uporabljajo.  

Vsi smo že slišali, da obstajata dve obliki motivacije: zunanja in notranja. Kako pa bi lahko sam 

pojem motivacije sploh definirali? Motivacija je usmerjanje posameznikove aktivnosti k 

želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov, ki nastajajo v posameznikovi notranjosti ali v 

njegovem okolju na podlagi njegovih potreb (Uhan, 1998). Zunanja motivacija je konstrukt, ki 

se uporablja vedno, ko se dejavnost izvaja za dosego nekega ločenega rezultata. Zunanje 

motiviran posameznik ne opravlja dela zaradi dela samega, ampak zato, da bi dosegel nek cilj, 

ponavadi omejen z družbenimi zahtevami in vlogami. Deci in Ryan (1985) pa pravita, da je 

notranje motivirano vedenje prirojeno in lahko povzroči ustvarjalnost, prilagodljivost in 

spontanost, medtem ko je zunanje motivirano vedenje na splošno posledica pritiska in lahko 

povzroči tudi nizko samospoštovanje in tesnobo. Tako je jasno, da si želimo bralcev, ki po 

bralnem gradivu posežejo notranje motivirani. 

V nadaljevanju me ne bo zanimalo samo, kaj vse vpliva na učence in njihovo željo po branju 

oziroma odklon od tega, pač pa tudi, kako lahko mi, učitelji, vplivamo na njihovo notranjo 

motivacijo za branje, ki je eden od gradnikov bralnega razumevanja. 

 

1.1 Notranja in zunanja motivacija učencev za branje 

Otroci z notranjo motivacijo berejo, ker jih branje zanima in ker uživajo v procesu branja. 

Nasprotno pa otroci z zunanjo motivacijo berejo zaradi zunanjih potiskov, kot so doseganje 

dobrih ocen ali ugajanje staršem in učiteljem (Ryan in Deci, 2000). Ugotovili so, da je notranja 

motivacija pozitivno povezana z bralnim razumevanjem. 
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Zunanja motivacija je  medtem z bralnim razumevanjem manj povezana, včasih pa tudi 

negativno, tudi če se upoštevajo bralčeve kognitivne zmožnosti in njegovega socialnega okolja 

(Schaffner in Schiefele, 2016). 

Po zapisanem lahko sklepamo, da notranje motivirani učenci več berejo in posledično tako 

izboljšujejo svoje bralno razumevanje. Kako oziroma zakaj? Med branjem doživljajo pozitivna 

čustva (npr. užitek, vznemirjenje) in ravno ta pozitivna čustva krepijo njihovo večkratno 

vključevanje v bralne dejavnosti. Hkrati na ta način krepijo svoje besedišče in posledično 

bralno razumevanje, ki vključuje »uporabo predhodnega znanja, iskanje glavne misli, 

sklepanje in oblikovanje vzročnega modela besedila« (Guthrie, Wigfield, Metsala in Cox, 1999, 

251). Nenazadnje pa se s povečano količino branja lahko prepoznavanje besed bolj 

avtomatizira, kar pomeni, da se več pozornosti lahko nameni globlji ravni razumevanja 

besedila (Samuels, 1994). 

Kako pa v šolskem okolju doseči, da bi otroci in mladostniki želeli brati iz notranjih motivov in 

ne zaradi zunanje prisile? 

 

2 Razlogi za upad bralne motivacije 

Naši učenci, tako osnovnošolci kot dijaki, odraščajo v digitalni dobi in torej ob takih ali 

drugačnih ekranih, zato se je zanje prijel izraz digitalni domorodci (Prensky, 2001). Izraz cilja 

na to, da je zanje jezik digitalnega sveta nekaj, kar so usvajali, medtem ko smo se ga mi, 

starejša generacija, morali (bolj ali manj uspešno) naučiti. Že 21 let nazaj je Prensky poročal o 

tem, da je povprečni ameriški diplomant manj kot 5.000 ur svojega življenja preživel ob branju, 

več kot 10.000 ob igranju videoiger in več kot 20.000 ob gledanju televizije. Od takrat do danes 

smo bili priča velikemu tehnološkemu razcvetu. Družabna omrežja nas bombandirajo z instant 

vsebinami in od nas terjajo neumorno pomikanje s prstom po ekranu, medtem ko bežno 

preletimo vsebine tistega, kar gledamo in v naslednjem hipu že pozabimo, kar smo videli, ker 

se tematika videnega spreminja iz sekunde v sekundo. Ob tem imamo v rokah pametne 

telefone, ki so postali mini prenosni računalniki in nas spremljajo na vsakem koraku, vedno in 

povsod, tako da se čas, preživet na ekranih, eksponantno povečuje. Ker je stara navada železna 

srajca, starejši še radi poprimemo za (tiskano) knjigo, mlajši pa delajo tisto, česar so oni vajeni 

od majhnih nog: svojo (upravičeno razpršeno) pozornost dajejo ekranom.  
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Knjiga, statična stvar brez slik in glasbe, jih ne stimulira tako zelo kot nekajsekundni tik-tok 

filmčki, ob gledanju katerih ena ura mine kot minuta. Zdolgočasenost in globoka 

nezainteresiranost ne samo za branje, pač pa tudi za mnoge učne vsebine je logična posledica 

omenjenih procesov. 

Pri tem je kritično pomembno opažanje, da je neizpodbitni jezik družabnih medijev angleščina. 

Tako se vpliv družabnih medijev, Youtuba in sorodnih kanalov kaže tudi v tem, da je sleng 

mladih dandanašnji prepojen z angleškimi frazami. Že 11-letnik danes nič več ne sprehaja psa, 

pač pa doga walka. Nujno je torej mlade (spet) zvabiti pred knjige in v njih krepiti ljubezen do 

slovenske besede.  

 

3 Zaključek 

V zaključku bom postregla z nekaj praktičnimi predlogi, ki bodo namenjeni temu, da v učence 

vnesejo željo po tem, da posežejo po literarnem delu. 

1. Vodenje z zgledom 

Moje izkušnje z otroki, tako mojimi lastnimi kot tistimi, ki jih poučujem, mi vedno znova 

kažejo, kako zelo nas otroci opazujejo in posnemajo. Tako sem pozorna na to, kako in o 

čem z njimi govorim. Svojo ljubezen do branja jim poskušam približati tudi tako, da jim 

povem, katero knjigo ravno berem, katero sem rada brala v njihovih letih in podobno. 

Zgledi vlečejo in učitelji imamo več vpliva, kot si včasih mislimo. 

2. K učni uri povabimo avtorja literarnega dela 

Eden mojih najlepših spominov na gimnazijska leta so bila popoldanska srečanja z 

duhovitimi, bistrimi in nadvse zanimivimi slovenskimi pesniki in pisatelji. Ko jim sediš 

nasproti in jih poslušaš prebirati odlomke njihovih lastnih del ter pripovedovati anekdote 

o tem, kako so nastala, te kar vleče k delom, ki so jih napisali. Avtor knjige ni več samo ime 

na platnici, kar naenkrat postane človek, ki ga začutiš, in v njem ali njegovih likih uzreš del 

sebe. Tako se mi zdijo srečanja učencev z literati ključna za spodbujanje bralne motivacije. 

3. Uporaba družabnih omrežij za vzpodbujanje želje po branju 

Družabna omrežja, svetovno razširjen fenomen, ljudje uporabljamo za druženja, 

povezovanja, deljenja (misli, slik, gradiv in še marsičesa). Ker so postala ključen del življenj 

ljudi, predvsem mladih, bi lahko dobila svoje mesto tudi v učilnicah.  
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V izobraževanju družbeni mediji namreč ponujajo nove in vznemirljive priložnosti za 

poučevanje in učenje. Če so že postale slike tako zelo popularne, zakaj ne bi kot razred 

odprli instagram profil, kamor bi objavljali slike knjig, ki jih učenci (in učitelji) prebirajo? 

4. Naj učenci sami izberejo svoje bralno gradivo 

Če je zunanja motivacija posledica zunanjih potiskov ali zapovedi, potem lahko logično 

sklepamo o tem, da se lahko učencem kakšna knjiga zameri že samo zato, ker je 

zapovedana in je del obveznega čtiva. Kadar imajo učenci besedo pri odločanju, ko se jim 

da možnost, da sami izberejo, kaj bi prebrali in predlagali svojim sošolcem v branje, dobi 

predlagano čtivo osebno noto. Ker je med šolskim letom že obveznega čtiva veliko, bi lahko 

skupaj izglasovali knjigo, ki bi jo celoten razred z učiteljem na čelu prebral med poletnimi 

počitnicami. 

5. Razredni projekt: pisanje knjige 

Učni načrti zahtevajo svoje, zato smo pri pouku vsekakor časovno omejeni. Lahko pa 

učencem predlagamo, da v prostem času čim več pišejo, navsezadnje nosijo sodobne 

pisalne stroje kar v žepu. Nekateri bodo z veseljem pisali, drugim bo lažje kaj narisati, pri 

tem pa lahko uporabljajo sodobno tehnologijo, ki jim je tako zelo domača. Na koncu se bo 

morda rodila razredna knjiga. 

6. Šolska knjižnica 

Tolikokrat letno, kot to dovoljuje šolski proračun, bi lahko med učenci ali dijaki izvajali 

anketo, v kateri bi učenci izbirali knjigo, ki jo želijo v šolski knjižnici. Knjigo z največ predlogi 

bi šola kupila in tako učencem pokazala, da jih njihovo mnenje zanima in da jih slišijo. Ker 

so najstniki bistveno bolj pod sovrstniškim vplivom, je pomembno samo sprožiti 

zanimanje. Če bo skupina sovrstnikov govorila o knjigi, ki jo berejo, se bo sprožil učinek 

snežne kepe: vedno več njihovih sošolcev in prijateljev bo bralo isto knjigo. 

7. Podcasti in blogi 

Tudi v našem jezikovnem okolju imamo ponudnike digitalnih vsebin, ki se posvečajo branju 

in knjigam. Nekaterim lahko sledimo na FB-ju in Instagramu, drugi imajo svoje podcaste, 

vsem pa je skupno to, da so uporabili sodobne pristope k spodbujanju ljubezni do branja. 

Mladim bodo zagotovo take oblike komunikacije blizu, samo pokazati jim jih moramo. 
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8. Odkrita razprava o prednostih in slabostih branja 

Učenci imajo svoja mnenja o vsem, a žal dostikrat ni časa in priložnosti za to, da bi jih delili 

z učitelji in sošolci. Menim, da se lahko še tako hud odpor do česa stopi, kadar se o tem 

lahko pogovorimo odkrito in brez strahu pred posledicami. Mogoče lahko s posebej bralno 

šibkimi učenci govorimo na samem, da v zaupnem okolju izvemo, kaj je tisto, kar jih 

ustavlja pred tem, da bi več brali. Včasih mlade prehitro obtožimo spojenosti z ekrani in 

lenobe, ko se v ozadju šibkega bralnega razumevanja lahko skriva kaj bistveno bolj 

perečega. O specifičnih učnih motnjah se v šolskem okolju še vedno ve (pre)malo, a se 

lahko marsikdaj izkaže, da tistemu učencu, ki ima najhujši odpor do branja, črke plešejo 

pred očmi in ima disleksijo. Zato je nujno, da mladim prisluhnemo in skupaj iščemo rešitve. 

Skrbi nas očiten upad bralnih kompetenc, ki jih vsaj učitelji slovenskega jezika, pa tudi učitelji 

drugih predmetov, skozi leta vedno bolj opažamo. Kljub temu pa mislim, da lahko na mikro 

nivoju še marsikaj storimo za to, da se bralno razumevanje spet okrepi, četudi o njega upadu 

poročajo v marsikateri razviti državi sveta. Začeti je treba pri posameznikih in nato na nivoju 

razreda.  

Podala sem nekaj predlogov za izboljšanje notranje bralne motivacije učencev. Morda smo 

učitelji v želji po doseganju učnih načrtov res mnogokrat v časovni stiski, a menim, da je dobro 

za vse, če uspemo na kreativen način vnesti v učilnico kaj inovativnega; učenci nam bodo 

hvaležni. Pri tem pa naj nas vodi misel, da naši učenci niso pogubljeni, ker so odraščali drugače 

od nas. Preprosto samo drugačni so in posledično na svet gledajo drugače. Drugačna gledišča 

prinašajo svežino in inovacije, ki so gonilo napredka. Na nas pa je, da ne gremo s časom naše 

mladosti, pač pa z mladostjo našega časa; tako se moramo potruditi, da mladimo ponudimo 

»svoje« vsebine na njihov način. 

Vsekakor je prostora za izboljšave še mnogo, pomemben pa je vsak korak v smer tega, da 

našim otrokom vcepimo ljubezen do pisane besede. 
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Povzetek 

Šolska klima in kultura močno vplivata na izvajanje pedagoškega procesa in samo kakovost 

pouka ter na odnose na šoli. V članku smo predstavili pojma šolska klima in kultura ter prikazali 

enega izmed možnih načinov, to je preko pripovedovanja zgodb in refleksije po slišani vsebini, 

kako izboljšati šolsko klimo in kulturo med učitelji in učenci oziroma dijaki. Izhajali smo iz 

predpostavke, da je samo ozaveščen, opolnomočen, kultiviran učitelj lahko pri svojem delu 

uspešen, kar se odraža tudi v uspešnih in zadovoljnih mladostnikih. S tem pa ustvarja pozitivno 

šolsko klimo in kulturo, krepi kulturo komunikacije ter tako soustvarja varno in spodbudno 

učno okolje. 

 

Ključne besede: pripovedovanje zgodb, šolska klima, šolska kultura, opolnomočenje, varno in 

spodbudno učno okolje 

 

 

Abstract 

The school climate and culture have a strong influence on the implementation of the 

pedagogical process and the quality of the lessons themselves, as well as on the relationships 

at school. In the article, we presented the concepts of school climate and culture and showed 

one of the possible ways, i.e. through telling stories and reflecting on the content heard, how 

to improve the school climate and culture between teachers and students. We started from 

the assumption that only an aware, empowered, cultured teacher can be successful in his 

work, which is also reflected in successful and satisfied young people. In doing so, it creates a 

positive school climate and culture, strengthens the culture of communication, and thus co-

creates a safe and stimulating learning environment. 

 

Key words: storytelling, school climate, school culture, empowerment, safe and stimulating 

learning environment 
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1 Predstavitev teme s teoretičnimi izhodišči 

Kearney je zapisal, da je pripovedovanje zgodb za človeški rod nekaj tako temeljnega kot 

uživanje hrane oziroma še pomembnejše, saj če hrana človeka ohranja pri življenju, so zgodbe 

tiste, zaradi katerih je življenje vredno živeti, saj ga le-te pogosto osmišljajo oziroma naše 

bivanje prav zaradi njih postane človeško. (Kearney, 2016)  

Tudi v šolskem prostoru imajo zgodbe in pripovedovanje le-teh zelo pomembno mesto tako v 

interakciji z učenci oziroma dijaki kot tudi s sodelavci. Ravno zaradi tega zavedanja in zaradi 

občutka, da je »koronski« čas pustil posledice na šolski klimi in kulturi, smo aktivnosti, 

usmerjene na sodelavce in na dijake, načrtovali tako, da smo izhajali iz zgodb dveh zelo znanih 

svetovnih avtorjev, to je Jorgeja Bucaya in njegove zgodbe o slonu ter stare indijanske legende 

o volku, ki ga hranimo, ki jo zasledimo v knjigi dr. Kenana Crnkića. Delavnice, ki so bile 

izvedene, so sledile ciljem spoznavanja samega sebe, opolnomočenju samega sebe ter 

spoznavanju soljudi, s katerimi sobivamo v delovnem in učnem okolju.  

 

1.1 Pomen pripovedovanja zgodb – narativnost 

Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga glagol pripovedovati v osnovnem pomenu, kot 

delati, da kdo kaj izve, se s čim seznani bodisi z govorjenjem, jezikovnimi sredstvi oz. s čim 

sploh ali pa da z govorjenjem posredujemo določeno besedilo. 

Sama zgodba je oblika predstavljene realnosti, človeških dejanj, s pomočjo katere dobimo 

vpogled v resnico upodobljeno življenjske zgodbe, ki jo s svojimi dejanji ustvarjajo njeni akterji 

oz. literarni liki. O pomenu zgodbe pri razumevanju sveta in pripovedovanju ter poslušanju kot 

načinu vstopanja v svet v pedagoškem procesu je pisal tudi Kroflič, ki pravi, da obstajata dva 

načina dojemanja sebe v svetu, in sicer kot: 

• racionalno razumevanje, ki temelji na znanstveni razlagi sveta in 

• iskanje smisla življenja ob soočenju lastne življenjske izkušnje ob umetniškem doživetju 

(knjiga, film …) (Kroflič, 2019). 

Kroflič (2018) meni, da v pedagoškem kontekstu za vzgojni učinek ni pomembna samo izbira 

ustrezne umetniške vsebine/sporočilnosti, ampak tudi ustvarjanje okolja, v katerem bo lahko 

vzniknila celovita bivanjska izkušnja, spodbujena z umetnino.  
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Dejavnosti pripovedovanja in poslušanje zgodbe nista pomembni samo zaradi sporočila, ki 

vzbudi domišljijsko oz. fantazijsko interpretacijo pri poslušalcu, ampak tudi zaradi velikega 

komunikacijskega pomena medsebojne bližine pripovedovalca, poslušalca in pripovedi oz. 

vsebine. (Kroflič, 2018) 

Verjamem, da z branjem in pripovedovanjem zgodb vplivamo na svoje življenje in doživljanje 

sebe ter na življenje soljudi in na njihovo doživljanje. Preden se lotimo procesa pripovedovanja 

zgodb, se moramo zavedati, da gre za proces, ki se konča v našem naslovniku, to je živem 

sprejemniku pripovedovane zgodbe, in če se ga bo zgodba dotaknila, bo o vsebini razmišljal 

tudi po koncu pripovedi in skušal dešifrirati simboliko pripovedovanega, kajti ena od 

značilnosti umetnostnih besedil je tudi njihova večplastnost in močna prisotnost vzgojnega 

momenta, etičnosti, lahko bi rekli legitimnega. 

Kalan (1991) v svoji razpravi poglobljeno razčlenjuje Aristotelovo Poetiko, ki se dotika tudi 

predstavljanja in posnemanja, kar je lastno naravi ljudi vse od našega otroštva dalje in se po 

tem razlikujemo od živali, saj je človek bitje, ki je najbolj zmožno izražanja. Tudi Kroflič 

izpostavi dejstvo, da je pomen narativnosti, to je pripovednosti, zgodbe prvi izpostavil grški 

antični filozof, literarni teoretik Aristotel. Sama zgodba je oblika predstavljene realnosti, 

človeških dejanj, s pomočjo katere dobimo vpogled v resnico upodobljeno življenjske zgodbe, 

ki jo s svojimi dejanji ustvarjajo njeni akterji oz. literarni liki. 

 

1.2 Z zagotavljanem ugodne šolske klime in kulture ustvarjamo varno 

in spodbudno učno okolje 

Varno in spodbudno okolje je močno povezano s kakovostjo šole oziroma kakovostno 

izobraževanje je v veliki meri odvisno od dobrih učiteljev. Dobri učitelji pa so zadovoljni učitelji, 

kar posledično pomeni, da se to zadovoljstvo prenaša tudi na učence oziroma dijake. Največji 

pokazatelj zadovoljnega učitelja/kolektiva in učencev oziroma dijakov je dobra, pozitivna klima 

v delovnem oziroma učnem okolju, saj le-ta učinkuje na vse vpletene v šoli. Pozitivno, ugodno, 

dobro klimo v učnem okolju pa soustvarjamo tudi s kulturo, ki je njena močna podpornica. Vsi 

si želimo, da bi bilo v šolskem okolju čim več podpornih dejavnosti, ki temeljijo na 

splošnočloveških vrednotah, kot so prijateljstvo, sodelovanje, zaupanje, pogum, odprtost, 

svoboda, delavnost …  
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Sama šolska kultura je skupek nenapisanih pravil, norm, pričakovanj, ki določajo delovanje 

šole, povezujejo šolsko skupnost in so pomemben člen pri oblikovanju skupinske identitete, ki 

daje članom šolske skupnosti (vsem deležnikom vzgojno-izobraževalne institucije) občutek 

varnosti, stabilnosti, trdnosti, zato je pomembno, da učitelji najprej sami sebe opolnomočimo 

z naštetimi občutki, da jih potem lahko prenašamo na naše učence oziroma dijake.  

Tomaž Kranjc v reviji Vzgoja in izobraževanje (2019) po Scheinu (2004) izpostavi, da zaznavamo 

šolsko kulturo na treh ravneh: 

1. artefakti (urejenost šole, videz, okolica, napisana gesla, oprema šole, navade v šoli), 

2. izpostavljene vrednote šole (vodila, pravila, ki veljajo v šoli), 

3. temeljne resnice in prepričanja, kot je npr. da slabe ocene učenca pripravijo, zmotivirajo k 

delu. 

Alenka Gril pravi, da je šolska klima posameznikovo doživljanje šolske kulture, ki se izraža v 

vzdušju v razredu in v kolektivu na šoli. Ko samoevalviramo šolsko klimo, si lahko zastavimo 

preprosto vprašanje: »Kako se počutim v okolju, kjer delamo, izvajamo stvari na naš način?« 

Kot je bilo že zapisano, se pojem šolske kulture močno prepleta s pojmom šolske klime, ki je 

za razliko od šolske kulture zaradi odvisnosti od okoliščin, ki se lahko hitro spreminjajo, manj 

trajna, vendar so si različni avtorji enotni v tem, da je trajnostno naravnana šolska klima, 

pomemben dejavnik, ki spodbuja razvoj mladih pa tudi učiteljev in učenje, kar zagotovo 

pripomore k polnejšemu, zadovoljnejšemu življenju v družbi. Na splošno nam dobra, 

spodbudna klima daje občutek varnosti, sprejetosti, da smo vključeni in spoštovani na vseh 

ravneh družbe oziroma v vseh okoljih, ki nas obdajajo.  

 

2 Aktivnosti za učitelje in dijake - Z zgodbami lahko 

spodbujamo ugodno šolsko klimo in kulturo  

Po vrnitvi iz domačega okolja v »staro« šolsko okolje smo zaznali drastično poslabšanje šolske 

klime. Zavedali smo se, da so temelj psihološke varnosti in stabilnosti dobri medsebojni odnosi 

in zaupanje med učitelji in našimi dijaki, in da le-ti v veliki meri prispevajo k oblikovanju, 

delovanju in konec koncev zaznavanju šole kot enotne, sodelovalne skupnosti. Zaradi tega smo 

sklenili izvesti delavnice za učitelje in dijake naše šole, in sicer do vseh deležnikov smo želeli 

priti s pomočjo zgodb. Naš cilj je bil, da bi sodelujoče preko zgodb nagovorili, da bi šli vase in 
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razmislili, kje so, kaj potrebujejo, da bi se počutili bolje ter se mogoče opogumili in naredili 

kakšen korak proti spremembam, ki bi izboljšale njihovo življenje. 

V delavnicah, ki smo jih izvedli izven šolskih prostorov, smo krepili socialne kompetence, 

komunikacijske veščine in poskušali graditi občutek samozaupanja (Zaupam vase in v svoje 

zmožnosti.) 
 

2.1 Zgodba o slonu – 1. zgodba (delavnica za učitelje) 

»Ko sem bil majhen, sem rad hodil v cirkus. V njem so mi bile najbolj všeč živali. Meni je bil 

najbolj všeč slon, ki je bil, kot sem izvedel pozneje, ljubljenec vseh otrok.  Med predstavo je ta 

velika žival razkazovala svojo težo, velikost in neverjetno moč … a po predstavi in vse do 

trenutka, ko je ponovno stopil na oder, je imel slon eno nogo z verigo priklenjeno na količek, 

zabit v tla. Količek je bil majhen kos lesa, zapičen le nekaj centimetrov globoko v tla. In čeprav 

je bil nanj privezan z debelo verigo, je bilo očitno, da bi žival, ki je s svojo močjo z lahkoto izdrla 

drevo s koreninami vred, zlahka izpulila tudi količek in pobegnila. 

Še vedno ne razumem, kaj ga je zadrževalo? Zakaj ni zbežal? Ko sem bil star pet ali šest let, 

sem še verjel, da so odrasli pametnejši. Zato sem vprašal učitelja, starše in teto, v čem je 

slonova skrivnost. Eden med njimi mi je pojasnil, da slon ne pobegne, ker je udomačen. Tedaj 

sem vprašal, kar je bilo na dlani: “Zakaj pa je priklenjen, če je udomačen?” Ne spomnim se, da 

bi dobil kak uporaben odgovor.« (Jorge Bucay) 

Po interpretativnem branju je vsak udeleženec lahko v tišini razmislil o zgodbi. Razmisleku je 

sledila diskusija, iz katere smo lahko razbrali, da nas tako kot tega slončka omejuje to, da pri 

določenih izzivih niti ne poskusimo, ker verjamemo, da tega ne zmoremo.  

 

 

Slika 1: Pogovor o simboliki zgodbe o slonu (Vir: lasten) 
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Učitelji smo ljudje, ki smo primorani, da se vsakodnevno učimo novih stvari, vendar se pogosto 

zgodi, da se po nekem obdobju rutine ugnezdimo v ti. cono udobja, ki jo zelo težko zapustimo.  

Vprašati se moramo, kaj je tisto kar nas zadržuje, da ne prestopimo te navidezne meje? Kdo 

nam postavlja omejitve? Pogosto si te omejitve ustvarimo kar sami na osnovi nekih izkušenj iz 

preteklosti, navad, predsodkov, okolja, v katerem živimo, delamo … 

Kaj je skupni imenovalec naštetega? Strah pred neznanim, še neodkritim in hkrati strah, da bi 

zapustili to, kar nam je znano, kjer se počutimo varno. Kot otroci smo velikokrat slišali, da je 

strah votel, okrog ga pa nič ni, torej je samo plod naše domišljije, kar posledično pomeni, da 

so meje, strahovi le utvare, prividi, plod naše domišljije. 

Spoznali smo, da bi odrasel slon lahko pobegnil, vendar zaradi privzgojenega prepričanja, da 

tega ne zmore, ostaja za vedno ujet.  

Tako je tudi z nami, z našimi dijaki, ko zaradi neuspehov v preteklosti živimo oziroma živijo v 

prepričanju, da nekaterih stvari enostavno ne moremo/ne morejo doseči, ker smo/so nekoč 

že poskusili, a nam/jim ni uspelo. Osredotočamo se predvsem na svoje neuspehe. 

 

2.2 Pazi, katerega volka hraniš – 2. zgodba (delavnica za učitelje) 

Stara indijanska legenda o volku pravi tako: 

Nekoč je ded svojemu vnuku zaupal življenjsko resnico: 

V vsakem človeku poteka boj, podoben silovitemu spopadu med dvema volkovoma. V vsakem 

izmed nas. Vsak dan. 

En volk predstavlja ZLO, BES, ZAVIST, LJUBOSUMJE, OBŽALOVANJE, POHLEP, OŠABNOST, 

SAMOPOMILOVANJE, KRIVDO, JEZO, OBČUTEK MANJVREDNOSTI, LAŽ, LAŽNI PONOS, 

SEBIČNOST … 

Drugi pa predstavlja DOBRO, TISTO, KAR PRINAŠA UŽITEK: MIR, LJUBEZEN, UPANJE, VEDRINO, 

PRIJAZNOST, DOBROTO, DAREŽLJIVOST, RESNICO, EMPATIJO … 

Vnuk se je za nekaj trenutkov zamislil. Vse svoje misli je usmeril v globino dedkovih besed in 

ga nato vprašal: »Kateri volk na koncu zmaga?« 

Dedek je odgovoril z nasmeškom na starem obrazu: »Vedno zmaga tisti, ki ga hraniš …« 

Udeleženci so zgodbo spremljali ob risbi, ki jo je z zapisi dopolnjevala sodelavka.  
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Slika 2: Zapis ob branju  

(Vir: lasten) 

 

Slika 3: Diskusija o črno-belem volku  

(Vir: lasten) 

Po interpretativnem branju zgodbe je zopet sledil razmislek o zgodbi in o risbi, nato pa so 

udeleženci v skupinah predebatirali svoja opažanja, interpretacije, zaznave. Po končani 10-

minutni diskusiji je sledilo poročanje o tem, s čim so prišli v stik, katera misel se jim je porodila, 

kateri občutek se je pojavil ob tej misli. 

Zanimivo je bilo, da se je ena skupina udeležencev bolj kot nase osredotočila na primere iz 

razredov, na posamezne dijake, kar mogoče lahko interpretiramo, da je mogoče lažje 

razmišljati o nekom drugem kot o sebi, čeprav se lahko spremembe zgodijo samo v nas samih 

in ne moremo s svojimi dejanji spreminjati drugega, samo naše frustracije, da smo neuspešni, 

lahko ob tem močno zrastejo. 

Na šoli imamo kar veliko dijakov, ki jih lahko umestimo v ranljivejšo skupino, to so dijaki s 

posebnimi potrebami, nizko samopodobo, a skušamo pri njih najprej prepoznati, potem pa 

tudi spodbujati njihova močna področja. Zgodba o volku je bila predstavljena tudi dijakinji 

Tjaši, ki se težko izraža z besedami, njeno močno področje pa je risanje, zato sva jo s sodelavko 

poprosili, da spremeni izrazno sredstvo in namesto z besedami nariše interpretacijo zgodbe in 

nastala je spodnja umetnina, ki sva jo z njenim dovoljenjem uporabili v delavnici. Vsak 

udeleženec je dobil njeno risbo z vprašanjem Katerega volka pa ti hraniš?  
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Slika 4: Tjašina 

interpretacija zgodbe o 

volku (Vir: lasten) 

 

Slika 5: Razmislek in pogovor o tem, katerega volka 
hranimo. (Vir: lasten) 

Po končani delavnici so udeleženci lahko s skupino delili svoje odgovore in ena od udeleženk 

je na listič zapisala: „Prav je, da imamo v sebi oba volka, pomembno je, da se tega zavedamo. 

Če ne bi bilo črnega, bi tudi beli zbledel – črni „spodbuja“ belega, da ostane bel.“ 

 

Slika 6: Izpolnjen evalvacijski list po izvedenih delavnicah (Vir: lasten) 
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2.3 Z zgodbami pletemo vezi z našimi dijaki - Pazi, katerega volka 

hraniš (delavnica za dijake) 

Z zgodbami lahko spodbujamo ugodno šolsko klimo in kulturo ter tako ustvarjamo varno in 

spodbudno učno okolje, predvsem pa pletemo vezi z našimi dijaki in jim s tem, da jih 

vključujemo v aktivnosti, ki so namenjene tudi učiteljem, pokažemo, da so tudi oni pomembni. 

Dijakinji, ki smo jo povabili k sodelovanju, smo tako dali priložnost, da se s svojim talentom 

pokaže pred učitelji in drugimi dijaki ter tako poveča občutek pripadnosti šolski skupnosti, 

hkrati pa dobi potrditev, da je dobra oseba, vredna pohvale in da je opažena, videna ter 

sprejeta takšna, kot je, saj opažamo, da ima veliko dijakov pogosto težave z vključitvijo v 

družbo, imajo manj prijateljev, morda niso tako priljubljeni v razredu kot njihovi vrstniki in 

podobno. Menim, da je to, da ranljivemu mladostniku, ki se spopada s kopico težav, pokažeš, 

da ti je mar zanj, ključ, ki odpira vrata dobrih odnosov in mu daje možnost, da kot osebnost 

zraste oziroma se opolnomoči za situacije, ki ga čakajo v življenju.  

Zgodba o volku pa je zelo primerna za izvedbo razredne ure, saj tako razrednik spoznava svoje 

učence/dijake in njihov način razmišljanja ter preko tega mogoče celo prepreči prezgodnjo 

prekinitev šolanja, pomaga prebroditi emocionalno stisko, prepreči socialni umik mladostnika 

in podobno. Pomembno je, da otroci pridobivajo različne življenjske izkušnje in so spodbujeni 

k racionalnemu razmisleku o različnih konceptih in načinih življenja. 

 

Slika 7: Zapis dijaka po izvedeni razredni uri (Vir: lasten) 
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Pomembno je tudi, da učitelji v šoli, ki je zelo kompleksen socialni prostor, vzpostavljamo 

dobre odnose z učenci/dijaki in jih podpiramo v uresničevanju in izgradnji lastne samopodobe, 

k čemur močno pripomore tudi iskrena pohvala in spodbuda.  

 

3 Zaključek 

»Koronsko« obdobje je v šolskem prostoru pustilo opazne posledice na odnosih na vseh 

ravneh vzgojno-izobraževalnega dela. V gonji po čim večji količini pridobljenega znanja, smo 

zapostavili odnose, zato so bila na mestu vprašanja: Kakšen je moj odnos do sebe? Kdo sem 

jaz v skupinski dinamiki v kolektivu? Kdo sem jaz v skupinski dinamiki v razredu? Katera 

prepričanja so v ozadju mojih vedenj? Kako to vpliva na moje duševno zdravje? Znam ločevati 

med realnostjo in željami, pričakovanji? V kaj verjamem? To so vprašanja, ki si jih zastavljamo 

vsi, odgovore pa lahko poiščemo samo v sebi. Eden od načinov, kako lahko opolnomočimo 

sebe in posledično naše dijake, pa je razmislek in pogovor ob konkretnih zgodbah, za katerimi 

pa se skriva močna sporočilna vrednost, kar lahko iščemo tudi v biblijskih prilikah ali parabolah 

kot tudi v sodobnih zgodbah. 

Zelo pomemben most med vsemi deležniki vzgojno-izobraževalnega dela je tudi spoštljiva in 

odprta komunikacija, ki temelji na poslušanju drugega, saj si vsak izmed nas želi biti slišan, ter 

na spoštljivem, kulturnem dialogu.  

Tudi nivo kulturne, strpne komunikacije je v času pouka, dela na daljavo močno upadel, zato 

smo skušali z drugačnim, inovativnim pristopom s sodelavci in tudi z dijaki ustvariti boljšo 

šolsko klimo. Menimo, da je k uspešnosti izvedbe delavnice vplivala tudi sprememba lokacije, 

da smo zapustili šolske prostore in se preselili na lokacijo med vinograde. Pri dijakih pa bomo 

ta adut učilnice na prostem še izkoristili. 
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Povzetek 

Učenje predstavlja pomemben del življenja vsakega učenca. V zadovoljstvo vseh je, če je 

pridobljeno znanje funkcionalno, da zna učenec znanje, ki ga je pridobil, povezati in uporabiti 

pri različnih predmetih, na različnih področjih vsakodnevnega življenja. Žal pa se pogosto 

izkaže, da je pridobljeno znanje učencev le kratkotrajno in pridobljeno z željo po čim lepši oceni 

pri ocenjevanju. Ko se z učenci pogovarjam o učenju, mi večkrat povedo, da se učijo predvsem 

»na pamet« in »kampanjsko«, torej tik pred ocenjevanjem. Najraje imajo, če dobijo od učitelja 

vprašanja, po katerih se pripravijo na ocenjevanje. Pogosto celo povedo, da jim na vprašanja 

odgovorijo starši. Ti poiščejo ustrezne odgovore v učbeniku, jih zapišejo, otroci pa se potem 

to samo še naučijo. Tak način učenja nikakor ne vodi do kvalitetnega znanja, na katerem bi 

učenec lahko gradil, zato je v šoli smiselno že pri učencih prve triade spodbujati učenje, ki 

temelji na raziskovanju, razmišljanju in povezovanju že pridobljenih znanj. V veliko pomoč pri 

tem nam je lahko uporaba bralnih učnih strategij. 

Ključne besede: učenje učenja, funkcionalno učenje, bralne učne strategije 

 

Abstract 

Learning represents an important part of every student's life. It is to everyone's satisfaction, 

if the acquired knowledge is functional and the student is able to connect and use the acquired 

knowledge in different subjects, in different areas of everyday life. Unfortunately, it often 

turns out that the students’ acquired knowledge is only short-lived and acquired with the 

desire to get the best possible grade in the assessment. When I talk to students about learning, 

they often tell me that they learn mainly "by heart" and that they "cram for exams", i.e. right 

before the assessment. They prefer that the teacher gives them questions to prepare for the 

assessment. They often even say that their parents answer the questions. The parents find the 

appropriate answers in the textbook, write them down and then the children just learn them. 

This way of learning by no means leads to quality knowledge on which the student could build. 

Therefore, it makes sense to encourage learning based on research, reflection and integration 

of already acquired knowledge as early as the first triad in primary school. The use of learning 

strategies in reading can be of great help to us in these situations. 

Key words: learning to learn, functional learning, learning strategies in reading  
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1 Samostojno in sodelovalno učenje 

Cilj učiteljev ni in ne bi smel nikoli biti samo ta, da učencem podamo neko učno snov, ki se jo 

potem učenci naučijo z namenom dobiti čim boljšo oceno pri ocenjevanju, potem pa lahko vse 

ali večinoma naučenega pozabijo. Ravno pri mehaničnem učenju oz. učenju »na pamet« se to 

kaj hitro tudi zgodi, zato je še toliko bolj pomembno poudarjanje učenja z razumevanjem. 

Pogosto pozabljamo na pomemben vidik učenja, to pa je, da je potrebno učence naučiti, kako 

se učiti. S tem se naši učenci v osnovni šoli večinoma vse premalo srečujejo. Mogoče učitelji 

ali pa svetovalni delavci tej temi namenimo kakšno razredno uro, za kaj več pa že ni časa, saj 

smo nenehno pod pritiskom učnega načrta. 

Metod učenja se učenci učijo 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 uporabljajo 

pri danem predmetu, s tem pa ni rečeno, da jih bodo znali uporabiti tudi pri drugih. Prednosti 

neposrednega razvijanja učnih strategij so te, 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).  

Samostojno uravnavanje lastnega učenja zahteva od učenca, da razmisli že pred učenjem, kaj 

bi rad izvedel, kaj že ve in kaj pričakuje, da uporabi ustrezne strategije učenja z namenom, da 

izboljša učinkovitost svojega učenja. Učenec se tako na primer odloči, da bo učno snov predelal 

v obliki miselnega vzorca, ker bo imel boljši pregled nad celotno učno snovjo določenega 

učnega sklopa. Vendar pa učenci, še posebej tisti v nižjih razredih, pogosto še ne zmorejo 

razmišljati o učenju na tak način. Učiteljeva vloga pri tem je, da jim pomaga pri refleksiji, da jih 

spodbuja, naj pred učenjem razmišljajo o tem, kako se bodo pripravili na učenje in kako bo le-

to potekalo. Po koncu učenja pa jih spodbudi, da razmislijo, kako so se učili in koliko znajo. 

Drugi pomemben vidik učenja pa je učenje, ki poteka v skupini. Sodelovalno učenje je 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).  
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Prednost sodelovalnega učenja je, da ima tako več otrok možnost aktivnejšega sodelovanja 

kot pri frontalnem učenju, kjer so učenci pretežno poslušalci. Slabost dela v skupini je lahko, 

da se nekateri učenci izognejo delu. Zato je zelo pomembno, da je sodelovalno učenje s strani 

učitelja skrbno načrtovano. Učitelj najbolje ve, kateri učenci bodo v skupini med seboj dobro 

sodelovali. Pomembno je, da učence usmeri k delitvi nalog, torej se v skupini med seboj 

dogovorijo, kakšna bo vloga vsakega posameznika in da nikogar ne izpustijo. S tem vsem 

zagotovimo aktivno vlogo.  

Učiteljeva vloga tako pri samostojnem učenju kot pri učenju v skupinah je zelo pomembna. Pri 

samostojnem učenju učencev nastopi kot motivator, ki pri učencih spodbudi zanimanje za 

učenje in uporabo različnih učnih strategij. Pri sodelovalnem učenju pa učitelj nastopi kot 

povezovalec, ki učence med učenjem opazuje in jim podaja tudi sprotne povratne informacije. 

Z vidika učenja učenja je pomembno tudi, da učitelj pred samim začetkom učenja učencem 

natančno pojasni namen učenja in predstavi potek. Kaj bo povedal, je odvisno od tega, kako 

dobro učenci poznajo metodo in koliko zmorejo. Potek učenja nato tudi moderira, kar pomeni, 

da skrbi za dobro vzdušje, spodbuja aktivnost učencev, sledi strukturi in časovnemu okviru, 

učence usmerja k spoštovanju pravil, daje povratno informacijo in je pozoren na zaključek 

(prim. Ažman 2008, 21). 

 

2 Uporaba bralnih učnih strategij v procesu učenja 

2.1 Pomen branja v procesu učenja 

Metod učenja, ki se jih lahko učitelji poslužujemo, da bi učencem podali učno snov še na 

kakšen drugačen, učencem bolj zanimiv in privlačen način, je zares veliko. Obstajajo določeni 

kriteriji za izbor določene metode učenja, in sicer: vsebina (tema), cilji, razvojna stopnja 

učencev, predznanje in sposobnosti učencev, ali učenci metodo poznajo, število učencev v 

oddelku, kako učenci sprejemajo sodelovalno učenje, čas, ki je na voljo, značilnosti metode – 

koliko spodbuja aktivno učenje učencev – ter učiteljeva osebnost in usposobljenost za 

uporabo metode (Tomić 2000, 87).  

V procesu učenja ima pomembno vlogo branje kot najučinkovitejše sredstvo za usvajanje 

znanja. Zato je zelo pomembno, da so učenci s strani učiteljev seznanjeni z različnimi bralnimi 

učnimi strategijami, ki jim omogočajo učinkovitejše in tudi hitrejše učenje.  
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Pogosto učenci potožijo, še posebej tisti z učnimi težavami, kako veliko in kako dolgo so se 

učili, rezultat pri ocenjevanju pa ni bil takšen, kot bi si ga želeli. Ko jih povprašam po načinu, 

kako so se učili, večkrat povedo, da so si snov v zvezku ali učbeniku samo večkrat prebrali. 

Samo branje učne snovi, brez prave želje po razumevanju prebranega, brez uporabe pisala za 

podčrtanje ali izpisa vsaj bistvenih podatkov, vsekakor ne more pripeljati do dobrega, 

funkcionalnega znanja. Poleg tega pa je posledica takšnega neučinkovitega učenja tudi padec 

motivacije za nadaljnje učenje. 

Da pa bi bilo branje kot sredstvo za učenje pri učencih čim bolj učinkovito, je potrebno bralne 

sposobnosti pri učencih razvijati. Razvijati jih začnejo že zelo zgodaj z urjenjem predbralnih in 

predpisalnih sposobnosti, kasneje pa z usvajanjem in avtomatizacijo bralne tehnike. Že v 

procesu razvijanja bralne tehnike pa branje ni več samo sebi namen, ampak postane »orodje« 

za učenje. Od tega, kako tekoče učenec bere, je pogosto odvisno tudi bralno razumevanje, s 

tem pa tudi učenje. 

 

2.2 Motivacija pri branju in učenju 

V procesu razvijanja branja in pri učenju ima motivacija pomembno vlogo, vendar se pogosto 

učencem zatakne ravno tu. Vemo, da so ob vstopu v šolo učenci motivirani za branje. Izkušnje 

iz časa, ko so jim brali drugi, so prijetne. Zato si želijo, da bi čim prej brali samostojno. Pri 

učencih v nižjih razredih, ki jim usvajanje bralne tehnike dela težave, se sicer že začnejo tudi 

prve težave z motivacijo. Vendar lahko rečemo, da se v tem obdobju otrokom še veliko bere 

in zato o nemotiviranih bralcih težko govorimo, saj se slabe izkušnje še niso nakopičile do te 

mere, da bi bralna motivacija izrazito padla. Problem se poveča, ko branje postane tudi glavno 

sredstvo učenja in ko začne z branjem v prostem času tekmovati mnogo drugih dejavnosti, ki 

so za mlade bolj privlačne. To pa je predvsem v višjih razredih osnovne šole oz. v adolescenci 

(Pečjak, Gradišar 2002, 53). 

 

2.3 Bralne učne strategije 

Bralnih učnih strategij je veliko in se med seboj razlikujejo po različnih kriterijih. Prvi kriterij je 

namen učenja, kjer gre za strategije ponavljanja učne snovi, povezovanja predznanj z novimi 

znanji ter organizacije informacij in znanj. Drugi kriterij je vsebina informacij. Tu gre za 

strategije določanje bistva ali podrobnosti, kritičnega branja, branja vidnih informacij … 
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Bralne učne strategije pa ločujemo tudi po časovnem kriteriju, torej, v katerem delu učnega 

procesa jih učenec uporablja. Tako ločimo strategije pred branjem, strategije med branjem in 

strategije po branju. 

Strategije pred branjem so namenjene aktiviranju predznanja učencev, določanju namena 

branja, spoznavanju z vrsto in zgradbo besedila in napovedovanju dogajanja oziroma vsebine 

besedila. Strategije med branjem uporabljamo z namenom, da učenec hitrost branja prilagodi 

bralnemu cilju in zahtevnosti bralnega gradiva, da ga čim bolje razume. Strategije po branju 

pa so namenjene urejanju prebranega besedila v tako obliko, ki učencu olajša razumevanje in 

zapomnitev prebranega. 

Kombinacijo različnih strategij predstavljajo kompleksne bralne učne strategije, ki vključujejo 

tako dejavnosti pred, med in po branju. Običajno se uporabljajo pri zahtevnih bralnih nalogah, 

učence pa vodijo skozi celoten proces učenja, da lahko gradivo čim bolje razumejo in si ga tudi 

zapomnijo. Namenjene so za delo v oddelku z vsemi učenci ali pa tudi za delo v manjših 

skupinah. Najpogosteje uporabljene in tudi najbolj učinkovite so: strategija VŽN, splošno 

študijska strategija, metoda PV3P, Paukova strategija in metoda recipročnega poučevanja. 

 

2.4 Praktičen primer uporabe strategije VŽN 

Opisala bom praktičen primer uporabe strategije VŽN pri delu z učenci 4. razreda. Izbrala sem 

jo zato, ker je preprosta, omogoča aktivno sodelovanje vseh učencev v razredu, zajema vse 

faze bralnega procesa (pred branjem, med njim in po njem) in je posebej primerna za vsebine, 

o katerih učenci že veliko vedo. Strategija VŽN temelji na treh vprašanjih: Kaj vemo? Kaj želimo 

izvedeti? Kaj smo se naučili? V literaturi jo najdemo tudi pod imenom K-W-L (What we know? 

What we want to know? What we learnt?). Vprašanja zapišemo v tabelo s tremi kolonami, 

kamor učenci med delom odgovarjajo na tri ključna vprašanja.  

Ker učenci strategije VŽN še niso poznali, sem jih pred izvedbo natančno seznanila s strategijo, 

kako bo delo potekalo in kaj od njih pričakujem. Učenci so se po štirje razporedili v skupine po 

mojih navodilih. Pri tem sem bila posebej pozorna, da so bili skupaj učenci, za katere vem, da 

med seboj dobro sodelujejo. Dobro sodelovanje in prijetna klima med učenci je namreč 

pomemben vidik za uspešno izpeljano delo.  

V sklopu dejavnosti pred branjem sem učence seznanila, da bo naša tema kulturna dediščina. 

Ker sem vedela, da o tej temi že veliko vedo, sem njihovo predznanje aktivirala z uporabo 
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možganske nevihte. Učenci so naštevali svoje ugotovitve ter jih v obliki ključnih besed ali 

povedi zapisovali v prvo kolono tabele Kaj že vemo? Njihove ugotovitve sem tudi sama 

zapisovala na tablo in jih pri tem spodbujala in usmerjala k razmišljanju. Hkrati so se pri učencih 

porajala tudi že vprašanja, na katera niso vedeli odgovorov, zato smo jih zapisali v drugo 

kolono tabele Kaj želim izvedeti? Opazila sem, da so imeli učenci največ težav ravno pri 

postavljanju vprašanj. Tu je bila moja vloga zelo pomembna, saj sami niso znali ustrezno 

zastaviti vprašanj, ali pa sploh niso imeli idej, kaj bi jih še lahko pri temi o kulturni dediščini 

zanimalo. Z mojo pomočjo, usmerjeno v spodbujanje zanimanja za temo, so postajala sčasoma 

vprašanja vedno bolj kakovostna. Sledile so dejavnosti med branjem, kjer sem učence usmerila 

k branju obravnavane učne snovi v učbeniku. Njihova naloga je bila, da besedilo berejo 

aktivno, iščejo nove informacije in hkrati odgovarjajo na vprašanja, ki so jih sami zastavili. Ker 

je bilo besedilo krajše, sem pustila, da so najprej prebrali do konca in sami zapisali svoje 

ugotovitve v tretjo kolono Kaj smo se naučili? Odgovore smo nato skupaj pregledali in dopolnili 

ter odgovorili tudi na vprašanja, na katera sami niso znali odgovoriti. 

 

 

Slika 1: Primer tabele, ki je nastala med učenjem 
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3 Zaključek 

Kot defektologinja in učiteljica dodatne strokovne pomoči na osnovni šoli se ves čas srečujem 

z izzivom, kako organizirati učenje, da bo le-to učencem zanimivo, da bodo učenci videli smisel 

v tem, kar se učijo, ter da bodo pridobljeno znanje znali uporabiti tudi kasneje v različnih 

situacijah. Pogosto namreč opažam pomanjkanje zanimanja tudi za učenje učne snovi, ki bi jo 

lahko dobro povezali z okoljem, v katerem živijo in z izkušnjami, ki so jih že pridobili. Predvsem 

se mi zdi, da učenje prepogosto dojemamo kot enostranski proces, pri katerem učitelji 

podajamo znanje učencem in potem preverimo ali je bilo to znanje pri njih dobro »naloženo«. 

Takšno učenje je pogosto vse preveč mehanično, premalo usmerjeno v cilj, da bi bilo znanje 

učencev funkcionalno. In prav zato so bralne učne strategije lahko velik doprinos pri vzgojno-

izobraževalnem delu vsakega učitelja. Njihova prednost je, da omogočajo odmik od 

frontalnega učenja, učence pa spodbujajo k razmišljanju in sodelovalnemu učenju. Pomemben 

element bralnih učnih strategij je tudi pogovor med učiteljem in učenci, pri katerem učitelj kot 

moderator vodi učence na poti pridobivanja znanja. Po mojih izkušnjah in glede na odzive 

učencev jim je ta način pridobivanja znanja precej zanimivejši, pridobljeno znanje pa jim tudi 

bolje ostane v spominu.  
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Povzetek  

V časih, ko so spremembe hitre in jih ni mogoče dohajati brez dovolj znanja in izkušenj, se nam 

v ospredje postavlja vprašanje opredelitve ključnih kompetenc za življenje. Hkrati ob uporabi 

formalno pridobljenega znanja, doživetih izkušenj pa je za uspeh v družbi potrebno biti tudi 

inovativen in ustvarjalen ter znati reševati probleme. Še zlasti podjetnost je potrebno začeti 

krepiti v zgodnji fazi otrokovega razvoja. Kljub zavezujočim zapisom v evropskih dokumentih 

nam v družbenem sistemu te kompetence ne uspe razvijati tako kot bi si želeli. Problem, ki ga 

bomo naslovili v prispevku je način, kako se znotraj izobraževalnega sistema šole trudijo v 

svoje delovanje implementirati kompetenčne modele, ki bodo dovolj poudarjali podjetnost 

kot prečno kompetenco. Postavlja se vprašanje v kolikšni meri je podjetnost tema 

medpredmetnih povezav ter v kolikšni meri so jo šole pripravljene pri mladostnikih 

nadgrajevati kot obšolsko dejavnost na šoli. 

 

Ključne besede: kompetenca, podjetnost, izobrazba, organizacija, krožek, vrednote  

 
 

Abstract 

In times when changes are rapid and cannot be kept up with without enough knowledge and 

experience, the question of defining key competences for life comes to the fore. At the same 

time, while using formally acquired knowledge and experiences, in order to succeed in society, 

it is also necessary to be innovative and creative and to know how to solve problems. In 

particular, it is necessary to start strengthening entrepreneurship at an early stage of a child's 

development. Despite the binding provisions in European documents, we do not succeed in 

developing this competence in the social system as we would like. The problem that we will 

address in the paper is the way in which, within the educational system, schools try to 

implement competence models in their operations that will sufficiently emphasize 

entrepreneurship as a transversal competence. The question arises to what extent 

entrepreneurship is a topic of cross-curricular connections and to what extent schools are 

ready to upgrade it as an extracurricular activity at school for young people. 

 

Key words: competence, entrepreneurship, education, organization, circle, values   
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

Časi se spreminjajo. Ne glede na to, ali gre za formalno ali neformalno pridobljena znanja 

moramo kot posamezniki biti zmožni ta prilagajati življenjskim obdobjem. Tudi dogajanjem v 

družbi. Danes biti iskalec zaposlitve pomeni posedovati splošna formalna znanja, strokovna 

znanja in specifične zmožnosti ter se prilagoditi situaciji raziskovanja nečesa novega.  

Posamezniki se razlikujemo med seboj. Razlike so tako v vrednotah, izkušnjah, znanju in 

veščinah. Ljudje razvijamo različna znanja, veščine oz. pravimo, da krepimo kompetence. Ker 

se bomo v nadaljevanju prispevka osredotočili na razvoj kompetenc za življenje pri 

mladostnikih, je prav, da najprej definiramo pojem kompetenca. Izraz je v splošni in pogostejši 

rabi vse od v 80-ih let na področju psihologije vodenja, kasneje pa se je uveljavil tudi v 

ekonomiji in managementu. Predvsem v luči drugačnega pogleda na organizacijo. 

Kompetence so na polju upravljanja človeških virov postale eno ključnih področij (Kohont, 

2011). 

Temeljne kompetence opredeljuje Evropski referenčni okvir, ki je bil sprejet leta 2006 in 

vključuje kompetence: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, 

matematična kompetenca, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske 

kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izražanje.  

Za boljšo učinkovitost v fazi uveljavljanja ključnih kompetenc pa so države posameznice 

sprejemale številne podukrepe, kot so vključenost vseh učencev v pouk, splošna predšolska 

vzgoja, zmanjševanje osipa in pa učinkovita podpora učiteljem, vodstvom šol ter drugim 

deležnikom (http://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_sl ) . Tudi Republika 

Slovenija pri tem ni bila izjema in v svojih strateških dokumentih opredeljuje kompetence na 

osnovi različnih vidikov. Pri tem najdemo poimenovanja, kot so: 

- poklicna kvalifikacija, ki jo razumemo v smislu strokovne usposobljenosti posameznika, 

kjer gre za jasno opredelitev znanj, ki jih naj posameznik premore. Pojem se pogosto 

uporablja v poklicnih standardih; 

- poklicna kompetenca – razumljena kot posameznikova zmožnost uporabe znanj, 

spretnosti in veščin za opravljanje poklica; 

- ključne kvalifikacije, ki so generične zmožnosti kot osnova vsake poklicne izobrazbe; 
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- ključne kompetence, ki jih opredeljujemo kot ključne zmožnosti, na podlagi katerih je 

delovanje posameznika učinkovito in ustvarjalno, predvsem pa etično, ko gre za 

nepredvidljive okoliščine poklicnega in družbenega življenja nasploh. 

McClelland (1973), ameriški psiholog je sicer že leta 1973 objavil članek z naslovom Testing for 

Competence Rather ThanforIntelligence, s katerim je predlagal, da podjetja v procese 

kadrovanja namesto testov inteligentnosti umestijo teste kompetentnosti. Bil je prepričan, da 

za uspešnost pri opravljanju nalog posameznika niso pogoj zgolj veščine, razvite z učenjem, 

temveč osebnostne lastnosti posameznika, motivacija, inovativnost, vztrajnost, intuitivnost. S 

tem je omenjeni psiholog opredelil temelj kompetenčnega modela, ki v ospredje postavlja 

človekovo celotno osebnost. Seveda kompetence niso nekaj, kar bi lahko opisali za statično, 

ampak kot smo že uvodoma dejali je njihov razvoj izjemno dinamičen.  

Perrenoudejeva definicija, je tista, ki jo v svojih opisih kompetenc poudarja Svetlik. Pravi, da 

gre pri tem za posameznikove zmožnosti, da aktivira ter uporabi in poveže pridobljeno znanje 

v raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah(Svetlik,2005, 13).  

 

2 Podjetnost kot ena ključnih kompetenc posameznika 

Evropski referenčni okvir opredeljuje kompetenco podjetnosti skupaj z samoiniciativnostjo in 

jo utemeljuje kot sposobnost uresničevanja lastnih zamisli. Seveda kompetenco podjetnosti 

definiramo ločeno od pojma podjetništvo, saj je podjetnost naravnanost posameznika oz. 

njegova zmožnost uresničiti lastne zamisli, med tem ko podjetništvo lahko dojemamo kot 

poklic. V skladu z Evropskim referenčnim okvirom so ključne kompetence smer 

vseživljenjskega učenja. RS ima v svojih dokumentih začrtan cilj, da razvija in krepi kompetenco 

podjetnosti v izobraževanju. Šolski učni načrti v svojih opredelitvah sicer vključujejo znanja, 

spretnosti podjetnosti (ob branju, pisanju in računanju), vendar je za ustrezno krepitev 

kompetence podjetnosti sočasno nujno razvijati samoiniciativnost, ustvarjalnost, kritično 

mišljenje, predvsem pa zmožnost reševanja problemov ter prevzemanja tveganja.  

Ne glede na zgoraj omenjeno z uresničevanjem takšnih učnih ciljev ne moremo biti v celoti 

zadovoljni, saj je potrebno takšen učni proces obravnavati kot celovit, z upoštevanjem vseh 

deležnikov. Potrebno se je vprašati, kako so te kompetence razvite psi posameznem učitelju. 

Pomembno je, kako jih le-ta zna integrirati v lastno delovanje, tako znotraj, kot zunaj šole. Ali 

tudi na tem področju zmore delovati z zgledom učencem, dijakom. In ker je za poučevanje 
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takšnih spretnosti se potrebno posluževati drugačnega pristopa, to posledično pomeni 

spreminjati vsakdanjo pedagoško prakso posameznega učitelja in njegovo didaktično zasnovo 

pouka. Resnično uspešni pri tem pa smo lahko tedaj, ko takšen način delovanja uspemo 

prenesti na višjo raven, na raven šole kot celotne organizacije. Idealno bi bilo seveda na raven 

celotnega izobraževalnega sistema. Dotaknemo se torej kompetenčnega modela šole, kako ga 

le-ta udejanja pri dijakih in učiteljih ter kako se na ta način manifestira navzven v okolje.  

 

2.1 Srednja šola za oblikovanje Maribor in njen kompetenčni model 

Kompetenčne modele organizacij kot takih poznamo že približno 30 let. Na naši šoli v zadnjih 

letih temu posvečamo še več pozornosti, saj se zavedamo, da smo kot izobraževalne institucije 

na nek način na tržišču. Več novosti kot bomo znali ponuditi našim slušateljem (dijakom), bolj 

je to lahko prepoznano v našem podpornem okolju (gospodarstvu). Zato pa potrebujemo 

kompetenčne učitelje, ki bodo zmogli izoblikovati »kompetenčnega« dijaka. Držimo se 

osnovnih načel kompetenčnega okvira podjetnosti, ki na preprost način nakazuje fazam, ki jim 

sledimo, da podjetnost kot veščino najprej krepimo pri učiteljih, še posebej tistih, ki so na 

kakršen koli način vključeni v krepitev veščin podjetnosti v okviru izvajanja obšolske 

dejavnosti, o čemer bomo govorili v naslednjem poglavju.  

 

 

Slika 5: Kompetenčni okvir podjetnosti 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 303 
 

 

Slika 6: Kompetenčni okvir podjetnosti 

 

 

Slika 7: Kompetenčni okvir podjetnosti  

(Vir: Ppt predstavitev projekta Podvig – Podjetnost v gimnaziji  

KOMPETENČNI OKVIR PODJETNOSTI.pdf) 

file:///E:/KOMPETENÄ�NI%20OKVIR%20PODJETNOSTI.pdf
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2.2 Podjetnost na SŠOM kot obšolska dejavnost 

Stroka je mnenja, da so projektne aktivnosti za dijake odličen način interdisciplinarnega 

poučevanja (Slivar, 2008, 7). V sled omenjenega na Srednji šoli za oblikovanje Maribor 

izvajamo program Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, pri katerem se veščine se 

nanašajo na razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri mladih, pregled stanja in 

načini spodbujanja razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v svetu in pri nas, 

predstavitev dobrih praks, sodobne načine spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti v šoli, predstavitev projekta Razvoj, implementacija in evalvacija modela za  

spodbujanje inovativnosti učencev slovenskih šol, usposabljanje učiteljev za izpeljavo 

posameznih faz inovativnega procesa. 

Cilji, ki jih pri tem zasledujemo, so: 

- zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: 

ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti ... 

- oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge 

ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo 

- spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji 

- zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje 

osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov 

podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti. 

Program izvajamo kot obšolska dejavnost. Pri dijakih krepi, nadgrajuje znanja in spoznanja s 

strokovnih področij, za katere se izobražujejo, pri čemer gre za interaktiven proces na ravni 

skupine. Dijak z aktivnostjo v skupini vpliva na usvajanje znanja skupine in širi lastno znanje. 

Dijaki prihajajo iz različnih letnikov, tudi programov izobraževanja. Pri izvedbi krožka sodeluje 

strokovnjak iz prakse, ki se z učiteljem – mentorjem na šoli ustrezno dopolnjuje. Tako 

dosegamo eksploatacijske učinke na populaciji dijakov, kakor tudi v skupini učiteljev in 

krepimo socialni kapital javnega zavoda. Ustvarjamo spodbudno okolje za prenos znanja med 

dijaki, učitelji ter vplivamo na vključevanje dijakov v avtentične probleme iz prakse in tkemo 

vezi z gospodarstvom. Zaradi drugačnega načina dela moramo samo izvedbo omejiti na 

štirideset (40) udeležencev. Dijaki imajo možnost vzpostaviti stik s podjetnikom, ki jih skupaj z 

mentorjem na šoli usmerja pri razvoju lastnih idej. Navdušuje jih tudi možnost predstaviti se 
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na regijskem in državnem tekmovanju POPRI za najboljšo podjetniško idejo, kjer lahko z dobro 

uvrstitvijo pridobijo zagonska sredstva za lastno poslovno dejavnost. 

Pri dijakih skozi interdisciplinaren način dela dosežemo izvajanje procesa učenja z delom na 

lastnem projektu oz. learning by doing. Urijo se v veščinah socializacije, timskega dela, 

komunikacije, inovativnosti, digitalne pismenosti, matematike itd. Dijaki so razdeljeni v dve 

skupini in se srečujejo na 14 dni. 

Srečanja trajajo po 3 šolske ure oz. skupaj 50 ur dela v krožku. Prva so namenjena generiranju 

dijaških idej s principi inoviranja. V kasnejši fazi dijaki izoblikujejo lasten poslovni projekt po 

poslovnem modelu Canvas. Dokument (poslovni model Canvas) v celoti izpolnijo in ustvarijo 

vso potrebno materijo za formalni zapis poslovnega načrta. Na ta način tudi krepijo 

odgovornost za sprejemanje odločitev, tudi če so bile napačne. Seznanijo se s tako 

imenovanim pivotiranjem oz. spremembo poslovnega modela. Poslovno idejo morajo 

preveriti na trgu. Spoznajo načine trženja, analizo trga in osnove statistične analize ter 

obdelave podatkov. Vloge si razdelijo, glede na lastno proučitev močnih področij 

posameznika. V fazi načrtovanja financiranja lastnega projekta tako krepijo finančno 

pismenost posameznika in s predstavitvijo lastne poslovne ideje pa usvajajo veščine digitalne 

pismenosti.  

 

3 Zaključek 

Kompetenčni modeli v srednji šoli so pomembno orodje za krepitev kompetenc za življenje pri 

mladostnikih. Uspešnost procesa pa je seveda v veliki meri odvisna od tega, kako se pomena 

prepletanja znanja, medpredmetnih povezav in vzpostavljenih kompetenčnih modelov 

zavedajo učitelji. Skozi proučevanje problematike ugotavljamo, da je naklonjenost takšnim 

načinom poučevanja med učitelji še zmeraj relativno majhna. Tisti, ki pa na tej poti želijo žeti 

uspehe, pa si morajo prizadevati za veliko vloženega truda v krepitev lastnih kompetenc, ki jih 

preko tega v različnih oblikah nato prenesejo na dijake. Kljub vsemu pa je opaziti rahel trend 

rasti na tem področju, na kar lahko nakazuje tudi ponudba vsebin, kot obšolskih dejavnosti za 

dijake oz. učence. Ni zanemarljivo dejstvo, da dijaki, ki se vključujejo v takšne dejavnosti 

povsem utemeljeno in evidentno dosegajo višje povprečne ocene pri strokovnih predmetih, 

veliko krat tudi pri splošnih.  
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Na srečo nam pri implementaciji kompetenc za življenje v šolski prostor pomagajo številne 

podporne institucije preko razpisov za sredstva, zato jih le izkoristimo v čim večji meri.  
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Povzetek 

Kompetence so strokovnjaki opredelili kot sposobnost doseganja kompleksne zahteve s 

pomočjo mobilizacije spoznavnih in nespoznavnih vidikov delovanja. Imeti razvito neko 

kompetenco, pomeni, da poleg potenciala, ki ga imamo, tudi uresničimo kompetenco v 

različnih situacijah. Proces interakcije v družini je odločilna prvina za telesno, čustveno zdravje 

in razvoj vseh družinskih članov. Otroci so kompetentni, znajo izraziti vsebino in meje svoje 

integritete. Skrb za lastno integriteto je prvi pogoj za zdrav razvoj občutka za druge. Bralna 

kompetenca pomeni zaupanje posameznika v svoje bralne sposobnosti in prepričanje, da bo z 

branjem rešil bralne naloge in dosegel cilj. 

 

Ključne besede: kompetence, interakcija v družini, kompetentni otroci, lastna integriteta, 

bralna kompetenca 

 

 

Abstract 

Experts have defined competencies as the ability to meet complex demands by mobilising 

cognitive and non-cognitive aspects of action. Having developed a competence means that 

we not only have the potential, but we can also implement this competence in different 

situations. The process of family interaction is a crucial element for the physical and emotional 

health and development of all family members. Children are competent and able to express 

the content and limits of their integrity. Caring for one's own integrity is the first prerequisite 

for developing a healthy feeling for others. Reading competence is the confidence in one's 

own reading abilities and the conviction that through reading one will be able to solve reading 

tasks and achieve goals.  

 

Key words: competencies, family interaction, competent children, self-integrity, reading 

competence 
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1 Predstavitev teme: Kompetence in vrednote 

Avtorice monografije Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev (2009) 

pojasnijo, da so strokovnjaki opredelili pojem kompetence kot kazalec razvoja, ki je 

pomemben za celotno človeško družbo. Kompetence so opredelili kot sposobnost doseganja 

kompleksne zahteve s pomočjo mobilizacije spoznavnih in nespoznavnih vidikov delovanja. 

Kompetence vključujejo spoznavno raven (kompleksno razmišljanje in reševanje problemov, 

znanje na določenem področju), čustveno-motivacijsko raven (čustva, vrednote, 

pripravljenost za aktivnost) in vedenjsko raven (sposobnost aktiviranja, usklajevanja in 

uporabe potencialov v kompleksnih situacijah). V primerjavi s sposobnostmi, ki so v veliki meri 

podedovane, so kompetence kompleksni akcijski sistemi, ki so uporabni v različnih kontekstih. 

Na določenem področju vključujejo kompetence spoznavne vidike delovanja posameznika: 

sposobnosti reševanja problemov, analitično in kritično mišljenje, divergentno mišljenje in 

sposobnosti odločanja ter zadostne količine znanja, vezanega na določeno področje. 

Posamezniku informacije, pojmi, zakonitosti, ki so povezani v celoto, omogočajo reševati 

problem na njegovem področju delovanja in s tem uspešno prenesti znanje na druga področja. 

Poleg deklarativnega znanja moramo imeti tudi proceduralno znanje, poznati moramo 

postopke, procedure, ki nas privedejo do rešitve problema. Samo kopičenje informacij ne 

zagotavlja boljšega znanja in izvajanja na določenem področju. Zavedati se moramo svojih 

sposobnosti in strategij reševanja v določeni situaciji ter njihovo uporabo. Imeti razvito neko 

kompetenco, pomeni, da poleg potenciala, ki ga imamo, tudi uresničimo kompetenco v 

različnih situacijah. V besedilu omenjene avtorice (2009) pojasnijo, da je reševanje posamezne 

aktivnosti odvisno od pripravljenosti za delo, vrednotenja situacije, izzivov, stališč, odnosa do 

neke aktivnosti in vrednot (čustveno-motivacijsko področje). Čeprav imamo razvite ustrezne 

sposobnosti, obvladamo strategije, potrebujemo motivacijo, da uresničimo potenciale in 

znanje. Na uresničevanje naših kompetenc močno vplivajo prepričanja, ki jih imamo o svojih 

kompetencah na določenem področju (samoučinkovitost, samopodoba). Avtorice v besedilu 

(2009) poudarijo, da kompetence določajo naše vrednote, ki nas vodijo v življenju. Navajajo, 

da je bil pomemben dosežek skupine DeSeCo opredelitev ključnih kompetenc, ki so 

pomembne za uspešno delovanje v 21. stoletju. Znanstveniki so kot ključne kompetence 

opredelili tiste, ki prispevajo k visoko vrednotenim dosežkom na individualni in societalni 

ravni, in sicer v smislu uspešnega življenja in dobro delujoče družbe. Za avtonomno in 
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odgovorno ravnanje so potrebne naslednje kompetence posameznika: delovanje znotraj 

celote, oblikovanje in izpeljava osebnih projektov, zagovarjanje lastnih interesov, potreb. 

Avtorice v knjigi (2009) pojasnijo, da je temeljni pogoj za uspešno razvijanje in pridobivanje 

kompetenc kakovosten in učinkovit izobraževalni sistem, ki ga izvajajo usposobljeni učitelji. V 

besedilu poudarijo, da Hargreaves v svojem delu Poučevanje v družbi znanja (2003) opozarja 

na ujetost učiteljev v sklop nasprotujočih si interesov in visokih zahtev, ki se pojavljajo v zvezi 

z vlogo učitelja. Od učiteljev se po eni strani pričakuje, da bodo spodbujali učence, razvijali 

znanje, ustvarjalnost, inovativnost, zavezanost spremembam, ki so ključne za ekonomsko 

blaginjo. Na drugi strani se od njih pričakuje, da bodo blažili težave, ki jih povzroča družba 

znanja, rastoče potrošništvo, individualizem. Pojavljajo se zahteve po vse večji regulaciji 

učiteljskega poklica, po standardizaciji njegovega dela, po vse večji uspešnosti. Dobro 

usposobljen učitelj pri svojem delu potrebuje znanje predmetnih področij, ki jih poučuje, in 

pedagoško psihološko znanje. Učitelji potrebujejo znanja, ki jim omogočajo, da pripeljejo 

učence do uresničitve vseh njihovih potencialov. Pridobivanje znanja je učiteljeva 

vseživljenjska naloga, ki potrebuje ustrezne vire in sistemsko podporo na nacionalni ravni.  

Avtorice v besedilu (2009) povzamejo, da je osnovni namen izobraževanja kakovostno znanje. 

Pri pouku gledamo na znanje z dveh vidikov: kot opredmetenje šolskega znanja v učnih načrtih 

in kot cilj učnega prizadevanja, ki naj se izrazi v kakovostnem učenčevem znanju. V Izhodiščih 

kurikularne prenove (1996) se kakovost znanja meri po količini znanih dejstev in rešitev, po 

trajnosti in uporabnosti za postavljanje in reševanje problemov, po razumevanju sebe, drugih 

in okolja, ter po sposobnosti pridobivanja novega znanja. Za pridobivanje produktivnega 

znanja mora biti pouk prežet s kritičnim mišljenjem in vrednotenjem. Potrebno je oblikovati 

človeka, ki je sposoben predvideti probleme in upoštevati dolgoročne posledice svojih 

odločitev. Gre za uresničevanje temeljnih človeških zmožnosti, ki so hkrati temeljni pogoj za 

preživetje človeka: presojanje, spoštovanje, odgovornost do sebe in drugih. 

Otrok ali mladostnik mora v okviru svoje družine pridobiti posamezne vrednote, veščine, ki mu 

omogočajo, da razvije kompetence za življenje in vstop v realno delovno okolje. Otrok mora 

razviti samospoštovanje, enakovrednost, integriteto, občutek vrednosti, odgovornost, 

samostojnost, samozavest, delovne navade. 

V knjigi Kompetentni otrok avtor Jasper Juul (2021) pojasni, da se je razmerje med odraslimi 

in otroki v zadnjih petindvajsetih letih, odkar se je pojavilo načelo enakovrednosti, zelo 
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izboljšalo. Otroci in mladostniki danes v svetu delujejo veliko bolj naravno in se bolj zavedajo 

samega sebe. Razlika med enakovrednostjo in enakopravnostjo je v tem, da se enakovrednost 

nanaša na dinamični proces, enakopravnost pa je statična, merljiva. Če želimo koncept 

enakopravnosti in spoštovanja postaviti v konkretne okvire, moramo pozornost usmeriti vase. 

Naučiti se moramo sprejeti takšne, kakršni smo. S tem pridobimo določeno mero 

samospoštovanja. Otroci potrebujejo odrasle, da jih naučijo, kako naj v odnosih z drugimi 

poskrbijo zase. Proces interakcije v družini se nanaša na kakovost izmenjav, odnosov v družini. 

To je odločilna prvina za telesno in emocialno zdravje ter razvoj vseh družinskih članov. Na 

proces interakcije vpliva več različnih dejavnikov: osebnost in življenjske izkušnje staršev, 

vzajemni odnos staršev, prepričanja. Odrasli so v družini v celoti odgovorni za ustvarjanje 

kakovostnega ozračja. Otroci niso sposobni obvladati te odgovornosti. Jasper Juul (2021) 

poudarja, da morajo starši upoštevati otrokovo osebno dostojanstvo. Otroci v večini ne 

morejo zaščititi svoje integritete pred starši. Njihova sporočila se večkrat zanemarijo ali pa so 

narobe razumljena.  

Danes vemo, da so otroci kompetentni, da so od rojstva družbena bitja, da znajo izraziti 

vsebino in meje svoje integritete. Kompetentno sodelujejo z vsako vrsto in obliko odraslega 

vedenja. Skrb za lastno integriteto je prvi pogoj za zdrav razvoj občutka za druge.  

Razvoj otrokovega samospoštovanja je pomemben zato, ker je od tega odvisno, koliko se bo 

imel rad. Samospoštovanje sestavljata naše vedenje o sebi in doživljanje sebe. Izhaja iz dveh 

virov, iz občutka, da nas najpomembnejši ljudje v našem življenju vidijo, nas priznavajo takšne 

kot smo, in iz občutka, da imamo za druge vrednost, in sicer takšni, kakršni smo. »Otroci 

morajo biti najprej »uzrti«, da se lahko sploh naučijo verbalno izražati svoje občutke.« (Juul, 

2021, 86).  

Prav je, da otroke naučimo osebne odgovornosti. Osebna odgovornost je odgovornost, ki jo 

imamo do svojega življenja, do svojega telesnega, psihičnega, duševnega zdravja in razvoja. 

Kadar prevzamemo osebno odgovornost, lahko preprečimo mnoge nevšečnosti in tako 

prispevamo k družbenim koristim skupine, ki ji pripadamo. Otroci morajo biti odgovorni za tri 

področja svojega življenje: svoje čute, svoja čustva, svoje potrebe. Da lahko prevzamemo 

odgovornost zase v razmerju do drugih, potrebujemo osebno govorico. Če želimo imeti 

družino, kjer se vsi družinski člani zdravo razvijajo in napredujejo, se moramo osredotočiti na 

dialog, ne na dovoljenje.  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 312 
 

V besedilu Albert in Leonida Mrgole (2013) pojasnita, da moramo otroku postaviti meje. 

Bistveno je, da so meje jasne in trdno definirane. Postavljanje mej je vztrajnost, odločnost, 

doslednost.  

Samostojnost je zelo pomembna za otrokov razvoj, začne se od trenutka, ko se otrok rodi. V 

knjigi Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, avtorja Albert in Leonida Mrgole (2013) poudarita, 

da moramo otroka spodbujati k samostojnosti, ga naučiti prevzemati odgovornosti za svoje 

vedenje, odgovarjati za posledice svojih dejanj. Samostojnost je skupek veščin, s pomočjo 

katerih najstnik neko nalogo sam naredi. Odraščanje pomeni učenje ravnanj, ki nam pomagajo 

preživeti. Življenje je učenje. Pravi čas za učenje samostojnosti je, ko dobi otrok priložnost, da 

se sam nekaj nauči. Otrokom, ki niso samostojni, manjkajo izkušnje, da bi se potrebnih veščin 

naučili na lastni koži.  

Če želi mladostnik doseči cilje, ki jih ima, mora imeti razvite delovne navade, ki so mu v pomoč 

pri oblikovanju samozavesti, da lažje premaguje ovire, da dokonča, kar je začel. V delovnih 

navadah so zajete veščine za preživetje v življenju. Delo je izkušnja, ki z dokončanjem prinaša 

zadovoljstvo, osmisli vloženi napor in vztrajnost. 

Moj odgovor na vprašanje, kaj otrokom preprečuje vstop v življenje, je, da so današnji otroci 

premalo samostojni in odgovorni, preveč varovani, premalo motivirani. Imajo premalo 

izkušenj, nimajo dovolj razvitih veščin, vrednot, ki bi jim omogočale večjo kompetentnost. V 

procesu izobraževanja bi moralo priti do sprememb. Pouk poteka preveč frontalno, premalo 

se upošteva individualnost, ustvarjalnost učencev. Učenci dobijo preveč informacij, med 

katerimi se izgubijo, ne vedo, kaj je bistveno. V pouk bi bilo potrebno vnesti različne aktivnosti, 

ki bi učence spodbujale k razmišljanju in iskanju rešitev ter k aktivnemu sodelovanju. Večji 

poudarek bi moral biti na utrjevanju bistva, praktičnemu in raziskovalnemu delu, 

medpredmetnih povezavah. Tako bi bili bolj motivirani za delo, pripravljeni sodelovati in 

komunicirati. Učenci se večkrat učijo na pamet, znanja ne znajo povezati in ga uporabiti v 

različnih situacijah ter pri drugih predmetih. Ne zavedajo se pomembnosti znanja, veščin, 

vrednot, ki jih pridobijo v osnovni šoli, za razvijanje in uporabo kompetenc v kasnejšem 

delovnem okolju in realnem življenju.  

Menim, da bi otroci morali biti samostojni (igra, reševanje različnih situacij), samoinciativni, 

inovativni, vztrajni, prodorni, z delovnimi navadami, disciplinirani, komunikativni. To bi 

učencem omogočilo, da bi pridobili konstruktivno znanje in logično sklepanje. 
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2 Razvijanje bralnih kompetenc 

Po poklicu sem specialna pedagoginja. Učim učence, ki imajo dodatno strokovno pomoč. 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja in manj razvite vrednote, veščine jim 

onemogočajo, da bi uspešno usvojili strategije učenja in kompetence za življenje. V svoje delo 

morajo vložiti veliko več truda, da vsaj delno dosežejo posamezne cilje. Imajo težave s samo 

organizacijo učenja, ne znajo se učiti. Branje z razumevanjem, razumevanje abstraktnih 

pojmov in snovi, povzemanje bistva, poznavanje postopkov reševanja, uporaba naučenega v 

konkretni situaciji, pomnjenje …. Vse to jim dela velike težave. Potrebujejo dodatno razlago, 

pogosto preverjanje pojmov, podajanje snovi po krajših delih, dodatna podvprašanja, veliko 

utrjevanja in ponavljanja. Težko sledijo učni snovi v celoti. Večina učencev je prizadevna, 

vztrajna, delovna.  

Odločila sem se, da bom bolj podrobno opisala, kako z učenci razvijamo bralne kompetence, 

ki imajo za posameznika velik pomen. »Učenje branja je proces, ki traja in se ne konča s 

spričevalom osnovne šole. Z branjem si pridobivamo znanje, iščemo informacije in si 

zapolnimo čas.« (Žerdin, 2003, 106). Razvoj branja obravnavamo z več zornih kotov; in sicer 

kot razvoj bralnih spretnosti, bralne stopnje, razvoj zanimanja za branje. Govorimo pa lahko 

tudi o razvoju drugih sposobnosti, ki bralca začetnika pripeljejo do zrelosti, na stopnjo 

funkcionalne opismenjenosti. Avtorica Tereza Žerdin (2003) obrazloži, da si otrok pridobiva 

branje najprej počasi in drseče. Te dejavnosti še niso branje, vendar pomenijo stopničke na 

poti k opismenjevanju. Metajezikovno zavedanje, ki je začetek spoznavanja prvin, ki tvorijo 

jezik, se pri večini otok pojavi že pred vstopom v šolo. Grafične simbole otrok prepozna prej 

kot glasovne. Zavedanje glasu je že povezano z učenjem. »V predšolskem obdobju se razvijejo 

temeljne sposobnosti, ki so potrebne za učenje branja in pisanja. To so temeljne sposobnosti 

vidnega in slušnega zaznavanja ter razločevanja. Predšolska leta so čas intenzivnega 

jezikovnega razvoja.» (Žerdin, 2003, 112). Pri sedmih letih otroci dozorijo za sistematično 

učenje. Zavedajo se glasu in ga povežejo s črko. Opismenjevanje pomeni učenje črk v povezavi 

z glasovi, to je učenje abecede. Za tako učenje potrebuje otrok dovolj časa. Ko otrok bere 

besede, mora prepoznati črke drugo za drugo, jih dekodirati in spreminjati v glasove. Vedeti 

mora, iz katerih glasov je beseda sestavljena, glasove mora spajati med seboj tako, da se zlivajo 

drug v drugega. Kadar otrok spozna preveč simbolov naenkrat, a ti niso utrjeni, ne bo vedel, 

kako se imenuje kateri simbol. To branje upočasni in trga besede. Proces spajanja glasov se 
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imenuje sinteza. Analiza je obrnjen proces. Izgovorjena beseda se razčleni na sestavne dele. 

Otrok mora vedeti, kateri glasovi so v besedi. Avtorica pojasni, da sta sinteza in analiza 

najpomembnejši za vezano branje. Večina otrok s sintezo in analizo nima težav. Za učence, ki 

imajo specifično motnjo procesa analize in sinteze, je to lahko usodno. Sami ne zaznajo, kako 

se glasovi spajajo in razstavljajo, zato berejo posamezne črke, glasove izgovarjajo nepovezano, 

črkujejo in ne vedo, kaj preberejo. Ne zapomnijo si zaporedja črk in ne morejo prebrane 

besede izgovoriti v celoti. Začetnemu učenju prepoznavanja črk, sintezi in analizi sledi 

utrjevanje. Pomembna je vaja in urjenje. Z vajo naj bi otrok utrdil tehniko branja. Pri urjenju 

branja otrok bere lažja besedila, in to z znano vsebino in znanimi besedami. Spretnosti je 

potrebno vaditi toliko časa, da postanejo samodejne, avtomatizirane. Ko branje postane 

avtomatizirano, usmerimo pozornost na spremljanje, razumevanje vsebine, na estetsko 

branje. Otroci z motnjo na tej stopnji opismenjevanja potrebujejo veliko več vaj kot njihovi 

vrstniki.  

Staršem učencev s težavami pri branju svetujem, da doma redno oziroma vsakodnevno vadijo 

glasno branje do 10 minut. Ko se začnejo učiti brati, delajo pri pouku in doma vaje na štirih 

področjih, da razvijejo glasovno oziroma fonemsko in fonološko zavedanje: razčlenjevanje 

besed na posamezne glasove, povezovanje črk z glasovi, povezovanje glasov črk v celoto, 

zlogovanje.  

Pri razčlenjevanju besed na posamezne glasove otroci ugotavljajo, na kateri glas se začnejo 

posamezne besede, katere besede se med seboj rimajo, iz katerih glasov so sestavljene besede 

»las, pas«, katera beseda je sestavljena iz glasov »l-a-s, p-a-s«.  

Pri izvajanju vaj za povezovanje glasov s črkami na kartice napišem črke, ki se jih mora otrok 

naučiti. Na začetku naredim le tri kartice. Kartice premešam in otrok izgovori vsako črko. Ko 

otrok pozna vse tri črke, na kartico napišem četrto črko. Vadiva tako dolgo, da otrok pozna vse 

štiri črke. Nato dodam naslednjo črko. Otroku črko izgovorim in otrok črko napiše. 

Pri povezovanje glasov in črk v besede uporabim bralne kartice. V kotu kartice izrežem 

pravokotnik. Z njim prekrijem besedo, vendar pustim prvo črko, ki jo izgovori. Pravokotnik 

otrok pomika proti desni, izgovarja črke, ki sestavljajo besedo. Na koncu vidi celo besedo, ki jo 

počasi izgovori, nato pa še z običajno hitrostjo. Otroka vprašam, če besedo razume, nato jo 

večkrat prebere.  
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Pri razstavljanju besed na zloge ali zlogovanje dam otroku besede, ki so razstavljene na zloge. 

Otrok sestavi zloge v besedo (mi-za). 

Za povečanje hitrosti branja se mora otrok naučiti hitreje brati pogoste besede. Napišem 

seznam najpogostejših besed, ki se jih bo naučil hitro prepoznavati (podobne besede, besede, 

ki se rimajo, se začnejo na isto črko). Merim čas, ki ga otrok potrebuje, da prebere seznam 

besed, označim si, koliko besed je pravilno prebral. Pri branju besedil z barvico označim težke 

besede, posamezno besedo napišem na kartico, otrok jo večkrat prebere, nato bere celoten 

seznam besed. Kadar otrok dela napake pri branju, ga opozorim. Pomagam učencu, da sam 

opazi napako in jo popravi. Pri branju je potrebno poudariti otrokove uspehe. Prav je, da si 

sam izbere knjigo, ki ga mora zanimati. Na začetku izbere knjigo z večjimi črkami in 

ilustracijami. Stavki se začnejo in končajo v isti vrstici.  

»Kompetenca za branje je pozitivno povezana s trudom in z vztrajnostjo. Če je učenec 

prepričan vase, bo vložil več truda v reševanje bralne naloge, povečala pa se bo tudi njegova 

vztrajnost. Številni raziskovalci menijo, da bodo učenci, ki verjamejo, da so sposobni in 

kompetentni bralci, imeli višje bralne dosežke kot tisti, ki takšnih prepričanj nimajo.« (Hromin, 

2010, 28). 

Prišla sem do ugotovitve, da imajo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja tudi 

težave pri doseganju kompetenc na posameznih področjih. Potrebujejo več časa, truda, 

vztrajnosti, dobro razvite delovne navade, da pridobijo posamezne kompetence. Obravnavana 

snov in besedilo sta velikokrat preveč abstraktna za razumevanje. Imajo težave s poznavanjem 

in uporabo postopkov reševanja, ki jih privedejo do rešitve problema. Po končani osnovni šoli 

večina učencev z dodatno strokovno pomočjo nadaljuje šolanje na srednji šoli, triletni ali 

štiriletni program, ki ga tudi uspešno zaključijo. Učencem razvite delovne, učne navade, 

vrednote, vztrajnost, vloženi trud omogočajo, da razvijejo ustrezne kompetence in se uspešno 

vključijo v delo in življenje.  

 

3 Zaključek 

Kompetence so kombinacija kognitivnih in praktičnih spretnosti, znanja, motivacije, stališč, 

vedenja, čustev in drugih socialnih in vedenjskih komponent, ki se glede na potrebe vključujejo 

v učinkovito delovanje posameznika.  
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Učenčeva prepričanja o lastnih sposobnostih pozitivno vplivajo in so napovedujoč faktor za 

njegovo delo na različnih predmetnih področjih.  

V mojem opisu dejavnosti je bil cilj dosežen. V teoretičnem delu sem pisala o kompetencah in 

njihovih značilnostih. Prestavila sem vrednote, ki so nujno potrebne, da otrok postane 

kompetenten. V nadaljevanju sem predstavila razvijanje bralnih kompetenc.  

Kompetence se pridobivajo in razvijajo vse življenje, ker se jih lahko naučimo v različnih okoljih. 

Pridobivanje in ohranjanje kompetenc je odvisno od posameznikovega truda in od socialnega 

okolja. 
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Povzetek 

Socialne kompetence se razvijajo in krepijo v interakcijah otrok z vrstniki in odraslimi. Odrasli, 

ki delamo z otroki, se moramo zavedati pomena poznavanja socialnega razvoja otroka in 

načrtnega vključevanja dejavnosti, ki spodbujajo razvoj socialnih kompetenc. Pri tem je 

pomembno primerno odzivanje odraslega na potrebe otrok in izražanje pričakovanj v skladu z 

razvojem otroka. V prispevku opredeljujem socialni razvoj predšolskega otroka in socialne 

kompetence, navajam mnenja različnih avtorjev o vplivu vzgojitelja na razvoj socialnih 

kompetenc ter nekatere strategije, ki jih uporabljam za krepitev socialnih kompetenc v skupini 

2–3 leta starih otrok. 

 

Ključne besede: socialne kompetence, socialni razvoj, predšolski otrok, vloga vzgojitelja 

 

 

Abstract 

Social competences are developed and strengthened in children's interactions with peers and 

adults. Adults who work with children need to be aware of the importance of knowing the 

social development of the child and the systematic inclusion of activities that promote the 

development of social competencies. It is important to respond appropriately to the needs of 

children and to express expectations in accordance with the child's development. In this paper 

I define the social development of preschool children and social competencies, state the 

opinions of various authors on the influence of the educator on the development of social 

competencies and some strategies we use to strengthen social competencies in a group of 2-

3 year old children. 

 

Key words: social competences, social development, preschool child, the role of early 

childhood educator  
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1 Opredelitev socialnega razvoja in socialnih 

kompetenc 

1.1 Socialni razvoj predšolskega otroka  

Novorojenčki so socialna bitja, sposobni so razlikovanja med obrazi in njihovimi čustvenimi 

izrazi. Najprej posnemajo različne obrazne gibe vključno s čustvenimi izrazi, med četrtim in 

šestim tednom se pojavi spontani socialni nasmeh, v drugem mesecu začnejo neposredno 

posnemati gibe drugih delov telesa in se na zunaj očitno vključujejo v dejavno socialno 

interakcijo (vendar le v paru). Med tretjim in četrtim mesecem starosti se že začnejo zavedati 

partnerjeve pozornosti, ki je namenjena njim, ter začenjajo interakcijo s samim seboj (npr. 

komunicirajo s svojo podobo v ogledalu). Šestmesečni dojenčki se že vključujejo v preproste 

sodelovalne igre s partnerjem (npr. skrivanje, dviganje, spuščanje …), pri tem so lahko pozorni 

le na drugo osebo, ne pa tudi na drugo osebo in predmet hkrati. Med sedmim in osmim 

mesecem dojenčki v socialni komunikaciji že uporabljajo predmete (npr. predmete ponujajo 

drugim in pričakujejo, da jih bodo ti vrnili nazaj). Med devetim in petnajstim mesecem se 

razvije nova sposobnost, to je skupna vezana pozornost (zmožnost usklajevanja pozornosti na 

predmet s partnerjevo), ki je značilna le za človeka. Konec prvega in v drugem letu življenja je 

otrokova interakcija z drugimi vezana na predmete, v interakciji z vrstniki okoli enega leta 

lahko opazimo sodelovalne (npr. ponujanje igrač vrstniku) in konfliktne (npr. napadalnost, 

trmoglavljenje) socialne izmenjave. Sodelovanje se v razvoju najverjetneje pojavi pred bojem 

za posedovanje predmetov, tekmovalnostjo in napadalnostjo, saj je količina sodelovalnega 

vedenja med eno- in dveletnimi otroki enaka, konfliktno vedenje pa v drugem letu narašča 

(Zupančič in Kavčič, 2007).  

V tem obdobju se pojavi tudi previdnost do neznanih ljudi ter tesnoba ob ločitvi od osebe, na 

katero je otrok navezan (separacijska anksioznost). Razvoj navezanosti poteka v štirih fazah: 

• faza pred navezanostjo (do približno šestega tedna starosti), zanjo so značilni različni 

prirojeni signali (težnja po seganju, nasmehu, vzpostavljanju očesnega stika, jok, s katerim 

dojenček prikliče druge ljudi v svojo bližino), čeprav dojenčki dobro razlikujejo med 

različnimi ljudmi, še niso navezani na določeno osebo; 
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• faza oblikovanja navezanosti (do približno osmega meseca), v njej se začnejo dojenčki na 

različne ljudi odzivati različno, intenzivneje se odzivajo na eno (ali več) izmed oseb, s 

katerimi so v vsakdanjem stiku, vendar še ne protestirajo, če se ločijo od njih; 

• faza jasne navezanosti (do približno leta in pol ali dveh let), zanjo je značilna separacijska 

anksioznost, otrok, tudi ob prisotnosti osebe, ki jim je blizu, namerno vzdržujejo njeno 

bližino (ji sledijo, jo iščejo s pogledom, se pomikajo k njej, se je oprijemajo), njena bližina 

jim zagotavlja varnost pri samostojnem delovanju; 

• faza oblikovanja recipročnega odnosa (od leta in pol ali drugega leta naprej), v njej 

separacijska anksioznost upade zaradi hitrega razvoja mentalne reprezentacije in govora, 

ki omogočata razumevanje razlogov odsotnosti bližnje osebe in sposobnost predvidevanja 

njene vrnitve (Zupančič, 2004). 

Zupančič (2004) razlaga, da se v drugem letu starosti lastno prepoznavanje odraža na 

kakovostno drugačen način kot v prvem (na podlagi sebi lastnih zunanjih potez, videza), večina 

otrok že uporablja svoje ime ali zaimek, sposobnost ločevanja med seboj in drugimi se izraža 

tudi v posesivnosti do stvari. V drugem in tretjem letu starosti v interakciji z drugimi ljudmi 

narašča pogostnost uveljavljanja težnje po posedovanju stvari ali ljudi, kar naj bi bolj odražalo 

vzpostavljanje jasnih mej med seboj in drugimi, kot pa sebičnost. 

Značilnosti otrokovega čustvenega prilagajanja na socialno okolje se odražajo na treh 

bipolarnih dimenzijah njegovega čustvenega izražanja: veselje – potrtost, zaupljivost – 

anksioznost, strpnost – jeza. Tudi značilnosti otrokove interakcije z vrstniki se kažejo na treh 

bipolarnih dimenzijah njegovega vedenja: vključevanje – osamljenost, mirnost – agresivnost 

in prosocialnost – egoizem. V interakcijah z odraslimi se pojavljajo individualne razlike pri 

otrocih v dimenzijah sodelovanje – nasprotovanje ter samostojnost – odvisnost. Otroci, pri 

katerih v vseh naštetih dimenzijah prevladuje izraženost pozitivnega pola njihovega vedenja, 

so splošno socialno prilagojeni. Otroci, pri katerih prevladuje vzorec potrtosti, anksioznosti, 

osamljenosti in odvisnosti, se razvijajo v smeri ponotranjenja težav (dejavnik tveganja v 

razvoju samostojnosti ter prezrtosti med vrstniki, vzgojitelji in učitelji). Otroci, pri katerih 

prevladuje izražanje jeze, agresivnosti, egoizma in nasprotovanja pa se razvijajo v smeri 

pozunanjenja težav (dejavnik tveganja v razvoju vedenjskih težav, težav v socializaciji, 

zavračanju s strani vrstnikov in konfliktnih odnosov z odraslimi) (Zupančič, 2004).  
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»Moralni razvoj v psihologiji opredeljujemo kot proces, v katerem posameznik postopno 

usvaja ali ponotranja družbeno sprejete standarde pravilnega vedenja, v skladu z njimi 

ocenjuje pravilnost in nepravilnost ravnanja ljudi v (načeloma) socialnih situacijah in skuša 

skladno s temi ocenami uravnavati svoje vedenje.« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, 369). 

Zupančič (2004) navaja, da se začnejo prvi znaki moralnega razvoja kazati že ob koncu prvega 

leta, v drugem letu pa postanejo jasno prepoznavni. Gre za enostavne oblike prosocialnega 

vedenja (posameznik deluje v prid drugim in v zameno ne pričakuje koristi zase), zavest o 

standardih vedenja, osnovno sposobnost presojanja ter specifične odzive na predmete in na 

samega sebe. Od otrokove odzivnosti in občutljivosti je odvisno iskanje socialnih informacij 

(npr. da je nekaj pravilno ali napačno), ki jih dobi od drugih ljudi, kako bo otrok uporabil te 

informacije pa je odvisno predvsem od doslednosti v kakovosti odzivanja drugih ljudi na 

podobna otrokova dejanja in od otrokove sposobnosti razumevanja sebe kot samostojnega 

posameznika, od njegovih spominskih sposobnosti in sposobnosti reprezentacije. Ko se te 

sposobnosti razvijejo (ob koncu prvega leta), opazimo prve znake samonadzora v obliki 

ugodljivosti standardom drugih ljudi. Otrok po eni strani prostovoljno ugodi preprostim 

zahtevam in omejitvam, ki mu jih postavljajo drugi, predvsem v drugem letu starosti pa se jim, 

v skladu z razvojem uveljavljanja sebe kot samostojnega posameznika, upira. Večina otrok, 

katerih starši so občutljivi na njihove potrebe in jim postavljajo starosti primerna, razumna 

pričakovanja glede njihovega vedenja, izraža manj nasprotovanja kot ugodljivosti. 

Sposobnost empatije in doživljanja krivde se razvijata že v prvih dveh letih življenja in celo 

življenje ostaneta pomembna moralna motiva. Najprej se otrok odziva na stanje druge osebe 

le čustveno, brez ustreznega razumevanja (sodoživlja čustveno stanje in mimično posnema 

čustvene izraze). V drugem letu starosti se razvije sposobnost vzročne atribucije (razlaga 

vzrokov za pojav opaženega vedenja pri sebi ali drugih), ko se otrok začne zavedati, da so lahko 

njegova dejanja prispevala k distresu drugega (Zupančič, 2004). 

Otroci od tretjega leta starosti naprej vedno več časa preživijo z drugimi otroki in manj z 

odraslimi, v tem obdobju razvijejo nove oblike socialnih interakcij in socialnih kompetentnosti 

(sposobnost komuniciranja, recipročnosti, empatije, skupnega reševanja problemov). Upada 

delež agresivnega vedenja med interakcijami, z uporabo govora lažje dosegajo svoje socialne 

cilje. V tem obdobju je zelo pomembna simbolna oziroma sociodramska igra, ker ponuja varno 

okolje, v katerem otroci vzpostavljajo zaupnost, intimnost, v njej ustvarjajo različne situacije, 
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v katerih lahko izražajo čustva s tem, da se jih učijo tudi nadzorovati (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). 

 

1.2 Socialne kompetence 

Stritih (2011) pravi, da lahko socialne kompetence razumemo kot sposobnosti posameznika 

shajati s seboj in drugimi. Tudi predšolski otroci izražajo odnos do sebe in svoje okolice, 

socialne kompetence, ki jih razvijejo do vstopa v šolo, napovedujejo njihovo kasnejšo šolsko 

uspešnost. Avtorica opisuje več vidikov (pokazateljev) otrokovih socialnih kompetenc: 

• čustveno doživljanje in prilagajanje na socialno okolje (prepoznavamo skozi prevladujoče 

razpoloženje: zadovoljstvo, veselje, potrtost, občutek varnosti, zaupljivosti, anksioznost, 

spoprijemanje z izzivi in frustracijami); 

• socialne interakcije (vključenost v vrstniške aktivnosti, osamljenost);  

• način obnašanja do vrstnikov ter njegovi prevladujoči odnosi do njih (predvsem v 

konfliktnih situacijah); 

• sposobnost upoštevanja perspektive drugih otrok ter vedenje, ki izraža občutljivost do 

drugih (otroci, ki težko sprejmejo dejstvo, da ne morejo biti ves čas v središču pozornosti 

in se ne zmorejo miselno postaviti na mesto drugega, so pogosto v konfliktih s svojimi 

vrstniki); 

• interakcije z odraslimi (sodelovanje, zaupljivost, pripravljenost pomagati, nasprotovanje, 

kljubovalnost, upiranje); 

• stopnja samostojnosti ali koliko odvisnosti in nadzora odraslega potrebuje otrok za svoje 

vsakodnevno funkcioniranje (ko se samostojni otroci soočajo z izzivi ali težavami, redko 

poiščejo pomoč odraslega, nove, neznane stvari sprejmejo kot izziv, nesamostojni otroci 

pa delujejo boječe, veliko jokajo, za ustrezno delovanje zahtevajo neprestano navzočnost, 

pomoč odraslega, še preden sami poskušajo najti rešitev).  

Kot dejavnike tveganja za razvoj socialne kompetentnosti Stritih (2011) navaja visoko izražena 

vedenja pozunanjenja težav (negativna čustva navzven, jeza, agresivnost, egoizem, 

nasprotovanje avtoriteti, vzgojitelji in starši take otroke dojemajo, kot vedenjsko zahtevne, 

drugi otroci pa jih odklanjajo) in prevladujoča vedenja ponotranjanja težav (plahost, 

negotovost, pogosto in hitro slabo razpoloženje, inhibicija, jok, osamljenost, taki otroci so 

manj moteči za odrasle, pogosto neopazni, drugi otroci jih redko vabijo v skupne igre). 
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Hmelak in Lepičnik Vodopivec (2015) socialne kompetence v zgodnjem otroštvu opredeljujeta 

kot spretnosti, ki se uresničujejo v interakcijah otrok z vrstniki in odraslimi. Med socialne 

kompetence uvrščamo: 

• sprejemanje družbenih vrednot (učenje pravičnosti, poštenosti, odgovornosti, 

sposobnosti prilagajanja …); 

• veščine načrtovanja in sprejemanja odločitev (npr. kje, kaj, kako in s kom se igrati); 

• pozitivna samopodoba (občutek sposobnosti, osebne moči, lastne vrednosti); 

• kulturne kompetence (nova znanja, spoštovanje, spretnosti komunikacije z ljudmi iz 

različnih etičnih in rasnih območij); 

• samokontrola (nadzorovanje potreb, čustev); 

• medosebne spretnosti (razumevanje sebe in drugih, sprejemanje potreb in čustev, 

sodelovanje pri reševanju problemov v medosebnih odnosih). 

Salmič (2017) navaja, da so socialne kompetence sestavljene iz več gradnikov – veščin, ki se 

jih otroci naučijo: 

• osnovne spretnosti (očesni stik, nasmejanost, aktivno poslušanje); 

• spretnosti pristopanja in vključevanja (priključitev k skupini ali posamezniku); 

• spretnosti sodelovanja (deljenja, izmenjave in upoštevanja pravil); 

• spretnosti prijateljstva (pokazati naklonjenost, vključevanje v proces odločanja); 

• sporočanje želja, potreb in idej; 

• postavljanje meja in odločanje; 

• reševanje konfliktov na socialno sprejemljiv način; 

• empatija in pripravljenost pomagati; 

• smisel za humor in pozitivno mišljenje. 

 

2 Vpliv vzgojitelja na razvoj socialnih kompetenc  

Lešnik in Marjanovič Umek (2005) sta preučevali povezanost med kakovostjo predšolske 

vzgoje v vrtcu in socialno kompetentnostjo otrok. Rezultati raziskave kažejo, da so otroci, ki so 

deležni bolj kakovostne predšolske vzgoje, socialno bolj prilagojeni, bolj kompetentni in 

izražajo manj znakov ponotranjanja in pozunanjenja težav. K razvojno višjim oblikam 

socialnega vedenja (fleksibilen, prosocialen vzorec vedenja, samostojnost, neodvisnost) 
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pripomore, če se strokovni delavec posveča vsakemu otroku posebej, otrokom na različne 

načine pomaga razvijati neodvisnost in odgovornost, jim izkazuje spoštovanje, se za njih 

zanima, jih pohvali za trud in dosežke, postavlja jasna pravila vedenja in se jih dosledno drži. 

Za spodbujanje razvoja socialnih spretnosti je pomembno tudi vključevanje otrok v reševanje 

konfliktov, organizacija igre, ki otrokom dopušča samoiniciativnost pri izbiri in poteku, jih 

spodbuja k medsebojni interakciji z drugimi ter vključevanje strokovnih delavcev v samo igro. 

V podporo socialnemu razvoju je dnevno rutino smiselno organizirati tako, da je otrokom 

dopuščena možnost nudenja medsebojne pomoči, medsebojno komuniciranje, izbira 

partnerjev pri izvedbi vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu, odrasli pa naj bo zgolj organizator in 

posredni usmerjevalec. Vse našteto prispeva k ugodni socialni klimi v oddelku, ki je nujna za 

spodbujanje socialne kompetentnosti. Pomembna je tudi organizacija dela na način, da se z 

otroki večino časa ukvarjata obe strokovni delavki, vloga pomočnice vzgojiteljice naj bo 

aktivno sodelovanje pri izvajanju vseh vrst dejavnosti, ki potekajo v oddelku in ne le 

organizacija prostora in rutinskih dejavnosti.  

Kroflič (2001) poudarja, da je neustrezno ločevati vzgojo od ostalih področij razvoja, saj je 

moralni razvoj pri predšolskem otroku še posebej tesno povezan s celotnim oblikovanjem 

odnosov do okolice, s pridobivanjem izkušenj in spodbud. Pri tem izpostavlja pomen 

izkoriščanja številnih vsakodnevnih priložnosti (predvsem naključnih) ter vsebinsko 

usmerjenih dejavnosti, ki ponujajo možnosti za razvoj razumevanja moralnih dilem. Še posebej 

pomembna je občutljivost strokovnih delavcev za izkoriščanje možnosti moralnega razvoja ob 

vsakodnevnem reševanju konfliktov med otroci. Konflikti omogočajo izkustveno učenje v 

realni situaciji, ki jih otroci uporabljajo pri reševanju podobnih konfliktnih situacij v domačem 

okolju. Predstavljajo lahko idealne učne situacije, kar od strokovnih delavcev zahteva ustrezno 

pozornost in odziv, saj se je na takšne naključne situacije potrebno odzivati sproti in dosledno, 

pri tem pa upoštevati posameznikove razvojne zmožnosti in specifične stiske, ki so ga 

pripeljale v konflikt. Otroku moramo ob vstopu v vrtec omogočiti, da bo vzpostavil ustrezne 

odnose med družinsko in vrtčevsko situacijo. Otrok, ki ne vzpostavi ustreznega odnosa do 

vzgojiteljice, vrstnikov in pravil bivanja v skupini, ne bo sposoben pridobivanja novih izkušenj 

in razvoja osebnih potencialov v vzgojno-izobraževalnih situacijah. 

Vrsto let delam kot vzgojiteljica v skupini 2–3 leta starih otrok, zavedam se pomena poznavanja 

značilnosti in spodbujanja socialnega razvoja in učenja otrok. Preden načrtujem dejavnosti, s 
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katerimi razvijamo socialne (in druge) kompetence otrok, opazujem, poslušam, beležim 

opažanja in na podlagi tega načrtujem in prilagajam dejavnosti otrokom. Že v uvajalnem 

mesecu opazujem, kako se otrok počuti v skupini, kako se vključuje v dejavnosti z drugimi 

otroki, kakšni so otrokovi odnosi do vrstnikov (način obnašanja v konfliktnih situacijah), koliko 

se je že sposoben vživeti v druge, kako sodeluje z odraslim, kakšna je njegova stopnja 

samostojnosti.  

Otroci v tem obdobju intenzivno uveljavljajo sebe kot samostojno osebnost, postavljajo meje 

med seboj in drugimi, pojavlja se boj za posedovanje predmetov, v skladu s tem narašča 

konfliktno vedenje v primerjavi z 1–2 -letniki. Konfliktne situacije vsakodnevno sproti 

izkoriščamo za učenje primernega ravnanja, pri tem s pomočnico uporabljava induktivni 

pristop (Kroflič, 2011), tj. izražanje jasnega nestrinjanja z otrokovim ravnanjem, usmerjanje 

pozornosti na distres žrtve (aktiviranje mehanizmov, ki vzbudijo empatični odziv) in 

vzpostavljanje vloge otrokovega dejanja pri povzročitvi čustvenega distresa žrtve (omogočanje 

nastanka občutenja empatične krivde). K otroku (otrokoma) vedno pristopiva umirjeno, ga (ju) 

skušava najprej pomiriti, nato sledi pogovor o okoliščinah – poskušava prepoznati, razumeti, 

ubesediti njegova (njuna) čustva in skupaj poiskati ustrezno rešitev konflikta oz. primernejši 

način izražanja čustev. Včasih se vključijo tudi drugi otroci s predlogi, npr. otroku, ki je bil jezen 

in je udaril drugega rečejo: »Reci stop! Ne tepemo se. To boli.« Na tak način se otroci učijo 

upravljati lastna čustva. Večkrat ugotavljamo, da sicer poznajo primerne načine izražanja 

čustev, vendar zaradi intenzivnosti le teh še ne zmorejo pravilno odreagirati. Pravila, ki se 

nanašajo na odnose med otroki, tudi slikovno prikažemo (neprimerno in primerno vedenje), 

otrokom so ves čas na vpogled, večkrat se ob ilustracijah pogovarjamo, ob koncu leta nekateri 

otroci sami ob neprimernem ravnanju vrstnika pokažejo na ilustracijo in rečejo npr. ne 

grizemo, božamo se. 

Za oblikovanje otrokove samopodobe in zavedanja samega sebe je pomembno spodbujanje 

samostojnosti. Otroke po njihovih zmožnostih vključujemo v načrtovanje dejavnosti, pripravo, 

izdelavo sredstev, dejavnosti dnevne rutine izkoriščamo za razvijanje samostojnosti na 

področju osebne higiene, oblačenja, prehranjevanja, počitka. 

Tudi mlajši otroci se zelo radi vključujejo v sociodramsko (oz. simbolno) igro z vrstniki ob 

podpori in uravnavanju vzgojitelja. Vživljamo se v različne vloge, npr. v kotičku dom, kuhinja, 

skupaj ustvarjamo različne situacije, ki se sicer dnevno pojavljajo v oddelku, se v njih učimo 
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razlikovati čustva, jih prepoznavati pri sebi in vrstnikih, skrbeti za druge (npr. igra z dojenčki), 

spodbujamo interakcije med otroki. Ob koncu šolskega leta pri triletnikih že opažamo 

sodelovalno igro, v manjših skupinah že sami razvijejo igro vlog, medtem ko pri dveletnih 

otrocih poteka večinoma ob spodbudi odraslega. 

 

3 Zaključek 

Socialne kompetence so ključne za vključevanje otroka v širše družbeno okolje. Raziskave 

kažejo, da so otroci, ki so deležni bolj kakovostne predšolske vzgoje, socialno bolj prilagojeni 

in bolj kompetentni. Socialne kompetence, ki jih razvijejo do vstopa v šolo, tudi napovedujejo 

njihovo kasnejšo šolsko uspešnost. Zaradi spremenjenih družbenih razmer in hitrosti življenja 

vedno manj časa namenjamo medosebnim odnosom. Zato vzgojiteljice čutimo odgovornost 

do načrtnega spodbujanja razvoja socialnih kompetenc. Pomembno je, da z našim načrtom 

seznanimo starše že na prvem roditeljskem sestanku, jih povabimo k sodelovanju in si sproti 

izmenjujemo informacije o otrokovem napredku v vrtcu in doma. Povezovanje in usklajenost 

med starši in vzgojitelji pozitivno prispevata k razvoju otrok. 
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Povzetek 

Finančna pismenost je vrsta kompetence, ki jo razvijamo pri poučevanju matematike. 

Predstavlja sposobnost uspešnega ravnanja z denarjem, premoženjem oz. z eno besedo 

kapitalom. Dijak, ki je finančno pismen, pozna pomen in delovanje kapitala, ima sposobnost 

izbire racionalnih investicij in zna iskati vire kapitala. S tako pridobljeno kompetenco zna dijak 

sprejemati dobre finančne odločitve, razpravljati o denarju in finančnih temah. Dobro zna 

načrtovati in se finančno odzivati na različne življenjske dogodke. V tem prispevku je 

navedenih nekaj učnih pristopov in tehnik, ki jih učitelji v gimnazijah in srednjih šolah 

uporabljamo za krepitev omenjene kompetence. V prispevku bodo izpostavljene tudi težave 

in izzivi ter predlogi njihovih rešitev na temo razvijanja finančne pismenosti pri dijakih v 

gimnazijah in srednjih šolah. 

 

Ključne besede: finančna pismenost, kapital 

 

 

Abstract 

Financial literacy is one of a competence introduced when teaching mathematics. It 

represents the set of skills and knowledge that allows an individual to make informed and 

effective decisions with all their financial resources or capital. Students, that are financial 

literate knows the meaning of capital and how you can work with it. Understanding basic 

financial concepts allows students to know how to navigate in the financial system. With 

appropriate financial literacy training they make better financial decisions and manage money 

better. In this article there are some examples and techniques how teachers in middle school 

in Slovenia are building up financial literacy at their students. Article also describes some 

issues and challenges and their solutions regardless to financial literacy for middle school 

students. 

 

Key words: financial literacy, capital  
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

Finančna pismenost je ena od številnih kompetenc, ki naj bi jih dijaki usvojili pri pouku 

matematike in drugih naravoslovnih predmetih v gimnazijah in srednjih šolah. Z vidika Učnega 

načrta za gimnazije za predmet matematika (2018) je finančno pismenost za pouk matematike 

mogoče zaslediti pod opisom drugih kompetenc, eksplicitno pa je omenjena znotraj poglavja 

analize, kjer naj bi dijaki usvojili uporabo zaporedij in geometrijsko vrsto v povezavi s finančno 

matematiko. Finančna pismenost je za srednješolsko izobraževanje prav tako zapisana 

posredno z naborom kompetenc, ki naj bi jih dijak usvojil v štiriletnem izobraževalnem 

procesu. Eksplicitno je (Učni načrt za srednje strokovno izobraževanje za predmet 

matematika, 2007, 37) zapisana v poglavju geometrijskega zaporedja, kjer je navedeno, da naj 

bi dijak dojel pomen in uporabnost geometrijskega zaporedja pri modeliranju različnih pojavov 

(npr. v naravi: eksponentna rast; v finančni matematiki: obrestno-obrestni račun). 

Finančno pismenost Mendell in Schmid Klein (2013) opisujeta kot posameznikovo upravljanje 

denarja in posledično njegovega varčevanja ter vlaganja. Zajema proračun, aktivnosti v 

bančništvu ali zavarovalništvu, vključujoč razumevanje pojmov kot so hipoteka, naložba, 

pokojninsko načrtovanje, davčna politika idr. 

Prejšnjo definicijo finančne pismenosti lahko po World Bank Group (2018) nadgradimo  s 

poznavanjem finančnih načel in konceptov, kot so obresti, upravljanje dolga, dobičkonosne 

tehnike varčevanja in časovna vrednost denarja. Ključno je razumevanje, kako deluje denar, 

ustvarjanje in doseganje finančnih ciljev ter upravljanje notranjih in zunanjih finančnih izzivov 

in tveganj. 

Finančna blaginja posameznika in njegove družine je zelo odvisna od njegove finančne 

pismenosti, ki lahko privede do slabih finančnih odločitev, kot so kako uravnotežiti potrošnjo, 

kako kupiti dom, kako financirati izobraževanje svojih otrok ali zagotoviti dodaten dohodek ob 

upokojitvi. Pomanjkanje finančne pismenosti je problem tudi v gospodarstvih v razvoju in 

razvitih gospodarstvih. 

V raziskavi PISA (2015) približno eden na vsake štiri dijake od 20 držav, ki so sodelovale v 

raziskavi (med njimi ni Slovenije), in eden na vsakih sedem dijakov oz. 15-letnikov izmed 13 

sodelujočih držav članic OECD, niso zmožni opraviti niti osnovnih vsakodnevnih odločitev v 
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zvezi z nakupi. Med udeleženci raziskave je zgolj eden od desetih dijakov zmožen v povprečju 

doseči najvišje ravni finančne pismenosti glede na povprečje dosežkov članic OECD. Ti so 

prikazali zmožnost finančnega odločanja, ki bi bistveno vplivalo na njihov način življenja v 

prihodnosti. V raziskavi je bilo zajetih 117.000 dijakov v starosti 15 let, kjer se je raziskava 

opirala na poglavji osebnih financ in pomembnosti denarja. Vprašanja so se nanašala tudi na 

teme, kot so bančni računi, debetne kartice, obrestne mere, krediti in odločitve o mobilnih 

paketih. V PISA 2015 se je tretjič preverjalo dijaške zmožnosti o odločanjih v zvezi s finančnimi 

problemi in odločitvami. 

 

 

Slika 1: Rezultati raziskave finančne pismenosti PISA 2015 

(https://www.oecd.org/education/PISA%20Volume%20IV%20Financial%20Literacy%20Chart

.png)  

 

Raziskava PISA (2018) potrjuje ugotovitve preteklih raziskav, in sicer, da obstaja zgolj majhna 

razlika med spoloma o uspešnosti, a ključna razlika med spoloma v smislu odnosa in vedenja, 

kadar govorimo o finančni pismenosti.  

https://www.oecd.org/education/PISA%20Volume%20IV%20Financial%20Literacy%20Chart.png
https://www.oecd.org/education/PISA%20Volume%20IV%20Financial%20Literacy%20Chart.png
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Izkazalo se je, da bolj kot je dijak v boljšem socialno-ekonomskem položaju, večja je verjetnost, 

da bo dosegel boljšo finančno pismenost. V raziskavi iz leta 2018 je raziskava za razliko od 

preteklih še podrobneje raziskovala različne vidike življenja dijakov z vidika denarja, zlasti pri 

opisovanju njihovega odnosa in vedenja do denarja ter odnosa in vedenja, ko govorimo o 

digitalni finančni pismenosti. Veliko dijakov, skoraj trije od štirih, ki so bili udeleženi v raziskavi, 

so v dvanajstih mesecih pred ocenjevanjem opravili nakup preko spleta, bodisi sami bodisi s 

pomočjo družinskih članov. Raziskava je pokazala, da je tak nakup pozitivno vplival na 

samoocenjevanje finančne pismenosti. V raziskavi se je izkazalo, da so finančno bolj pismeni 

tisti dijaki (dva od treh), ki so spletni nakup opravili z debetno kartico in niso uporabili možnosti 

plačila v gotovini ali z bančnim nakazilom. V raziskavi iz leta 2018 se je tudi pokazalo, da devet 

od desetih dijakov preveri, če so pri plačilu z gotovino prejeli pravilno vrnjen znesek drobiža. 

Izkazalo se je, da kar trije od štirih dijakov primerjajo cene med različnimi trgovinami. Ta dva 

dejavnika, torej preštevanje vrnjenega drobiža v gotovini in primerjava cen med različnimi 

trgovinami, sta se izkazala kot pomembna kazalca, ki kažeta na visoko finančno pismenost.  

Problematika finančne nepismenosti se pri pouku matematike kaže na sledeče načine: 

PROBLEM1: dijaki pri računskih nalogah (npr. poglavje procentni račun), ki vsebujejo denarne 

enote in so brez navodil z načinom zaokroževanja, rezultate zaključujejo na dve decimalni 

mesti natančno. Tako zaokroževanje rezultatov nato prenašajo v področje geometrije, kljub 

drugačnim navodilom, npr. naj bo končni rezultat točen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Dijakinja Z. C. pri pisnem preizkusu znanja ni izračunala točnih vmesnih vrednosti 

dolžin diagonal (vir: Jože Premru) 
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PROBLEM2: dijaki pri računskih izrazih (poglavje iracionalna števila, geometrija) računajo z 

decimalnimi približki, npr. √2 = 1,41 ali √3 = 1,73 ali 𝜋 = 3,14. Dijaki vmesne rezultate 

zaokrožujejo na dve decimalni mesti natančno. Dijaki ne razumejo napak, ki se prenašajo z 

zaokroževanjem vmesnih rezultatov na končni rezultat. Tako je lahko pri izračunu cene 

polaganja ploščic, npr. v kopalnici, le ta bistveno drugačna in predstavlja tveganje pri 

ustvarjanju finančnega načrta prenove kopalnice.  

 

PROBLEM3: dijaki pri računskih nalogah izračunajo nerealne rezultate. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Dijakinja I. Č. je pri pisnem preizkusu znanja izračunala nerealno vrednost ceno 

bale sena in ceno kocke slame (vir: Jože Premru) 
 

PROBLEM4: dijaki v splošnem ne poznajo našega davčnega sistema in dohodkovnih razredov. 

Ne poznajo obče gledano državnega proračuna in davčne politike. Ne razumejo pojmov, kot 

so neto plača, bruto plača, bruto bruto plača idr. 

 

2 Osrednji del prispevka 

Učni načrti v gimnazijah in srednjih šolah zelo malo pozornosti in učnih tem namenjajo finančni 

pismenosti. Količina učnih ur, ki je namenjena tej kompetenci, je minimalizirana na nekaj 

šolskih ur v celotnem štiriletnem izobraževalnem obdobju.  

Namensko se finančno začnemo opismenjevati takrat, kadar imamo premalo ali preveč 

denarja, kar je prvi izmed razlogov, zakaj je pri dijakih težko doseči večjo finančno pismenost. 

Ko zapustimo šolske klopi in si poiščemo prvo zaposlitev, se prvič soočimo z novimi pojmi, ki 

zadevajo finančno pismenost; plačilnimi listami, davčno obremenitvijo, olajšavami idr. Pred 
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tem finančno opismenjevanje temelji predvsem na tem, koliko denarja ima dijak na voljo in za 

kaj ga želi uporabiti. Mnogi se sicer srečajo s pojmom negativnega stanja na bančnem računu, 

a stanja ne razumejo kot dolžniško razmerje do bank. Nekateri dijaki so pri iskanju finančnih 

virov spretni že v času šolanja, ko na primer delajo preko študentskega servisa ali opravljajo 

spletne nakupe. Med njimi redko srečamo tudi take, ki investirajo v virtualne spletne valute.  

Problem zaokroževanja podatkov ali rezultatov pri računskih nalogah na dve decimalni mesti 

je predvsem problem monetarne politike in plačilnega sistema. Poskušajte si predstavljati, da 

bi otroci ali mladostniki v trgovinah, na spletu oz. kjerkoli se pojavljajo cene izdelkov, le te 

videli zapisane samo v obliki ulomkov? Si predstavljate, da bi na bankovcih namesto naravnih 

števil bili zapisani ulomki? V takem sistemu bi se v šolah kvečjemu problem pojavil pri 

obravnavi in računanju s števili, zapisanimi v decimalni obliki. Drži, da je sistem z decimalnimi 

cenami bolj pregleden, lažje primerljiv in hitreje izračunljiv in ga ne bomo spreminjali zgolj 

zato, da bodo dijaki znali bolje računati z ulomki.  

Računanje s približki je drugi od problemov, s katerim se dijaki srečujejo predvsem pri 

geometrijskih nalogah. Deloma je napačna uporaba približkov posledica poenostavitve 

računanja v osnovnih šolah, ko se npr. število 𝜋 nadomesti s približkom 3,14 ali 
22

7
. 

Nadomestitev števila 𝜋 z decimalnim številom, zaokroženim na dve decimalni števili, je 

najverjetneje posledica že zgoraj opisanega denarnega sistema in sistema cen v trgovinah. V 

osnovni šoli se pri določenih nalogah v navodilu od učencev pričakuje, da bodo izračun izraza 

opravili na način, da za število √2 ali √3 uporabita približka 1,41 ali 1,73. Ponovno se pojavi 

vprašanje, zakaj je dovolj približek na dve decimalni mesti natančno. V gimnazijah in srednjih 

šolah praviloma želimo natančne rezultate. Tukaj učitelji trčimo ob matematične konstrukte iz 

primarnega izobraževanja, ki jih želimo pri dijakih nadgraditi. Za boljšo finančno pismenost je 

pomembno razumevanje zaokrožitvenih napak in njihovega vpliva na končni rezultat pri 

računskih postopkih. 

Slaba finančna pismenost se pri dijakih pokaže tudi pri računskih nalogah, kjer dijaki izračunajo 

nemogoče ali nerealne vrednosti. Problem nastane, če dijak ne zazna, da je izračunal 

nemogočo vrednost. Pogosto se taki izračuni pripetijo pri geometrijskih nalogah, še pogosteje 

pa pri navadnem in obrestnem obrestovanju. Vložene glavnice so po izračunih večje od 

glavnice s pripadajočimi obrestmi, vložene anuitete pri obrestovanju so negativne ipd.  
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Nerealno je od dijakov pričakovati, da iz lastne prakse poznajo sistem kreditiranja in 

varčevanja. Redko imajo sami osebno izkušnjo z bančnimi storitvami, kaj šele z upravljanjem 

večje količine kapitala ali denarja. Kako naj torej od njih pričakujemo objektiven pogled na 

računski nesmisel, ki so ga izračunali?  

Z vidika finančne pismenosti je četrti navedeni problem, torej poznavanje davčnega sistema 

in dohodkovnih razredov, iz izobraževalnega procesa docela izvzet. Učiteljem pri matematiki 

učni načrt omogoča izbirne teme in poglavja, vendar naloge ali teme iz davčnega sistema niso 

zajete v učbenikih in vnaprej pripravljenih gradivih. Praviloma naj bi vsak polnoletni dijak, ki 

zapusti srednješolsko izobraževanje, imel nabor matematičnih znanj, s katerimi bi se lahko 

sam poglobil v davčni sistem in dohodkovne razrede. Poznavanje teh področij je pri 

posamezniku lahko ključno pri nadaljnjih življenjskih odločitvah: od ustanavljanja lastnega 

podjetja, financiranja novega vozila ali bodoče nepremičnine, načina življenja in števila 

družinskih članov itd. 

 

3 Zaključek 

Za krepitev finančne pismenosti kot ene od pomembnejših naravoslovno-matematičnih 

kompetenc bi bilo potrebno posodobiti učne načrte in kurikulum. Na mikroravni bi bilo 

potrebno poskrbeti za ustrezno usposobljene učitelje in/ali mentorje. Izdelati bi bilo potrebno 

ustrezna gradiva in naloge. Zastavlja se vprašanje, ali naj bi za finančno pismenost skrbeli 

predvsem učitelji matematike. 

Finančno opismenjevanje za zgoraj naštete primere je najpreprosteje izvajati v okviru 

interesnih dejavnosti ali obveznih izbirnih vsebin. V zvezi z avtomatskim zaokroževanjem 

podatkov na dve decimalni mesti, bi lahko z dijaki izpeljali tržnico ali trgovino, v kateri bi bile 

cene zabeležene na tri ali več mest natančno in bi le ti morali kupovati ali prodajati svoje 

izdelke. Tržnico bi lahko popestrili s cenami v obliki ulomkov ali iracionalnimi števili. Za 

dodaten izziv bi podobno lahko naredili z bankovci in kovanci, na katerih bi bile vrednosti 

označene z ulomki ali iracionalnimi števili. 
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V zvezi s problemom zaokroževanja podatkov učitelji že pri pouku matematike storimo veliko. 

Praviloma z dijaki naloge rešimo večkrat: uporabimo najprej njihovo tehniko sprotnega 

zaokroževanja in nato rešimo nalogo še s točnimi podatki. Posebej poskušamo poudariti 

razliko v dobljenih rezultatih. Pri tem si pomagamo z žepnimi računali. 

Kadar dijaki pri izračunu dobijo nemogoče podatke, npr. izračun dolžine stranice trikotnika je 

negativen ali anuiteta pri obročnem vplačevanju je večja od končnega prihranjenega zneska, 

predlagam, da učitelji dijakom za zaznan napačen rezultat priznamo točko pri ocenjevanju 

znanja. Dijaku naj se omogoči, da pod napačno rešeno nalogo zapiše poved, v kateri sporoča, 

da ve, da je dobil nepravilen rezultat. Dijaki pri ocenjevanju znanja pogosto nimajo časa ali 

veščin, da bi odpravili računske napake. Finančno pismenost pa lahko krepimo tudi na način, 

da sami sporočijo, da nečesa niso pravilno izračunali. 

Priložnost za raziskovanje davčnega sistema in dohodninskih lestvic se kaže predvsem v 

obšolskih dejavnostih v obliki krožkov, kot so priprave na tekmovanje iz finančno-poslovne 

matematike ali v obliki delavnic znotraj ur, ki so namenjene interesnim dejavnostim ali 

obveznim izbirnim vsebinam.  
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Povzetek  

V članku se seznanimo s pojmom kompetence, kot ga definirajo različni avtorji, saj je 

razumevanje pojma kompetence ključno za uspešno integracijo v osnovnošolsko 

izobraževanje. Namen osnovnošolskega izobraževanja je namreč med drugim tudi učinkovita 

priprava učencev na življenjske situacije in izzive na delovnem mestu, kjer pojem kompetence 

prihaja vse bolj v ospredje. Novim zahtevam je potrebno prilagoditi način poučevanja in izbiro 

aktivnosti, ki jih vključujemo v proces izobraževanja. Pouk geografije v osnovni šoli nam 

omogoča izbiro življenjskih situacij in drugih aktivnosti, s katerimi učenci pridobivajo in 

razvijajo kompetence, zato je nekaj takšnih aktivnosti in njihova primernost v članku tudi 

predstavljenih.  

 

Ključne besede: kompetence, aktivnosti pri pouku, geografija 

 

 

Abstract 

In this article, we will learn about the concept of competence as defined by different authors. 

Understanding the concept of competence is crucial for its successful integration into primary 

education. One of the goals of primary education is to prepare students for life situations and 

challenges in which competencies are becoming increasingly important. In the educational 

process, it is necessary to adapt the way of teaching and the choice of activities used to the 

new requirements. In geography teaching, there are many possibilities to choose life 

situations and other activities through which students acquire and develop competencies. 

Some of these activities are described in this article. 

 

Key words: competencies, classroom activities, geography  
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1 Pojem kompetence 

V osnovnih šolah se učitelji srečujemo z vse večjimi izzivi. Že v preteklosti smo opažali upadanje 

motivacije pri nekaterih učencih, obdobje epidemije in posledično šolanja na daljavo, pa je 

razlike med učenci še poglobilo. Povečal se je tudi delež učencev, ki potrebujejo več zunanje 

motivacije za šolsko delo.  

Osnovnošolsko izobraževanje krmari med usvajanjem dejstev, pojmov in definicij ter njihovo 

uporabo, pridobivanjem znanja in veščin, razumevanjem procesov, oblikovanjem kompetenc 

in vzgojo za življenje. K vsem tem dejavnikom je potrebno pristopiti premišljeno in načrtno, 

saj današnji trg dela in življenjski slog zahtevata, da so vsi ti deležniki uravnoteženo razviti. Še 

posebej se v zadnjih letih na trgu dela govori o kompetencah, ki jih posameznik potrebuje za 

uspešno opravljanje določenega poklica. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je kompetenca opredeljena kot »obseg, mera 

odločanja, določena navadno z zakonom; pristojnost, pooblastilo«. (www. fran.si, 27. 6. 2022) 

Medtem ko Slovar slovenskega knjižnega jezika govori o kompetenci bolj v smislu pristojnosti 

in pooblastil za opravljanje nalog na delovnem mestu, v literaturi različni avtorji nekoliko 

drugače definirajo pojem kompetence. M. Majcen (2009) v svojem delu Management 

kompetenc navaja definicije več različnih avtorjev. Med drugimi navaja P. Perrenouda (1997), 

ki takole definira kompetence: »Kompetence posameznika so aktivacija, uporaba in 

povezanost znanja, sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot, ki mu v kompleksnih, 

raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah, v organizaciji in družbi sploh omogočajo uspešno 

izpolnjevanje vlog, opravljanje nalog in reševanje problemov.«  

Nadalje je avtorica navedla še definicijo švedske družbe Ericsson, ki se glasi: »Kompetence so 

pridobivanje, uporabljanje, razvijanje in razširjanje znanja, veščin ter izkušenj.«  

Na podlagi različnih definicij je Majcnova oblikovala še svojo definicijo kompetenc, ki naj bi 

služila podjetjem za razvoj kadrov in vodenje zaposlenih: »Kompetence so tiste lastnosti 

oziroma značilnosti delavca, ki mu omogočajo, da uspešno izvaja delovne naloge in rešuje 

probleme na določenem delovnem področju, torej:  

• znanja in izkušnje,  

• različne sposobnosti in veščine ter  

• druge osebnostne lastnosti (karakterne lastnosti, motiviranost, vrednote …).«  
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Na podlagi navedenega lahko ugotovimo, da v poslovnem svetu pojem kompetence razumejo 

kot skupek več elementov, ki so potrebni za uspešno opravljanje nekega dela. Iz vseh definicij 

je razvidno, da za kompetentnost ni dovolj samo znanje, temveč tudi njegova uporaba v 

povezavi s spretnostmi, veščinami in osebnostnimi lastnostmi. Vsi ti deležniki so pomembni za 

uspešnost pri opravljanju delovnih nalog.  

S. Sentočnik (2005) je pri svoji opredelitvi pojma kompetenc izpostavila še en pomemben 

element, to je motivacija: »Ko govorimo o kompetencah, torej nimamo v mislih le aplikacije 

znanja ali pa le sposobnosti aplikacije neke veščine, ampak gre za preplet obojega, pri čemer 

je pomemben vidik kompetence tudi motivacija […].« 

V šolskem prostoru se veliko časa namenja motivaciji, učenci pa se velikokrat odzivajo le na 

zunanjo motivacijo (ocena). Veliko težje je učence motivirati za samostojno delo, saj ta od njih 

zahteva napor in miselno dejavnost. V kolikor večina pouka poteka frontalno, učenci otopijo 

in jih je težje ponovno aktivirati, saj se večinoma učijo zaradi ocenjevanja in v kolikor neka 

naloga ni ocenjena, jo veliko učencev smatra kot nekaj, kar ni vredno truda. Podobno je tudi z 

domačimi nalogami. Pomembno je torej, da učencem ponudimo zanimive naloge in življenjske 

situacije, saj jih tako lažje notranje motiviramo in njihovo delo osmislimo.  

Zakrajšek (2016) kompetenco smatra kot » […] celoto vedenjskih vzorcev, ki jih mora 

posameznik obvladovati, če želi uspešno in učinkovito opravljati zaupano mu delo.« V 

nadaljevanju pa izpostavlja še več pomembnih elementov pri razlagi pojma kompetence, saj 

jih opredeljuje kot »[…] zbir sposobnosti, znanja, spretnosti, veščin, stališč, samopodobe, 

motivacije, socialne vloge in pogledov ter odzivov vsakega posameznika na določene 

situacije.«  

Vsem definicijam je skupna ugotovitev, da je za uspešno delovanje tako na delovnem mestu, 

kot tudi v različnih življenjskih situacijah znanje sicer izjemno pomembno, vendar je ob tem 

potrebno učence voditi še v razvijanje drugih veščin in uporabo obojega v novih situacijah.  

Kljub zavedanju pomembnosti znanja, razvoja veščin in sposobnosti, samopodobe in vrednot, 

učitelji opažamo slabšo notranjo motivacijo učencev za to, da bi v šoli pridobili čim več od 

naštetega. Zaradi oddaljenosti odrasle dobe in nastopa na trgu dela pogosto ne zaznavajo 

pomembnosti znanja in veščin, pridobljenih v času osnovnošolskega izobraževanja. Učitelji 

porabljamo vse več časa za motivacijo učencev, saj učenci pogosto menijo, da naloge nimajo 

prave vrednosti v življenjskih situacijah.  
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Zakrajšek težavo vidi tudi v samem šolskem programu. Po njegovem mnenju je v šolskih 

programih veliko nepotrebnega, preveč podatkov, slaba selekcija pomembnega ter premalo 

vaje in ponavljanja. Ugotavlja tudi, da »Ker zadeve niso povezane s konkretnimi situacijami in 

realnim življenjem in ker mladi niso motivirani, niti ne verjamejo, da bodo to, kar jih šola uči, 

kdaj potrebovali ali uporabljali.«  

Za učinkovito pripravo učencev na življenjske situacije in izzive na delovnem mestu je potrebno 

prilagoditi način poučevanja in izbiro aktivnosti, ki jih vključujemo v proces izobraževanja, kar 

v svojem delu ugotavlja tudi Sentočnikova (2005): »Poučevanje zgolj s prenašanjem za 

zapomnitev dejstev in informacij torej ne zadostuje in ni ustrezno, ampak je potrebno, da se 

usmerja predvsem v izgrajevanje posameznikovih veščin kompleksnega mišljenja in kritične 

presoje, na učinkovito manipulacijo virov in informacij, timsko sodelovanje in prodorno 

komunikacijo ter predstavljanje idej.« 

V kolikor želimo učence v učnem procesu pripraviti na izzive, ki jih čakajo med in po koncu 

izobraževanja, je nujno potrebno, da v učne ure vključujemo aktivnosti, ki bodo učencem 

omogočale aktivno delo, vzpodbujale motivacijo in razvijale kompetence. Prav gotovo se (še) 

ne moremo v celoti izogniti frontalnemu načinu pouka, a v svoj pouk lahko vključujemo še 

druge metode in oblike dela, za katere bodo učenci bolj motivirani, hkrati pa bodo znotraj 

predmetnega področja povsem nezavedno razvijali tudi veščine in kompetence.  

 

2 Razvijanje kompetenc pri predmetu geografija 

Pri predmetu geografija je zaradi narave predmeta precej možnosti, da učenci razvijajo 

spretnosti in veščine, tudi kompetence. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj aktivnosti, pri 

katerih se pridobivanje in uporaba znanja prepletata z razvojem veščin in kompetenc. Skozi te 

aktivnosti se učenci učijo v in iz življenjskih situacij, ker pa so drugačne od klasičnega pouka, 

so učenci pri takšnih aktivnostih tudi precej bolj motivirani za delo.  

Delo s splošnimi in tematskimi zemljevidi je osnova pouka geografije in je učencem zanimivo, 

hkrati pa pri tem razvijajo nekatere pomembne kompetence za življenje. Učenci se učijo branja 

načrtov in simbolov, orientacijo v prostoru, izboljšujejo sposobnost koncentracije in 

samostojnega dela/raziskovanja. Ob ustreznem vodenju oz. vprašanjih lahko urijo sposobnost 

sklepanja zakaj do nekega pojava prihaja na nekem območju, na drugem pa ne.  
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Delo v skupinah z namenom predstavitve njihovega pogleda na reševanja aktualnih 

problemov (suša, onesnaženost okolja, socialna neenakost, zmanjševanje/prehitro 

povečevanje rodnosti …). 

(Zabavne) didaktične igre v povezavi z realnimi situacijami. Če želimo učenje geografije 

osmisliti, lahko za učence pripravimo didaktične igre za uvodno motivacijo, domačo nalogo ali 

(malo drugačen) zaključek učne ure. Primer takšne igre je recimo Kam naj peljem, če želim 

priti v/na … Vprašanje dokončamo z imeni krajev ali ustanov. Npr. Kam naj peljem, če se gremo 

kopat v Terme 3000? Kam naj peljem, če si gremo ogledat rojstno hišo Franceta Prešerna? ali 

Poklical me je prijatelj, da se je izgubil na določeni geografski dolžini in širini, kam naj ga grem 

iskat? Prav tako lahko postavljamo vprašanja, kot so Kako je oblečen Božiček, ko nosi darila po 

Avstraliji? Na nagradnem žrebanju sem zadel potovanje v Indijo. Kdaj je najbolj primeren čas 

za obisk te države? Tablice katerih držav ste opazili, ko ste bili na morju? Katere države so 

morali ti vozniki prečkati, da so prišli na morje? S takšnimi vprašanji učencem pokažemo, da 

je znanje geografije pomembno za vsakdanje življenje, jim postavljamo izzive in jih hkrati 

vzpodbudimo, da sami poiščejo informacije na internetu ali v drugih virih.  

Medpredmetno povezovanje. Za smiselno in dobro utrjeno znanje je izjemnega pomena, da 

povezujemo znanje različnih predmetnih področij. Geografijo lahko povezujemo z ostalimi 

predmeti z uporabo zemljevida. Tako razvijamo orientacijo v prostoru in povezovanje različnih 

področij znanj, pri čemer vzpodbujamo vzročno-posledično razmišljanje in povezovanje. 

Četudi v vsaki učilnici nimamo zemljevida, lahko z nekaj kliki s pomočjo Google zemljevidov 

prikažemo katerokoli območje na Zemlji.  

Tudi ekskurzije, naravoslovni, kulturni, tehniški in športni dnevi so odlične priložnosti za 

povezovanje različnih predmetnih področij in ob tem razvijanje vzročno-posledičnega 

sklepanja.  

Uporaba aktualnega dogajanja pri pouku geografije. Učenci sicer redko spremljajo aktualno 

dogajanje v Sloveniji in po svetu, vendar pa vedo vsaj za nekatere odmevnejše dogodke. Zelo 

pomembno je, da takšnih dogodkov ne pozabimo vključiti v pouk geografije, četudi se ne 

ujemajo s časovnico vsebin na letni učni pripravi. Učenci tako na konkretnem primeru 

raziskujejo vzroke za nek pojav in poskušajo predvidevati dolgoročne in kratkoročne posledice. 

Učencem je to pomembno, saj o tem že nekaj vedo in tudi lažje sodelujejo pri aktualnih 
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pogovorih. Znanje, ki ga na takšen način pridobijo pri pouku, je osmišljeno, postavljeno v 

kontekst, lahko se jim na konkretnem primeru predstavi vzroke in posledice, samodejno pa se 

povezuje znanje iz več področij v in izven šolskega okolja. Ob tem spoznavajo, da so šolske 

vsebine in življenjsko okolje povezana.  

Soočanje mnenj. Pri nekaterih učnih vsebinah lahko uporabimo soočanje mnenj, pri čemer 

razred razdelimo na dva dela. Učenci obeh skupin za nalogo dobro preučijo situacijo oz. 

problem. Informacije iščejo na internetu, v knjižnici, učbeniku, revijah … Informacije, ki jim 

bodo koristile pri razpravi, poiščejo samostojno. Učna ura je namenjena predstavitvi mnenj, 

iskanju pozitivnih in negativnih posledic. Na koncu niti ni pomembno, katera skupina je 

predstavljala stvari bolj prepričljivo, ampak razvijanje zmožnosti izoblikovanja in predstavitve 

mnenj. Pri tem je pomembno, da so učenci v skupini, ki njihova osebna mnenja najbolj odraža, 

in da čim več učencev predstavi stališče skupine, saj pogosto nekateri posamezniki prevzamejo 

vodenje debate, pri tem pa drugi ostanejo brez možnosti vključitve v debato. Za učence, ki 

niso radi v ospredju, je zelo pomembno, da vnaprej poznajo stališče, ki ga bodo predstavljali, 

da se lahko nanj dobro pripravijo. Primer učne vsebine je izgradnja jezu na reki, selitev v 

mestno središče ali raje življenje na obrobju, v kmetijstvu namakati ali iskati bolj primerna 

obdelovalna zemljišča, narediti umetno rečno strugo ali jo pustiti povsem naravno, 

hidroelektrarna ali reka brez posegov, vetrna elektrarna ali zaščita ptic in manj hrupa …  

Načrtovanje ekskurzij. Pri načrtovanju ekskurzije učenci posamezno ali v dvojicah načrtujejo 

(za njih) zanimivo ekskurzijo v različne naravnogeografske enote Slovenije. Načrtovati morajo 

čas odhoda in prihoda, stroške, pot in postanke, odmore za malico. Ob tem se poučijo o 

obiskanih točkah in o teh pripraviti kratko vsebino. V sklopu naloge napišejo vsaj eno 

elektronsko sporočilo prevozniku ali izvajalcu vodenja na določeni točki, izvedejo vsaj en 

telefonski klic (informacija o zasedenosti termina ali dolžini postanka na določeni točki) in 

uporabijo načrtovalca poti. Vse navedeno izkažejo s poročilom, iz katerega je razviden potek 

priprave ekskurzije. V poročilu navedejo tudi uporabljene vire. Takšna naloga je zaradi svoje 

kompleksnosti in zahtevnosti primerna za višje razrede osnovne šole. Učenci lahko namesto 

ekskurzije načrtujejo tudi počitnice v tuji državi. Ob tem kontaktirajo turistično agencijo, 

utemeljijo, zakaj so izbrali določeno državo z njenimi značilnostmi in poskušajo ostale 

»navdušiti« za obisk te države. Načrtovanje počitnic v tuji državi je zahtevnejša alternativa 

klasični predstavitvi države.  
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Učenci s takšno nalogo povezujejo znanje različnih področij od geografije, zgodovine in 

slovenščine, razvijajo samostojnost, načrtovanje, komunikacijo, poročanje in predstavitev 

idej. Ob dobro izpeljani nalogi se učencem krepi samozavest in želja po zahtevnejših nalogah. 

Naloga je še posebej primerna za učence, ki potrebujejo dodatne izzive. Učno šibkejši učenci 

ob tem potrebujejo veliko vodenja, zato je pred izvedbo nalogo potrebno prilagoditi 

zmožnostim posameznih učencev. 

Uporaba IKT: 

• Kratke (izobraževalne) filme, ki jih najdemo na YouTubu ali https://365.rtvslo.si/ lahko 

uporabimo za uvodno motivacijo, zaključek učne ure ali za domačo nalogo. Ogled 

usmerimo z vprašanji oz. nalogami, povezanimi s cilji in vsebino učne ure, zato morajo biti 

vnaprej izbrani in pripravljeni.  

• Pri urah geografije učencem predstavimo orodja in aplikacije, ki jih lahko uporabljajo za 

namene pouka in v različnih situacijah zunaj šole. To so npr. aplikacije za opazovanje zvezd, 

kompas kot mobilna aplikacija, portal Evropske unije, zemljevidi za uporabo pri navigaciji 

in načrtovanju poti, radarska slika padavin, spletne strani z informacijami (ARSO …), Google 

Earth … 

• Na spletu najdemo uporabna orodja za utrjevanje znanja. S pomočjo aplikacije Kahoot 

izdelamo kviz za utrjevanje snovi. Učencem takšna popestritev pouka veliko pomeni, zato 

jih usmerimo, da takšne kvize izdelajo tudi sami. Pri tem še bolj utrjujejo znanje, kot pri 

samem igranju. Po mojih izkušnjah so za takšno delo tudi zelo motivirani, še posebej, če 

lahko kviz, ki so ga naredili, odigrajo pri pouku. Pri tem je nujno postaviti časovni okvir 

izdelave, da ga lahko uporabimo pri načrtovani učni uri. Vsekakor je priporočljivo, da pred 

samo uporabo pošljejo povezavo do kviza učitelju, da preveri primernost vsebine. Tudi na 

takšen način učenci razvijajo kompetence za delo z digitalno tehnologijo. Za utrjevanje in 

uporabo znanja uporabljamo tudi interaktivne vaje (www.interaktivne-vaje.si, 

www.quizziz.com, www. Kveez.com …). 

• VR − spoznavanje pokrajin na Zemlji. Učencem je uporaba digitalne tehnologije načeloma 

zelo blizu, učiteljem geografije pa je v pomoč, da obravnavano pokrajino prikažejo čim bolj 

zanimivo in realno. Na šoli imamo možnost uporabe VR očal. S pomočjo teh očal in 360° 

posnetkov na YouTubu se lahko učenci za nekaj minut »preselijo« v drugo pokrajino, jo 

opazujejo in analizirajo. Pred ogledom je potrebno pripraviti naloge, ki učence usmerjajo 

https://365.rtvslo.si/
http://www.interaktivne-vaje.si/
http://www.quizziz.com/
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k opazovanju. Uporabne in poučne 360° posnetke objavlja National Geographic, lahko pa 

jih na YouTubu poiščemo tudi iz drugih virov.  

 

3 Zaključek 

V poslovnem svetu vse bolj stopajo v ospredje posameznikove kompetence, pri katerih je 

znanje pomembno, vendar v povezavi z veščinami, spretnostmi, motivacijo in osebnostnimi 

lastnostmi. Učni proces učence pripravlja na življenjske situacije in delovanje v poslovnem 

okolju, zato je nujno, da sledi zahtevam delodajalcev in njihovim pričakovanjem. Naloge, 

aktivnosti in IKT, ki sem jih predstavila, so precejšnja obremenitev učitelja, vendar pa pri 

učencih vzpodbujajo razvoj različnih kompetenc, ki so potrebne za življenje v sodobnem svetu. 

Njihova uporaba popestri pouk in učencem predstavi različne vire informacij, vzpodbuja tudi 

notranjo motivacijo za proces učenja in aktivnega sodelovanja pri pouku. Učitelj pri teh 

aktivnostih ni več glavni vir informacij, ampak vodja in usmerjevalec učnega procesa, učenci 

pa so aktivni udeleženci izobraževanja. 
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Povzetek 

V prispevku poudarjam pomen celostnega pristopa k poučevanju angleščine, pri čemer se 

sklicujem na načela konstruktivistične didaktike. S svojim poučevanjem želim pri svojih 

učencih razvijati konvergentno in divergentno mišljenje, njihovo ustvarjalnost, kritično 

mišljenje in čut za empatijo, pri čemer gradim na osnovi njihovih izkušenj, interesov in razvojne 

stopnje. Za učinkovit način so se izkazali projektno delo ter različne vrste povezovanj 

(medpredmetno, medgeneracijsko). Tovrstno delo je pouk obogatilo in popestrilo, znanje 

učencev pa je bilo bolj poglobljeno in utrjeno in, kot tako, bolj učinkovito v resničnih situacijah. 

Medpredmetno povezovanje je zahtevalo veliko usklajevanja pri načrtovanju dela in ciljev ter 

časa, kar pa so odtehtali pozitiven odziv učencev, njihova osebnostna rast in kvaliteta 

izkazanega znanja ter neizmerna ustvarjalnost.  

 

Ključne besede: angleščina, konstruktivizem, medpredmetno in medgeneracijsko 

povezovanje, projektno delo 

 

 

Abstract 

In the article, I highlight the importance of the holistic approach to teaching English, referring 

to the principles of constructivist didactics. As a teacher, I strive to apply both, convergent and 

divergent thinking, stimulate my students' creativity, critical reasoning and a sense of 

empathy, taking into consideration their experience, interests and the stage of their 

intellectual development. Project work and integrated teaching (e.g. cross-curricular teaching, 

integrating extra-curricular activities, intergenerational cooperation) have proven effective in 

increasing student engagement and their language proficiency. Both, however, required a lot 

of coordination regarding the planning of teaching methods, goals and assessment, which was 

extremely time-consuming. Positive feedback from our students, their personal growth as well 

as the knowledge and creativity demonstrated, made it all worthwhile.  

 

Key words: English, constructivism, integrated teaching, intergenerational cooperation, 

project work  
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1 Celosten pristop k poučevanju angleščine 

Angleščino poučujem od leta 2003. Vseskozi se pri svojem podajanju snovi trudim, da bi čim 

bolj zadostila potrebam različnih tipov učencev, vizualnim, avditivnim in kinestetičnim, tako 

na področju kognitivnega delovanja kot na socialnem in čustvenem področju. Velik pomen pri 

tem dajem sodelovanju z različnimi šolskimi predmeti in področji (medpredmetno 

povezovanje), zunanjimi institucijami ter različnimi generacijami (medgeneracijsko 

sodelovanje). Cilj mojega delovanja pri pouku angleščine in dodatnem pouku angleščine, kjer 

učenje poteka na precej bolj neformalen način, je doseči čim bolj celosten razvoj učencev s 

spodbujanjem njihovih močnih področij, kritičnega razmišljanja, empatije ter ustvarjalnosti. 

Menim namreč, da lahko le s povezovanjem kompetenc in učnih vsebin med različnimi 

predmeti, področji in generacijami ter s spodbujanjem divergentnega mišljenja v spodbudnem 

okolju, omogočimo svojim učencem globje razumevanje dejstev, posplošitev, definicij in 

odnosov, predvsem pa razvijanje njihovih potencialov, kar so tudi smernice našega učnega 

načrta (2016, 6). Sodobni jezikoslovni pouk je v Učnem načrtu za angleščino namreč 

opredeljen kot »nadgraditev komunikacijskega pristopa v dejavnostno in zmožnostno 

naravnano poučevanje in učenje jezikov.« (Učni načrt, 2016, str.6) 

Za realizacijo zgoraj navedenih ciljev sledim konstruktivističnem pristopu k poučevanju po 

Deweyu, Piagetu in Vygotskiju, po katerem mora šola 21. stoletja usposobiti učenca za 

vseživljenjsko učenje, da se bo znal učiti, znal misliti in da bo postal socialno sprejet član 

družbe, ki bo pripravljen sprejemati člane iz drugih kulturnih ali religioznih svetov. Predvsem 

pri načrtovanju projektov za dodatni pouk angleščine dajem poudarek na celosten pogled na 

učence in tako vključujem poleg kognitivnega delovanja tudi čustveno-motivacijsko-socialno 

razsežnost, kar predstavlja osnovno idejo konstruktivizma.  

V osrednjem delu prispevka bom opisala primer konstruktivnega medpredmetnega 

sodelovanja angleščine in geografije iz šolskega leta 2018 /19 ter nekaj uspešno realiziranih 

projektov, ki so nastali v okviru sodelovanja z Gimnazijo Vič, s katerimi sem se najbolj približala 

realizaciji zgoraj navedenih ciljev. 
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1.1 Konstruktivističen pristop k poučevanju 

Konstruktivizem poudarja, da učenci niso zgolj pasivni sprejemniki novih informacij temveč 

aktivni soudeleženci pri pridobivanju novega znanja, pri čemer imajo nadvse pomembno vlogo 

pretekle izkušnje in znanje posameznika ter njegova interakcija z okolico. Izhodiščna ideja o 

konstruktivističnem pristopu v izobraževanju temelji na razmislekih Deweya, Piageta in 

Vygotskega.  

Vygotski povezuje kognicijo in socializacijo, kar kaže v smer socialnih konstruktov resničnosti, 

ki se gradijo z interakcijami. Njegova teorija poudarja kooperativno človeško delovanje, ki 

sproži efekt rasti učenja – ZPD (Zone of Proximal Development – »področje naslednjega 

možnega napredka«).  

ZPD se nanaša na sposobnosti posameznika, ki jih le-ta zmore izkazati oziroma realizirati s 

pomočjo strokovnega vodenja, samostojno pa še ne. 

Vygotski meni, da je razvoj intelektualnih sposobnosti v veliki meri odvisen od dialoga z 

učiteljem, mentorjem. Po njegovem tako višji miselni procesi najprej potekajo kot socialna 

interakcija, šele nato se internalizirajo kot miselni procesi posameznika.  

Pomemben dejavnik napredovanja so tudi podporne aktivnosti (scaffolding), s pomočjo 

katerih strokovno usposobljena oseba vodi učenca do napredka sposobnosti in veščin.  

Po Jeanu Piagetu se kognitivni razvoj pojavi po nizu stopenj zorenja in izkušenj: senzorično-

motorične, predoperacijske, konkretne operacije in formalne operacije. Meni, da so otroci 

aktivni v konstruiranju svojega mentalnega sveta. Intelektualni razvoj označujeta mentalna 

prilagoditev – asimilacija (z učenjem aktivno vnašamo, strukturiramo in razlagamo dogodke 

zunanjega sveta) in mentalna organizacija ali akomodacija (situacijsko prileganje (viabilnost) 

različnim pogojem okolja). Z mentalno prilagoditvijo otrok ohranja ravnotežje med svojim 

notranjim mentalnim in zunanjim realnim svetom. Z organizacijo pa ohranja ravnotežje med 

mentalnimi strukturami. Ta dva procesa pa potekata celo življenje. 

Po Deweyevem pragmatičnem pristopu se znanje gradi v delovanju in se konstruira 

interaktivno s preiskujočim, radovednim, poskušajočim odnosom učenca.  

Marentič Požarnikova (2004) poudarja, da konstruktivistično usmerjen učitelj izbira metode, 

ki mu bodo v danih okoliščinah pomagale doseči pomembne cilje, kot so globlje razumevanje, 

povezovanje spoznanja in dograjevanje ali spreminjanje obstoječih idej učencev. Zatorej se pri 

svojem poučevanju trudim graditi na obstoječem znanju in izkušnjah, tudi željah / interesih, 
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svojih učencev, saj to v veliki meri vpliva na njihovo motivacijo za delo in uspeh. Prizadevam si 

ustvariti učne situacije (material, vprašanja, ozračje), ki pomagajo učencem prestrukturirati 

njihovo znanje, jih spodbujajo k samostojnejšem razmišljanju in reševanju kompleksnejših 

problemom v raznolikih pristnih življenjskih povezavah.  

Poleg učbenika in delavnega zvezka pri pouku uporabljam gradivo z različnih internetnih 

strani, ki so namenjene učiteljem (npr. ISL collective, live worksheets, British Council, TED-Ed, 

Agenda Web), velikokrat tudi You Tube izobraževalne posnetke ali neprilagojene posnetke, ki 

so povezani s tematiko, ki jo obravnavamo pri urah angleščine. Za učinkovito delo s tovrstnimi 

posnetki je nadvse pomembna priprava dodatnega gradiva za učence z vajami pred, med in 

po gledanju le-teh, kar zahteva veliko dela, je pa po navadi zelo dobro sprejeto v razredu in 

ima boljši učinek. Učenci tako pridobivajo, nadgrajujejo, lažje kontekstualizirajo in aktivno 

uporabijo novo snov.  

Učenci imajo najboljšo priložnost svoje znanje uporabiti v konkretnih situacijah v 

medpredmetnih, medpodročnih in medgeneracijskih povezavah, kar prav tako skušam 

realizirati pri pouku. Je pa to lažje izvesti pri dodatnem pouku, kjer nisem omejena z ocenami, 

učnim načrtom in urnikom.  

 

1.2 Medpredmetno povezovanje 

V strokovni literaturi pri Georgescuju (2000) in Lakeu (1994) se za medpredmetno 

povezovanje pojavljajo različni izrazi (cross-curriculum approaches, cross-disciplinary 

approaches, cross-curriculum objectives and issues, integrated curriculum, interdisciplinary 

teaching, interdisciplinary curriculum, thematic teaching, synergistic teaching, skills across the 

curriculum . . .). Definicije teh izrazov niso popolnoma enoznačne, saj nekateri avtorji 

(Georgescu, 2000) ločijo medpredmetno (povezovanje predmetov iz uradnega predmetnika) 

in medpodročno povezovanje (pomeni predvsem prepletanje ciljev in vsebin različnih 

področij, kot so učiti se učiti, vzgoja za demokratično življenje in spoštovanje človekovih pravic, 

vseživljenjsko učenje, zdravstvena vzgoja, okoljska vzgoja, komunikacijske veščine, vzgoja za 

mir in strpnost, socialne veščine ipd.), prav tako pa tudi povezovanje z dodatnimi dejavnostmi 

(extra-curriculum activities) in zunajšolskimi aktivnostmi (out-of-school activities) otrok. 

Shoemaker (1989, 2) je medpredmetne povezave definirala zelo celostno: »To je 

izobraževanje, ki je organizirano tako, da je presečišče vsebin različnih predmetov; združuje 
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različne poglede kurikuluma v pomensko zvezo, da se tako lahko osredotoči na široka področja 

učenja. Učenje in poučevanje obravnava na celovit način, ki vključuje učenčevo telo, misli, 

občutke, predhodne izkušnje, intuicijo; vse to pomaga učencu ›odkrivati interaktivni resnični 

svet‹.« Definicijo dopolnjuje Everett, ki pravi, da medpredmetne povezave povežejo več 

šolskih predmetov v aktiven projekt in ga tako približajo vsakodnevnim situacijam, s katerimi 

se srečujejo otroci (Lake 1994, 2).  

Po Beaneu (1997) teorija medpredmetnega povezovanja izpostavlja štiri temeljna področja 

integracije izobraževalnih vsebin: integracija izkušenj učencev, socialna integracija, integracija 

znanja ter integracija kot oblikovanje kurikula.  

Najpogostejši primer medpredmetnega poučevanja je tematska enota, ki jo poučujemo z več 

zornih kotov, torej skozi različna predmetna področja (Barton in Smith, 2000), česar sva se 

lotili tudi s kolegico geografije pri projektu opis evropskih držav, ki je podrobneje opisan v 

naslednjem poglavju prispevka. 

Študija Flowersove, Mertensa in Mulhalla (1999) je opozorila na pet pozitivnih ugotovitev 

medpredmetnega timskega načrtovanja in poučevanja: učiteljski tim odlikuje ugodna delovna 

klima, opazno je živahno skupno načrtovanje dela, pogostejši so stiki s starši, učitelji poročajo 

o večjem zadovoljstvu z delom in dosežki učencev so višji, kot pri učencih s klasično 

organizacijo dela, kar lahko definitivno potrdim.  

 

2 Primeri dobre prakse medpredmetnega,  
   medpodročnega in medgeneracijskega povezovanja 

2.1 Medpredmetno povezovanje angleščine z geografijo 

V sedmem razredu pri angleščini obravnavamo snov svet okoli nas, ki jo vsako leto zaokrožimo 

z govornimi nastopi, s katerimi učenci predstavijo državo po svojem izboru po natančnih 

navodilih učiteljice. Ker so učenci večinoma zelo motivirani za tovrstno delo, sem si želela 

narediti korak naprej. S kolegico, profesorico geografije, Tino Hafner sva se v šolskem letu 

2018/19 odločili izvesti projekt v okviru medpredmetnega povezovanja.  

V prvem koraku sva skupaj določili temo (Opis evropske države), podrobno vsebino in 

izrazoslovje ter cilje (glej prilogo 1). Določili sva tudi okvirne datume začetka izvajanja projekta, 

rok za oddajo osnutkov v pregled obema učiteljicama ter datume predstavitev. Izvedbo 
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projekta sva načrtovali sredi drugega semestra, da sva lahko obe predelali snov, ki sva jo 

potrebovali zanj. 

Učenci so bili z najinim projektom seznanjeni že na začetku šolskega leta. Navdušenje in 

odlično sodelovanje učiteljic se je preneslo tudi nanje, tako da smo vsi komaj čakali, da je 

nastopil čas za skupne ure. 

V naslednjem koraku, na začetku realizacije projekta, sva učencem skupaj razložili navodila za 

pripravo naloge, ki so jih učenci dobili na izročkih skupaj s pomembnejšimi datumi. Sledili sta 

dve uri pri pouku angleščine in geografije, ki sta bili namenjeni pripravi osnutka.  

Osnutke sva pregledali, popravili in komentirali obe učiteljici. Učenci so imeli nato teden dni 

časa, da so odpravili morebitne napake in dopolnili vsebino predstavitve.   

Sledile so predstavitve s pomočjo plakatov, na katerih je lahko bilo slikovno gradivo in 

statistični podatki. Prisotni sva bili obe učiteljici, da sva lahko govorne nastope tudi ocenili.  

Učenci so v veliki večini pripravili odlične predstavitve z zelo izčrpnimi opisi izbranih držav, ki 

so jih popestrili še z dodatnimi zanimivimi dejstvi. Predvsem pa je pomembno, da so pri svojem 

delu uživali, medtem ko so dodobra razširili in utrdili svoje znanje, saj je bilo razloženo in 

kontekstualizirano pri obeh predmetih. Hkrati pa so tudi pridobili kar dve oceni, tako pri 

angleščini kot pri geografiji. 

Edina težava, na katero sva naleteli mentorici je bil urnik, saj je bilo potrebno veliko 

prilagajanja, da sva lahko bili na predstavitvah učencev hkrati prisotni obe.  

 

2.2 Projekt Živali – naše prijateljice 

Moje sodelovanje z zavetiščem za živali Gmajnice poteka že od leta 2014. Glavni namen je 

seznaniti otroke o značilnostih, potrebah in težavah posameznih živalskih vrst in o dejstvu, da 

je lastništvo živali velika odgovornost in ne le zabava. Medtem ko spoznavamo pozitivne 

učinke druženja z živalmi, si želim v učencih vzbuditi predvsem čut za odgovornost in empatijo.  

Sekundarni cilj projekta je širjenje besedišča na zadane teme, razvijanje bralnega razumevanja 

ter govorne in pisne komunikacije v angleščini.  

Prva leta smo pri dodatnem pouku angleščine prebirali gradivo o potrebah različnih hišnih 

ljubljenčkov ter o tem izdelali plakate, ki smo jih razobesili po šoli. Poleg poučnih vsebin smo 

opozarjali tudi na težave, s katerimi se soočajo v zavetiščih za živali in pozvali otroke ter njihove 
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starše in ostale goste naše šole, da za zavetišče Gmajnica darujejo stare odeje, igrače ter hrano 

za živali.  

V šolskem letu 2015 – 16 smo se lotili širšega projekta »Animals – our friends« ali »Živali – 

naše prijateljice«. Poleg opisovanja živali, smo se lotili še predstavitve vloge zavetišč, nalog 

zaposlenih, problemov, s katerimi se soočajo ter postopki, ki stečejo ob posvojitvi živali iz 

zavetišč. Zavetišče Gmajnice obiskali z skupinami učencev od 6. do 9. razreda. Zadali smo si 

veliko ciljev in nalog, ki so bile prilagojeni posameznim stopnjam znanja učencev (glej prilogo 

2).  

Rezultate ugotovitev smo predstavili na šolski spletni strani. 

Moj program ozaveščanja ljudi o lastnostih in potrebah živali ter o vlogi zavetišč je bil vključen 

tudi v sklop aktivnosti, ki smo jih na šoli organizirali za nadarjene učence, čeprav so zelo radi 

sodelovali tudi otroci s šibkejšim znanjem angleščine in otroci s posebnimi potrebami. 

Pravzaprav lahko trdim, da je projekt Živali – naše prijateljice deloval zelo povezovano na 

različnih nivojih, tako med boljšimi in slabšimi učenci, učenci iz bolje situiranih družin kot tistih 

iz slabše, med odraslimi in otroci, med učenci in učiteljskim zborom.  

 

2.3 Sodelovanje z Gimnazijo Vič 

Z Gimnazijo Vič sodelujemo že vrsto let v okviru njihovega projekta Noč knjige ali World Book 

Night Event. Bistvo dogodka je tekmovanje v pisanju mikro zgodb, v katere morajo učenci 

smiselno vplesti besede vzete iz dela avtorja, ki je tisto leto predstavljen. Učenci lahko 

sodelujejo tudi z likovnimi deli ali predstavitvami, ki so povezane z osrednjo temo. 

Imamo sicer veliko učencev, ki radi pišejo zgodbe in so bili tudi med nagrajenimi, veliko bolj 

pa so motivirani za pripravljanje projektov, ki vključujejo sodelovanje z zunanjimi institucijami, 

kot so dom za starejše občane Kolezija, zavetišče za živali Gmajnice, s katerimi opozarjajo na 

krivice, nestrpnosti v naši družbi ali pa jim omogočajo realizacijo najbolj nenavadnih ide j. 

Poudariti moram, da pri teh projektih niso sodelovali zgolj učno uspešnejši učenci, temveč tudi 

slabši in nekateri s posebnimi potrebami. Skupni imenovalec vseh pa je bila njihova 

ustvarjalnost. Odločila sem se, da učencem prisluhnem in spodbudim razvijanje njihovih 

močnih področij in »out-of-the-box« razmišljanja kolikor le lahko. Da bi bilo ozračje čim bolj 

sproščeno in spodbudno, za učence vedno pripravim angleški čaj z mlekom.  
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Mislim, da lahko zagotovim, da smo pri spodaj opisanih projektih nadvse uživali, se veliko 

naučili in doživeli, pohvaljeni pa smo bili tako s strani profesorjev in dijakov Gimnazije Vič.  

»Kolaž življenja« 

Aprila 2015 smo na Gimnaziji Vič predstavili naš projekt »The Collage of Life« ali »Kolaž 

življenja«, in sicer v dveh oblikah. Skupaj smo ustvarili likovno delo kolaž, tako da smo iz 

raztrganih delcev različnih časopisov in revij izdelali sliko spirale, ki je simbolno predstavljal 

idejo, da ne glede, kako različni smo si in različnega izvora, na koncu nas svet posrka vase in 

moramo najti skupen jezik. Učence sem tudi spodbudila za pisanje zgodb v različnih žanrih, v 

različnih časovnih dobah, z junaki iz najrazličnejših področij (filma, časopisa, znanosti, športa, 

itd) in na najbolj nenavadnih lokacijah (glej priloga 3). Učenci so se zabavali ob ustvarjanju in 

napisali nadvse zabavne in zanimive zgodbe. Na Gimnaziji Vič smo jih na kratko predstavili s 

power pointom. 

»En svet – en narod« ali »One World – One Nation«  

Leta 2017 je Gimnazija Vič gostila mednarodni tekmovanje v pisanju haikujev in mikro zgodb.  

Poleg tega, da smo se z učenci poučili o izvoru in strukturi haikujev, smo pripravili tudi odlično, 

družbeno kritično točko, s katero smo želeli s prepletanjem branja različnih novic, s katerimi 

nas vsak dan zasipajo mediji, opozoriti, kot John Lennon v pesmi »Give Peace a Chance«, na 

pravi smisel življenja, ki je toleranca, saj vsi živimo na enem svetu »one world, one nation«. 

Točko je odlično strnila učenka Maja M. s svojim glasbenim vložkom, s katerim je poudarila, 

da je najpomembnejša na svetu ljubezen, ne pa egocentričnost vladajočih elit, katerim ni mar 

za nas.  

 

Slika 1: Predstavitev točke »En svet – en narod« na Gimnaziji Vič 
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»Sodobni Frankensteini« ali »Frankensteins of Today«  

Leta 2018 smo na dogodku Gimnazije Vič predstavili kratko točko, ki smo jo naslovili kar 

“Frankensteins of Today” ali »Sodobni Frankensteini«. Pošasti smo uporabili kot metaforo za 

problematike, s katerimi se soočajo mnogi sovrstniki širom po svetu, kot na primer otroško 

delo, sodobno suženjstvo, otroška prostitucija, izkoriščanje otrok za vojskovanje in še mnogo 

drugih grozot. Zaključili smo, kot vedno, optimistično, z željo, da bo človeštvo v prihodnosti 

spoznalo, da je ključ do boljšega življenja za vse v strpnosti in sočutju, ali z besedami Dalai 

Lame: »Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength« (prevod: 

Sočutje in strpnost nista znak šibkosti temveč moči.) 

 

 

Slika 2: Predstavitev točke »Sodobni Frankensteini« na Gimnaziji Vič 

 

Biti mlad nekoč in danes  

Tema World Book Night Event 2019 je bila otroštvo nekoč in danes. Da bi pridobili kar najbolj 

avtentične informacije, smo se odpravili v dom za starejše občane Kolezija in intervjuvali 

tamkajšnje stanovalce. Na obisk smo se temeljito pripravili. Z mladostniki smo se pogovorili o 

prednostih in pomanjkljivostih odraščanja nekoč in danes na osnovi prebranega gradiva in 

lastnih izkušenj ter njihovih pogovorih s starimi starši. Poleg izdelovanja vprašalnikov smo se 

v šoli pred obiskom lotili tudi peke piškotov, s katerimi smo želeli presenetiti naše gostitelje. 

V domu za ostarele so se učenci lahko prepustili prijetnim klepetom s starostniki, od katerih 

so dobili marsikateri nasvet za lepše življenje. Nadvse prijetno je bilo opazovati prijeten in 

sproščen klepet mladostnikov osmega in devetega razreda s starostniki ob skodelici čaja in 

našem pecivu. Razlika v letih je postala popolnoma nepomembna. Prav vsi smo se imeli lepo, 

nastale pa so zelo zanimive biografije, ki smo jih predstavili na Gimnaziji Vič in seveda poudarili 

glavne razlike, prednosti in pomanjkljivosti mladostnikov nekoč in danes.  
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Poleg medgeneracijskega povezovanja, za katerega je znano, da ima zelo pozitiven vpliv na 

počutje starostnikov, smo s tem projektom obravnavali temo v resnični situaciji in ne zgolj v 

teoriji, kar ima popolnoma drugačen učinek na učence in njihovo znanje, ki je tako postalo 

veliko bolj poglobljeno.  

 

3 Zaključek 

Verjamem, da je cilj vsakega učitelja čim bolje poskrbeti za celosten razvoj prav vsakega 

učenca, kar pa je med rednimi urami pouka zelo težko, saj smo omejeni z učnim načrtom, 

ocenami in urnikom. Poleg tega vsak dan poučujemo v najmanj štirih oddelkih po najmanj 

dvajset učencev, kar pomeni, da je praktično neizvedljivo, da bi učitelj poznal ZPD vsakega 

učenca, kar pa je po Vygotskem pogoj za uspešno poučevanje. Je pa naša dolžnost, da k temu 

stremimo in učencem nudimo čim bolj raznolike vire informacij, metode podajanja snovi, 

spodbujamo kognitivno in divergentno mišljenje, pri čemer upoštevamo razvojne stopnje 

učencev, njihove izkušnje in močna področja.  

Nadvse učinkovit način združevanja vsega naštetega je zagotovo povezovanje z različnimi 

šolskimi predmeti, področji, z dodatnimi in zunajšolskimi aktivnostmi otrok in tudi 

medgeneracijsko sodelovanje.  

Primer medpredmetnega sodelovanja angleščine in geografije, ki sem ga predstavila v 

prispevku je dokazal, da so bili učenci veliko bolj motivirani za delo kot sicer, potrebovali so 

veliko manj pomoči in usmerjanja učiteljic, končne predstavitve s pomočjo plakatov pa so bile 

nadvse zanimive, tako da so jih z zanimanjem spremljali prav vsi, ne le učiteljici. Kot sem že 

zapisala, je bila edina težava, na katero sva naleteli učiteljici, urnik, ki ga je bilo zelo težko 

uskladiti oziroma le tako, da sva obe projektu namenili tudi dosti svojega prostega časa.  

Po drugi strani mi je dodatni pouk angleščine nudil vse pogoje za različne vrste povezovanja in 

vključevanje zunanjih institucij ter časa, da sem se lahko posvetila svojim učencem, ki jih je 

bilo tu dosti manj. Ker smo delali v zelo sproščenem ozračju, so bili učenci neobremenjeni in 

veliko bolj drzni in pogumni in posledično ustvarjalni. Pomagali so mi realizirati projekte, s 

katerimi so nadgradili svoje znanje angleščine in še veliko drugih spretnosti, kot so kritično 

mišljenje, ustvarjalnost in pa empatijo. Kot je zapisano v Priporočilu sveta o ključnih 

kompetencah za vseživljenjsko učenje (2018), ima neformalno in priložnostno učenje, kamor 

uvrščam tudi svoj dodatni pouk, pomembno vlogo pri podpiranju razvoja bistvenih 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 358 
 

medosebnih, sporazumevalnih in kognitivnih spretnosti, kot so: kritično mišljenje, analitične 

spretnosti, ustvarjalnost, reševanje problemov in odpornost, ki olajšajo vstopanje mladih v 

odraslost, aktivno državljanstvo in delovno življenje, kar lahko definitivno potrdim.  
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5 Priloge 

Priloga 1: Cilji projekta Opis evropske države  

Tema: GEOGRAFSKI ORIS EVROPSKE DRŽAVE (a description of a European country) 

Način predstavitve: OB PLAKATU     Trajanje predstavitve: 5 minut 

1. GEOGRAFSKA LEGA 

Ob karti opredeli lego države glede na 
sosednje države, morja, oceane, celino, 
poloble. Uporabi izraze za smeri neba.  

 

POSITION 

It is located / situated in…. 

(in the north / south / west / east of…; in the 
northern / southern, eastern, western part 
of……;  

It is surrounded by……,  

It borders on …… 

Northern / Southern Hemisphere 

It covers the ara of… 

Capital city and other bigger cities 
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NARAVNO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DRŽAVE (PHYSICAL GEOGRAPHY) 

Za opis značilnosti uporabi karto in slikovno gradivo. 

2. POVRŠJE 

Opiši razgibanost. Povej in pokaži, kje so 
gore, hribovja, doline, kotline, gričevja ter 
imenuj in pokaži najvišjo goro. 

 

SURFACE 

Mountains, mountain ranges, peaks, hills, 
valleys, basins… 

 

3. VODOVJE 

Opiši vodovje: reke (kam se izlivajo), jezera, 
morja, oceani; poimenuj najdaljšo reko. 

 

RIVERS 

Rivers, lakes, oceans 

It flows into…. 

 

4. PODNEBJE  

Določi lego v toplotnem pasu in število 
letnih časov: vroči ali tropski, zmerno-topli 
in polarni ali mrzli pas. Ob klimogramu opiši 
značilnosti podnebja glavnega mesta: letna 
količina padavin, letno nihanje padavin in 
temperature (max/min temperature – kdaj) 
ter določi tip podnebja (sredozemsko, 
celinsko, gorsko, tundrsko, stepsko, 
oceansko). 

 

CLIMATE 

Climate zones: tropical / subtropical / 
temparate / polar and subpolar  

Mediterranean / Continental / Highland/ 
Subarctic / Semiarid / Marine West Coast  
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Seasons 

Precipitation (rainfall, temperatures) 

5. RASTLINSTVO 

Opiši rastlinstvo: gozd (listnati, iglasti), 
tajga, tundra, stepa, polpuščava, puščava.  

 

TYPES OF LANDSCAPE 

Vegetation: forest (deciduous / coniferous), 
taiga, tundra, steppe, desert, semidesert 

 

 

 

 

 

DRUŽBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DRŽAVE (PEOPLE GEOGRAPHY) 

Za opis značilnosti uporabi karto in slikovno gradivo. 

6. PREBIVALSTVO 

Predstavi število prebivalstva, razlike v 
gostoti poselitve (kje živi največ, kje najmanj 
prebivalcev), versko sestavo (katoliška, 
protestantska, pravoslavna, islam), 
jezikovno sestavo (uradni jezik, manjšine, 
skupine: germanski, romanski, slovanski, 
drugi) 

POPULATION 

It has a population of…. 

Most of the population lives in Religions 
(Catholic, Protestantism, Orthodox, Islam) 

Official language  

Minorities 

Language groups: Germanic, Latin 
Romance, Slavonic, other 
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6. GOSPODARSTVO 

Kmetijstvo, industrija, rudarstvo in 
storitvene dejavnosti (turizem, 
izobraževanje, zdravstvo, promet, trgovina 
…) 

 

ECONOMY 

Industry and agriculture  

Mining / fishing / forrestry 

Service industry (tourism, education, health 
service, traffic, trade 
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Priloga 2: Cilji projekta Animals – Our Friends ali Živali – naše 

                   prijateljice 

- Izdelati predstavitev Zavetišča Gmajnice (lokacija, stavbe, osebje) 

- Izdelati predstavitev živali iz zavetišča (opis zunanjosti, kaj imajo rade, česar ne marajo, 

značaj živali, za kakšen dom je primerna) – oglas za posvojitev 

- Izdelati intervju in opis osebja (potrebna izobrazba , njihovi motivi za tovrstno delo, 

kakšne so njihove želje za prihodnost) 

- Predstavitev postopka sprejetja živali v zavetišče (kaj storijo z živaljo ob vstopu, kako 

zanjo skrbijo med bivanjem tam, kako jo pripravijo na posvojitev, kaj se zgodi z živalmi, ki 

jih nihče ne posvoji) 

- Predstavitev tipičnega dne v zavetišču 

- Predstavitev problematike, s katero se soočajo zaposleni  

- Predstavitev pomoči (kako lahko pomagamo živalim in zavetišču; posvojitev, nakup živali,  

- Predstavitev postopka prinašanja zapuščenih živali ali obveščanja o maltretiranju le-te 

- Predstavitev pravilne nege in oskrbe domačih živali 

- Izvesti zbiralno akcijo odej in hrane za živali iz zavetišča Gmajnice 
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Priloga 3: Načrt za pisanje zgodb za projekt »The Collage of Life« ali 

»Kolaž življenja« 

STUDENT TITLE GENRE  CHARACTERS SETTING PERIOD 

1. Lina 

Šenica 

“Missed 

Opportunity” 

tragedy  Mr Bean, 

Pippi 

Longstocking 

Slovenia WW II 

2. Hana 

Umek 

“Whispers” Thriller   Hamlet, 

Einstein, Alice 

form the 

Wonderland 

France Renaissance  

3. Ana 

Januš 

“Quiet 

Room” 

Adventurous 

story 

 Romeo, 

Kekec, Oprah 

Egypt Old age 

4. 

Patricija 

“Secret 

Formula” 

Detective 

story 

 Don Quixote, 

Juliet, Steve 

Jobs 

Jupiter 2222 

5. Alja “I wish I had 

been there” 

Soap opera  Alan the 

Generous, 

Juliet, 

Garfield 

The USA 

& Alasca 

modern 

6. Nina 

Senih 

“Secret 

formula” 

Adventurous 

story 

 Charlie 

Chaplin, Kim 

Kardashian, 

Minnie 

Mouse 

Atlantida Time travel 

7. Gaja K. “The 

Weekend” 

  Steve Jobs, 

Robinson 

Crusoe,  
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Priloga 4: Načrtovanje projekta »Biti mlad nekoč in danes« ali »Being 

young now and in the past« 

Za realizacijo projekta se bomo povezali z domom za starostnike Kolezija, s katerimi smo v 

preteklosti že sodelovali. Aktivnosti se bodo odvijale na dveh nivojih, prvi z učenci 7. razreda 

in drugi z učenci 8. in 9. razreda. 

 

Učenci 7. razreda – Intervjuji in življenjepisi 

PREPARATION 

PHASE 

a) Past Tense with regular and irregular verbs  

b) Biographies of famous people (reading comprehensions, 

gap fills) 

c) Task: interview your grandparents and present their 

biographies shortly (photos + text, short films – phones); 

focus on their childhood (relationship with parents, 

siblings, teachers, adults, their pranks, favourites – films, 

music, books, food, free time activities, wishes, life 

goals, education, jobs, marriage, children, 

grandchildren…. 

d) Present the grandparents' stories - discussion (discuss 

similarities and differences between students' and 

grandparents' childhood, expectations, wishes, … 

e) Prepare questions for the interviews at Old People's 

Home Kolezija 

f) Students produce small gifts fort he elders (a drawing 

with a nice thought) 

a,b = 2 

lessons 

c = 1 lesson 

to gather 

ideas for 

questions 

d = 1,5 

lesson 

e = 1 lesson 

 

total: 5,5 

lessons 

THE VISIT AND 

THE 

INTERVIEWS 

a) students introduce themselves and thank the elders for 

their cooperation 

b) in pairs students interview and take notes  

c) teacher takes photos of the whole event 

d) summary: students and the elders comment on their 

impressions of the interviews – teacher records it all 

e) students thank the elders and give them their 

homemade presents 

2 or 3 

lessons 

 

TRANSLATING 

THE 

INTERVIEWS 

AND WRITING 

COMMENTS 

a) HOMEWORK: students gather and arrange their 

material, try to translate it in English  

b) SCHOOLWORK: complete the translations with teacher's 

help 

a) at home 

b) 1 or 2 

lessons 
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c) THE MAIN SIMILARITIES AND DIFFERENCES between 

being young now and in the past – students prepare 

their short comments in English  

d) Power point: students produce a brief introduction of 

the project and summ up the biographies of the 

interviewees with the photos + their comments 

c and d 2 

lessons 

 

Učenci 8. in 9. razreda 

PREPARATION 

PHASE 

a) reading comprehensions on being young now and in 

the past, reading thoughts about these issues, what 

was life in the past and now, what problems did 

teenagers have to face nowadays and in the past 

*students talk about their youth (advantages and 

disadvantages of being a teenager in 2019 first  

*students brain storm / read about the same issue in 

the past and comment 

*students prepare questions for their grandparents and 

discuss what they would like to know 

b) students read and write their thoughts about being a 

teenager / young 

c) students discuss the similarities and differences about 

their experience of being a teenager and their 

grandparents' (feelings, values, friendship, pranks, 

their idols in films and books..) 

d) students prepare the thoughts on the issue (their, 

their grandparents, celebrities) and prepare for the 

conversation with the elders at Old People's Home 

Kolezja 

!! Ask the elders to prepare their thoughts on being a 

teenager / young now and in he past (advantages, 

disadvantages., their favourite activities, values….) 

Students prepare some biscuits for the elders in the school 

kitchen 

short programme 

a) studens introdce themselves and thank for 

cooperation 

A,b 2 

lessons 

 

C, d 2 

lessons  

 

Biscuits 1 

lesson 
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b) students read some of the thoughts they have written 

on being a teenager / their grandparents' / celebrities 

and ask the elders to jot down the first thing that 

comes to their mind when they hear the words being a 

teenager  

c) the elders share their thoughts 

d) students and the elders discuss the similarities and 

differences 

e) conclusions: students and the elders are asked to jot 

down and read a short comment on the main 

realisations of their conversation 

Teacher records / takes photos of the event (people, 

writings 

THE VISIT AND 

THE 

CONVERSATION 

Cf the programme above 

Biscuits and tea party at the end of the discussion 

Ask the elders to put down some of their comments of the 

event 

 

GATHERING THE 

MATERIAL 

a) gather students' and the elders' thoughts and discuss 

them 

b)  produce a power point with the photos of the event 

and the material they have gathered – in English 
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I. osnovna šola Celje 

 

 

Janja Ribič 
 

 

 

 

RAZVOJ DRUŽBENE KOMPETENCE  

V OSNOVNI ŠOLI 

 

SOCIAL COMPETENCE DEVELOPMENT  

IN THE PRIMARY SCHOOL 
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Povzetek 

Cilji osnovnošolskega izobraževanja že dolgo ne zajemajo zgolj razumevanja učne snovi. 

Učitelji se morajo zavedati, da njihov cilj ni le to, da bodo učenci usvojili učno snov, predvideno 

po učnem načrtu, temveč da bodo razvijali ključne kompetence, ki jim bodo koristile v 

življenju. Prispevek se v prvem delu osredotoča na cilje osnovnošolskega izobraževanja, 

povezane s ključnimi kompetencami za vseživljenjsko učenje, predstavlja osem ključnih 

kompetenc, pri tem daje poudarek družbeni kompetenci, nato pa predstavi vlogo razrednika 

in jo poveže s spodbujanjem razvoja družbene kompetence. V drugem delu prispevek 

prikazuje praktične primere dejavnosti, ki pomagajo učencem pri razvijanju osebnostne, 

družbene in učne kompetence, ki jo Evropska unija navaja kot eno izmed ključnih kompetenc 

za vseživljenjsko učenje. 

 

Ključne besede: družbena kompetenca, osnovna šola, razrednik, učenec 

 

 

Abstract 

The goals of primary school education no longer cover only the understanding of the subject 

matter. Teachers must be aware that their goal is not only for students to learn the subject 

matter in the curriculum, but for them to develop key competences that will benefit them in 

life. The first part of the paper focuses on the goals of primary school education related to key 

competences for lifelong learning. Eight key competences, with an emphasis on social 

competence, are presented. The paper also presents the role of the class teacher and connects 

it with promoting social competence development. In the second part, the paper presents 

practical examples of activities that help students develop personal, social and learning to 

learn competence, which the European Union lists as one of the key competences for lifelong 

learning. 

 

Key words: social competence, primary school, class teacher, student  
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1 Predstavitev teme s teoretičnimi izhodišči 

1.1 Cilji osnovnošolskega izobraževanja 

Zakon o osnovni šoli (2006) v 2. členu navaja cilje izobraževanja. Med drugim naj 

osnovnošolsko izobraževanje spodbuja skladen telesni, spoznavni, čustven, moralni, duhovni 

in socialni razvoj posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti, omogoča naj osebnostni 

razvoj učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove 

pozitivne samopodobe, omogoča naj pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in 

poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje, poleg tega naj vzgaja 

in izobražuje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar 

vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, 

svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij, vzgaja naj za obče 

kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, ter za spoštovanje in 

sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin.  

Podobno Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) v 2. členu med 

preostale cilje vzgoje in izobraževanja uvršča tudi zagotavljanje optimalnega razvoja 

posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in 

narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost, vzgajanje za 

medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in 

sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v 

demokratični družbi, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter 

razvijanje neodvisnega mišljenja, spodbujanje zavesti o integriteti posameznika, vzgajanje in 

izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar 

vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, 

do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja, do prihodnjih generacij ter 

spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja. 
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1.2 Razvijanje družbenih kompetenc v osnovni šoli 

V nadaljevanju je navedenih osem ključnih kompetenc, predstavljenih leta 2006, ki naj bi jih 

učitelji razvijali pri učencih (Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 

2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2006): 

– sporazumevanje v maternem jeziku, 

– sporazumevanje v tujih jezikih, 

– matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 

– digitalna pismenost,  

– samoiniciativnost in podjetnost, 

– kulturna zavest in izražanje, 

– učenje učenja ter 

– socialne in državljanske kompetence.  

Kompetenca, poimenovana učenje učenja, zajema sposobnost učenca, da se uči in da vztraja 

pri učenju, organizira lastno učenje, pri katerem učinkovito upravlja s časom in informacijami 

tako individualno kot tudi v skupinah. Kompetenca vključuje učenčevo zavest o lastnem 

učnem procesu in učenčevo sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Učenec 

pridobiva, obdeluje in sprejema novo znanje ter spretnosti in išče ter uporablja nasvete. 

Učenci z učenjem učenja nadgradijo svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske 

izkušnje, ki so jih pridobili v različnih okoliščinah, npr. doma, v šoli. Pri tej kompetenci sta 

ključnega pomena učenčeva motivacija in zaupanje vase. 

Socialne in državljanske kompetence zajemajo osebne, medosebne in medkulturne 

kompetence. Vključujejo oblike vedenja, ki usposabljajo posameznike za učinkovito in 

konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem življenju, še posebej pa v vse bolj 

raznovrstnih družbah ter za reševanje morebitnih sporov. Socialne kompetence temeljijo na 

sodelovanju, samozavesti in integriteti. Učenec mora razumeti pomen dobrega fizičnega in 

duševnega zdravja kot vira zase, za svojo družino ter za ožje socialno okolje. Posameznik mora 

spoštovati različnost in soljudi ter biti pripravljen premagovati predsodke in sklepati 

kompromise. Jedro te kompetence so spretnosti konstruktivnega sporazumevanja v različnih 

okoljih, strpnosti, izražanja in razumevanja različnih pogledov, pogajanja z ustvarjanjem 

zaupanja in sočustvovanje. Posamezniki morajo biti sposobni obvladati stres in frustracije ter 

to izraziti na konstruktiven način, morajo pa tudi razlikovati med zasebnim in poklicnim 
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življenjem. Državljanska kompetenca posameznike usposablja za polno udeležbo v 

državljanskem življenju na podlagi socialnih in političnih konceptov in struktur ter zaveze za 

dejavno in demokratično udeležbo. Učenec mora poznati koncept demokracije, pravic, 

enakosti, državljanstva in državljanskih pravic. Spretnosti te kompetence pomenijo 

sposobnost učinkovitega oblikovanja odnosov z drugimi na javnem področju.  

Ažman (2012, 17–20) se v svojem priročniku nanaša na zgornja priporočila Evropske unije iz 

leta 2006 in piše, da kompetenčni pristop učence usposablja za vseživljenjsko učenje, za 

življenje in delo v sodobni družbi in družbo prihodnosti. Pristop opredeljuje, kakšno znanje, 

katere spretnosti in veščine ter odnos do znanja naj bi učenci pridobili med šolanjem. 

Kompetence so določene tako, da povezujejo vsebine posameznih predmetov in se med sabo 

prepletajo. Naloga razrednika je, da kompetence pozna ter jih vključi v svoje cilje dela z 

oddelkom.  

Ažman (2012) navaja nekaj predlogov, kako lahko razrednik razvija kompetence pri učencih. 

Kompetenco učenje učenja lahko razvija npr. z delavnicami učenje učenja (lahko jih izvaja 

strokovnjak, lahko šolska svetovalna služba), s pogovori učencev o tem, kako se učijo (npr. pri 

urah oddelčne skupnosti), s sprotnimi povratnimi informacijami učencem o tem, kako 

napredujejo. Socialne in državljanske kompetence lahko razvija npr. s pogovorom z učenci o 

njihovih vrednotah, s skupnim določanjem pravil življenja in dela v oddelku, s spodbujanjem 

učencev, da prevzemajo v oddelku in v šoli odgovorne naloge, z učenjem mediacije, z 

vključevanjem učencev v medsebojno pomoč in prostovoljno delo.  

Leta 2018 je bil dokument s priporočili Evropske unije iz leta 2006 posodobljen, v njem so 

nekoliko preoblikovali imena in obseg posameznih kompetenc. Le-te se zdaj imenujejo 

(Priporočila Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2018): 

– pismenost, 

– večjezičnost, 

– matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, 

– digitalna kompetenca, 

– osebnostna, družbena in učna kompetenca, 

– državljanska kompetenca, 

– podjetnostna kompetenca, 

– kulturna zavest in izražanje. 
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Gre za osem kompetenc, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebnostno izpolnitev in razvoj, 

zaposljivost, socialno vključenost, uspešno življenje, trajnosten ter zdrav način življenja in 

aktivno državljanstvo. Kompetence se razvijajo v okviru vseživljenjskega učenja, začnejo se 

razvijati v zgodnjem otroštvu in se razvijajo skozi celotno odraslo dobo. Razvijajo se v družini, 

v šoli, službi, soseski in drugih skupnostih.  

Vseh osem kompetenc je enako pomembnih, vsaka prispeva k uspešnemu življenju 

posameznika v družbi. Izpostaviti je treba, da se kompetence prekrivajo in povezujejo, vidiki 

enega področja podpirajo tudi kompetenco na drugem področju. 

V prispevku bo v nadaljevanju predstavljena (in na praktičnih primerih v naslednjem poglavju 

prikazana) peta ključna kompetenca, tj. osebnostna, družbena in učna kompetenca. Pri tej 

gre za združitev in nadgradnjo dveh kompetenc, določenih leta 2006 (takrat so ju imenovali 

učenje učenja in socialne kompetence), ki sta že bili podrobneje predstavljeni. Osebnostna, 

družbena in učna kompetenca predstavlja sposobnost razmisleka posameznika o sebi, 

sposobnost učinkovitega upravljanja časa in informacij, sposobnost konstruktivnega 

sodelovanja z drugimi ljudmi ter upravljanja svojega učenja in kariere. Ta kompetenca 

vključuje sposobnost, da se lahko posameznik sooča z negotovostjo in kompleksnostjo, 

sposoben se je učiti učenja, vzdrževati lastno fizično in čustveno dobro počutje, zmore 

ohranjati fizično in duševno zdravje ter je sposoben živeti zdravo, v prihodnost usmerjeno 

življenje, prav tako zmore čutiti empatijo in obvladovati spore v kontekstu vključevanja in 

podpiranja. Da lahko posameznik doseže uspešne medosebne odnose in se družbeno 

udejstvuje, mora razumeti splošno sprejeta pravila obnašanja in sporazumevanja v različnih 

okoljih. Poznati mora elemente zdravega duha, telesa in življenjskega sloga. Prav tako mora 

poznati učne strategije, ki mu najbolj ustrezajo, seznanjen mora biti s svojimi potrebami po 

razvoju kompetenc in z različnimi načini za razvoj kompetenc ter za iskanje priložnosti za 

izobraževanje in usposabljanje ter karierne priložnosti in usmerjanje ali podporo, ki sta na 

voljo. Kompetenca vključuje tudi izkazovanje strpnosti, pripravljenost na premagovanje 

predsodkov, spoštovanje raznolikosti in potreb drugih, izražanje in razumevanje različnih 

stališč ter sposobnost vlivanja zaupanja in empatije ter sklepanja kompromisov. 
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1.3 Ure oddelčne skupnosti in vloga razrednika 

Zakon o osnovni šoli (2006) v 15. členu v obvezni osnovnošolski program poleg obveznih in 

izbirnih predmetov uvršča tudi ure oddelčne skupnosti. V 19. členu zakona piše, da so ure 

oddelčne skupnosti namenjene temu, da učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, 

povezana z delom in življenjem učencev. V 29. členu piše, da se s predmetnikom med drugim 

določi tudi število ur oddelčne skupnosti.  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) v 63. členu določa naloge 

razrednika. Le-ta vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora (sestavljajo ga vsi učitelji, ki 

poučujejo v oddelku), poleg tega analizira vzgojne in učne rezultate oddelka ter skrbi za 

reševanje vzgojnih in učnih problemov učencev v oddelku. Razrednik sodeluje s starši in šolsko 

svetovalno službo ter odloča o vzgojnih ukrepih. Poleg tega opravlja še druge naloge v skladu 

z zakonom. 

V Programskih smernicah za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v 

osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih Kalin idr. (2005) pišejo, da mora biti razrednik 

učenčev prvi učitelj, na katerega se ima pravico nasloniti, ga nagovoriti, ko gre za vprašanja 

njegovega počutja in vsakdanjega življenja v razredu in na šoli. Razrednik naj za posameznega 

učenca in celotno oddelčno skupnost pomeni most, preko katerega vstopa in se vključuje v 

širšo skupnost, ki jo predstavlja šola. Razrednik ima torej pri razvijanju družbene kompetence, 

ki je ena izmed ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, izjemno pomembno vlogo.  

 

2 Razvijanje družbene kompetence pri urah oddelčne 

skupnosti  

V nadaljevanju prispevka so predstavljene dejavnosti, ki sem jih kot razredničarka izvajala v 

času ur oddelčne skupnosti. Navedene dejavnosti lahko pomagajo učencem pri razvijanju 

osebnostne, družbene in učne kompetence, ki jo Evropska unija navaja kot eno izmed osmih 

ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.  

V okviru samoevalvacije v osnovni šoli je vsako šolsko leto določena tema oziroma prednostna 

naloga, na podlagi katere si učitelji pripravimo akcijski načrt, v katerem določimo dva cilja v 

okviru prednostne naloge, dejavnosti, s katerimi bomo poskušali cilja doseči, ter merila za 

spremljanje in vrednotenje. V šolskem letu 2019/2020 je bila naša prednostna naloga vzgoja 
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za nenasilno komunikacijo in reševanje sporov, v šolskem letu 2021/2022 pa spodbujanje in 

krepitev razvijanja socialnih in komunikacijskih veščin učencev. Obe sta torej temeljili na 

krepitvi družbene kompetence. Prednostna naloga učiteljem vsako leto omogoča, da se še bolj 

posvetimo določenemu področju in izvajamo dejavnosti, s katerimi dosežemo zastavljene 

cilje. V okviru prednostnih nalog sem kot razredničarka v navedenih šolskih letih izvajala 

tematske ure na naslednje teme: empatija, pomoč drugim, spoštovanje, reševanje konfliktov, 

načela vljudne komunikacije, odnos do starejših, medsebojni odnosi … Ure sem izvajala s 

pomočjo gradiv, ki sem jih bodisi pripravila sama bodisi sem si pomagala s priročnikom za 

izvedbo razrednih ur, in preko socialnih iger (npr. preko igre vlog). Učence sem npr. razdelila 

v skupine, vsaki skupini dala listič z izmišljeno situacijo »Kako bi se ti počutil, če bi …«, nato pa 

so morali najprej situacijo predebatirati v skupini, kasneje pa še odigrati. Tako so krepili svojo 

zmožnost empatije oziroma vživljanja v čustva drugega.  

K uram oddelčne skupnosti sem večkrat povabila tudi sodelavce (šolsko pedagoginjo, druge 

učitelje), ki so izvedli dejavnosti za krepitev učne kompetence, npr. učenci so dobili prazen 

urnik, v katerega so vnesli ure pouka, poleg tega so vanj dodali vse svoje obšolske dejavnosti, 

označili so čas za spanje in ugotovili, kdaj je najprimernejši čas, da načrtujejo učenje oziroma 

delo za šolo. Spoznavali so različne učne strategije in ugotavljali, katera jim najbolj ustreza.  

Že na začetku leta smo z učenci oddelka pripravili seznam pravil. Učenci so morali individualno 

na prazen list napisati deset pravil, za katere so menili, da jih je nujno potrebno upoštevati v 

našem oddelku. Vsak je nato prebral svoja pravila in skupaj smo sestavili deset pravil oddelka, 

ki so se najpogosteje pojavljala v njihovih predlogih. Skupaj smo pripravili plakat s pravili in ga 

pritrdili na oddelčno tablo v učilnici. Učence sem na ta način spodbujala k temu, da so sami 

prispevali k postavljanju pravil, posledično pa so jim raje sledili. 

Dejavnost, ki jo vedno izvajam kot razredničarka, je tudi naslednja. Učenci na začetku šolskega 

leta pripravijo kratek zapis z naslovom Moji načrti v tem šol. letu. Na list zapišejo svoje načrte, 

ga nekajkrat prepognejo in zalepijo z lepilnih trakom. Na zunanjo stran zapišejo svoje ime. Vse 

liste dam v mapo, ki jo pred očmi učencev zalepim in shranim v svoj kabinet. Mapo skupaj 

odpremo na koncu šolskega leta in razdelimo lističe. Učenci vidijo, koliko ciljev so dosegli 

oziroma ali so se njihovi cilji od začetka šolskega leta do konca kaj spremenili.  

V šolskem letu 2020/2021 je bilo na naši šoli izvedeni tudi izobraževanje za šolske mediatorje, 

pri katerem je petnajst učiteljev pridobilo znanje za izvajanje šolske mediacije (tj. postopek, 
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pri katerem nepristranska tretja oseba pomaga vsem vpletenim v konflikt, da učinkovito 

komunicirajo drug z drugim in sprejmejo odločitve, s katerimi se vsi strinjajo in so z njimi vsi 

seznanjeni (Jäger, 2020); pri mediaciji gre za mirno reševanje sporov). Mediacijski postopek in 

posamezne elemente mediacije smo v preteklem šolskem letu 2021/2022 že lahko vključili v 

svoje delo z učenci v primeru sporov.  

 

3 Zaključek 

Cilj učitelja slovenščine v osnovni šoli ni zgolj ta, da učenec zna poiskati samostalnik ter mu 

določiti spol, število in sklon, njegov cilj je predvsem ta, da se bo učenec v življenju znal 

prilagoditi govorni situaciji in se njej primerno sporazumevati z drugimi. Cilj je, da bo znal 

napisati ustrezen življenjepis in prijavo na delovno mesto, da bo vedel, v katerem priročniku 

oziroma spletnem viru lahko najde razlago določene besede, ki je ne razume. Cilj učitelja 

angleščine ni samo ta, da bo učenec poznal čase, nepravilne glagole in besedišče, povezano z 

določeno temo, temveč ta, da se bo učenec v življenju znašel, ko bo šel v drugo državo, da se 

bo znal sporazumevati v tujem jeziku. Ravno tako cilj razrednika ni zgolj ta, da opravičuje 

izostanke od pouka in da vodi roditeljske sestanke, temveč predvsem ta, da učence ves čas 

spodbuja pri krepitvi kompetenc vseživljenjskega učenja. 

Učitelji v osnovni šoli pri učencih ne iščemo samo minimalnih in temeljnih standardov, 

zapisanih v učnih načrtih posameznih predmetov, temveč jim želimo ponuditi pomoč pri 

usvajanju in krepitvi kompetenc, ki jih bodo potrebovali v življenju. Razrednik ima pri tem še 

toliko večji in pomembnejši vpliv kot ostali učitelji, saj je tisti, na katerega se učenci najprej 

obrnejo, ko je kaj narobe, ko potrebujejo pomoč, ko želijo povedati, kaj se jim je dogajalo 

pretekli konec tedna itd. Razrednik mora biti tisti, ki daje razvijanju družbene kompetence, ki 

sodi med ključne kompetence za življenje, še toliko večji poudarek kot učitelji ostalih 

predmetov. Po predmetniku je uri oddelčne skupnosti od 6. do 9. razreda namenjenega zelo 

malo časa, in sicer zgolj pol ure tedensko, kar je premalo. 

Ure oddelčne skupnosti so izjemno dragocene, saj lahko razrednik pri njih še bolj kot pri ostalih 

urah spodbuja učence pri razvijanju njihovih kompetenc za vseživljenjsko učenje. Glavna 

težava, ki se pri tem pojavi, je pomanjkanje časa. Samo pol ure tedensko ni dovolj za obravnavo 

vseh pomembnih tem – med vsemi dejavnostmi in cilji mora izbrati tistih nekaj, za katere 

presodi, da so najpomembnejši. Vse ostalo ostane v razrednikovih mislih in načrtih, uresničiti 
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pa se ne more zaradi pomanjkanja časa. Na naši šoli poskušamo to težavo rešiti s tem, da smo 

od 6. do 9. razreda uro oddelčne skupnosti umestili v urnik enkrat tedensko, tako da ima 

razrednik nekoliko več časa z oddelkom (eno uro namesto pol ure). Dnevi dejavnosti in šola v 

naravi predstavljajo korak v pravo smer, če so vsebinsko zastavljeni tako, da spodbujajo 

krepitev omenjene kompetence. V prihodnje bi bilo treba razmisliti o tem, kako razredniku 

ponuditi še več ur, pri katerih bo lahko pomagal učencem razvijati kompetence, ki jim bodo 

koristile celo življenje.  
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Povzetek 

Kontemplacija brezdelja oz. prostega časa ni nekaj, čemur bi povprečen človek namenil veliko 

časa in energije. Vendar pa nas Aristotel in C. S. Lewis s svojimi zapisi izzoveta, da na brezdelje 

pogledamo nekoliko drugače. Mnenja sta, da je brezdelje najvišja oblika človekovega bivanja, 

za kvalitetno preživljanje prostega časa pa so potrebne ustrezne vrline, ki jih mladi lahko 

pridobijo tudi v šoli. Zato se mora šola dandanes, bolj kot kdajkoli prej, posvečati privzgajanju 

vrlin, ne le veščin, ki bodo mladim omogočale uspešno konkuriranje na trgu delovne sile.  

 

Ključne besede: brezdelje, vzgoja, Aristotel, C. S. Lewis, šola  

 

 

Abstract 

Contemplating leisure or free time is not usually something that an average person focuses 

much of his or her time and energy on. However, Aristotle and C. S. Lewis's writings challenge 

us to perceive leisure a bit differently. They believe that leisure is the highest form of human 

existence and that for its realization certain virtues have to be possessed by an individual. 

Those virtues can be gained by the young in schools. That is why schools nowadays have to, 

more than ever before, focus on the upbringing of the virtues and not only skills necessary to 

compete in the labour market. 

 

Key words: leisure, upbringing, Aristotle, C. S. Lewis, school
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1 Predstavitev teme 

Večina ljudi dandanes ne pomisli na brezdelje kot na vrhunec človeškega obstoja, a vendar 

tovrstna misel v naši kulturi ni tako tuja, niti zgodovinsko pretirano oddaljena. Sicer drži, da 

ideja o brezdelju, kot vrhuncu človeškega obstoja, korenini v starogrški filozofiji, a vendar je 

misel o tem preživela več kot dve tisočletji in je po vsej verjetnosti aktualna še dandanes, še 

posebno, če malce rekonceptualiziramo idejo prostega časa in le-tega začnemo obravnavati 

nekoliko drugače, nekoliko bolj vzvišeno, nekoliko bolj človeka vredno. 

Šola poleg izobraževalne komponente udejanja tudi vzgojno in, tako kot izobraževalna, tudi 

vzgojna komponenta korenini v temeljnih dokumentih, ki urejajo delovanje šole. Z vzgojno 

idejo najbolj prežet temeljni dokument slovenske šole je prav gotovo Bela knjiga 2011, vendar 

pa tudi učni načrti, v večjem ali manjšem obsegu, eksplicitno ali implicitno govorijo o vzgoji. 

Vzgoji, čeprav malce skromno, a vendar dovolj široko, dajeta pravni podstat tudi ZOsn in ZOfVI. 

Težava pa nastopi, če oz. ko se vzgojno delovanje šole znajde v nasprotju z vzgojnim 

delovanjem posameznih domačih okolij. Nesoglasja v šolskem prostoru namreč ne nastajajo 

samo na področju ocen, pač pa tudi na področju vzgoje. Žal, takrat pogosto pride do soočanja 

dveh laičnih mnenj – staršev na eni in učiteljev na drugi strani, saj marsikateri učitelj vzgojno 

komponento misli in udejanja znatno manj kot izobraževalno. Mnenja sem, da bi učitelji dosti 

bolj suvereno nastopali v omenjenih situacijah, če bi imeli vzgojno komponento bolje 

premišljeno in podprto, ne le s prakso, pač pa tudi s teorijo. Zelo verjetno pa bi tudi starši lažje 

sprejeli šolski koncept vzgoje, če bi vedeli, da vzgojno delovanje šole temelji na misli, ki jo je 

človeštvo oblikovalo skozi tisočletja in da vzgojno delovanje šole seže globlje od nekaj strani 

dolgega vzgojnega načrta. 

Šole imajo dve primarni funkciji – da izobražujejo in socializirajo. Pogosto se zdi, da druga 

funkcija ne zahteva nobene posebne priprave. Vendar pa je socializacija kompleksen proces, 

ki se odvija skozi celotno življenje učenca in dijaka. Zato je temu procesu znotraj šole dobro 

dati formo in začrtati smer, ki bo botrovala nastanku bolj solidarne družbe. Zavoljo tega bi bilo 

koristno, če bi se izobraževalne teorije ukvarjale z vprašanji temeljnih vrednot in vrlin, 

potrebnih za kreiranje odprte družbe, ki se bo sposobna soočiti z izzivi prihodnosti (Kimmel 

2006).  
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M. Nussbaum trdi, da je šola dejansko edini sistem sodobne družbe, ki lahko istočasno vpliva 

na človekovo izobrazbo, socialno vedenje in človečnost ter s svojo dejavnostjo podpira ali 

spodnaša vzorce, ki jih otrok (pri)dobi v družini, tako dobre kot tudi slabe (Nussbaum, 2010, 

45).  

V svoji knjigi The School and Society John Dewey opozarja na to, da je šola zasnovana kot 

organizacija, ki se z otroki ukvarja en masse (Dewey, 1899). To, seveda, lahko privede do tega, 

da otroke vidimo oziroma obravnavamo le kot dele celote in ne kot posameznih zaključenih 

celot. Vendar pa šola ni nujno prostor, kjer bi otrokova avtonomija morala biti ogrožena ali 

celo pozabljena, saj ima šola dejansko nekatere prednosti pred družino. Da bi otrok lahko živel 

kar se da bogato in svobodno socialno življenje, bi moral priti v stik z velikim številom odraslih 

ljudi in drugih otrok (Dewey, 1899), to pa se v krogu družine težko zagotovi, še posebno 

dandanes, ko se mnogi soočamo s hektičnim tempom življenja. Dewey pravi, da lahko šola 

ponudi takšne medosebne odnose in dejavnosti, ki služijo otrokovemu razvoju bolje od tistih, 

ki jih lahko ponudi družina, saj je šola, za razliko od družine, dosti bolj ciljno naravnana na 

otrokovo življenje (prav tam). Dobro premišljena, permanentno samorefleksivna, na 

humanističnih vrednotah temelječa vzgoja je vsekakor koncept, ki se mu, tako v teoriji kot tudi 

v praksi, ne more in ne sme izogniti noben šolski sistem, ki ima za cilj razcvet družbe in 

posameznika. 

Namen tega prispevka je izzvati učitelje, da ponovno premislimo, ali vzgojni komponenti šole 

namenjamo dovolj časa in energije ter ali naše vzgojno delovanje sledi vnaprej premišljenim, 

na teoriji in praksi temelječim konceptom, ali pa gre le za ad hoc kreirane pristope.  

 

2 Osrednji del prispevka 

V svojem eseju Our English Syllabus C. S. Lewis citira Miltona, ki je v svojem traktatu Of 

Education zapisal, da bi moralo izobraževanje človeka opremiti za pošteno, vešče in plemenito 

delovanje v vojni in miru, tako v zasebnem kot tudi javnem življenju. Lewis pravi, da bi se s 

tem strinjal tudi Aristotel, ki bi najbrž dodal, da mora izobraževanje pripraviti človeka tudi na 

preživljanje prostega časa (Lewis, 1939). To vsekakor drži, saj je prosti čas (torej brezdelje) 

svobodnega človeka v mislih Aristotela zasedal prominentno mesto.  
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Aristotel je dejansko menil, da je ena izmed temeljnih nalog zakonodajalca ta, da državljane 

vzgoji tako, da bodo zmožni živeti v brezdelju. Dejansko je mnenja, da obstajajo vrline, ki so 

potrebne za brezdelje. Za Aristotela je brezdelje cilj udejstvovanja. Za udejstvovanje sta 

potrebna pogum in vzdržljivost, medtem ko je za brezdelje potrebna filozofija; za obe obdobji 

pa umerjenost in pravičnost (Aristotel, 2010, 641-642, 1334 a).  

C. S. Lewis in Aristotel sta torej bila mnenja, da se človeka vzgaja zato, da bi bil vsestransko 

dober in da bi znal kvalitetno preživljati prosti čas, za katerega kvalitetno preživljanje je po 

Aristotelu, kot že omenjeno, potrebna filozofija, Lewis pa k filozofiji dodaja še umetnost, 

književnost in pogovor. Lewis je pravzaprav mnenja, da so te prostočasne dejavnosti cilj 

človeškega bivanja, ohranjanje življenja oz. človeštva pa zgolj sredstvo za dosego tega cilja 

(Lewis, 1939). 

Ob tem je nujno potrebno dodati, da brezdelje za Aristotela ni popolnoma nestrukturirana, 

neproduktivna in nedefinirana časovna kategorija. Ravno nasprotno. Brezdelje je cilj 

udejstvovanja in je zaradi tega vrednejše, vendar pa brezdelje ni namenjeno zabavi, saj bi to 

pomenilo, da je zabava življenjski cilj. Zabavo si je sicer treba privoščiti, vendar ob pravem 

času, kot počitek in zdravilo od napora. Brezdelje vključuje užitek, srečnost in blaženo življenje, 

neke vrste evdajmonijo. Kdor je dejaven, delo opravlja z nekim ciljem, ker ga še ni dosegel, 

srečnost pa je cilj, ki ga ne spremlja bolečina (dela), ampak užitek. Zato je potrebno nekatere 

stvari učiti in jih poučevati zaradi prostega časa, ki ga preživljamo. Vzgojni in učni predmeti, ki 

človeka pripravljajo na preživljanje prostega časa, so sami sebi namen, tisti, ki pripravljajo na 

delo, pa so nujni in imajo drugačen namen. Zato je v vzgojo vključena glasba. Ne zato, ker bi 

bila nujna in koristna (kot npr. branje in pisanje za podjetništvo), ampak zato, ker je namenjena 

preživljanju časa v brezdelju. Podeljeno ji je namreč mesto v tistem načinu življenja, ki je 

vredno svobodnih ljudi. Obstaja torej vrsta vzgoje, ki je morajo biti deležni sinovi, pa ne zato, 

ker je koristna ali nujna, pač pa le zato, ker je lepa in vredna svobodnega oz. popolnega 

človeka, kar pomeni, da ni primerno, da bi se otrokom ponujal prosti čas, saj nekomu, ki še ni 

popoln, popolnost ne pristaja (Aristotel, 2010, 666–675, 1337 b–1339 a). 

Lewis v svojem eseju ločuje med edukacijo (education) in poučevanjem/učenjem 

(training/teaching oz. learning), pri čemer se bolj osredotoči na poklicno izobraževanje 

(vocational training). Cilj edukacije naj bil »dober človek«, kar pa nikakor ni mišljeno v 

kakšnem ozkem etičnem smislu (iz konteksta je razvidno, čeprav Lewis tega ne ubesedi na 
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takšen način, da pod edukacijo razume vzgojo). Dober človek je, po Lewisovem mnenju, 

nekdo, ki ima izurjene čute in preference, nekdo, ki ima interese in je zanimiv, lahko bi rekli 

celo, da govorimo o srečnem človeku (Lewis, 1939). Vendar pa poklicno izobraževanje, po 

mnenju Lewisa, človeka ne pripravlja za življenje, temveč le za opravljanje poklica. Lewis to 

skoraj nekoliko grobo ubesedi tako, da zapiše, da je edukacija v bistvu namenjena svobodnim 

ljudem, poklicno izobraževanje pa sužnjem (prav tam) in tudi v tem delu je Lewis v sozvočju z 

Aristotelom, ki prav tako ločuje med nalogami za svobodnjake in nesvobodnjake (Aristotel, 

2010, 663, 1337b).  

Seveda je jasno, da potrebujemo oboje, edukacijo in poučevanje veščin, in tudi Lewis pravi, da 

je uravnoteženost med edukacijo in poklicnim izobraževanjem ključnega pomena. Kot že 

omenjeno, so prostočasne dejavnosti za Lewisa cilj človeškega obstoja, ohranjanje življenja pa 

le sredstvo za dosego tega cilja (Lewis, 1939). Podobno stališče izrazi tudi v svoji knjigi The Four 

Loves, kjer zapiše, da filozofija za preživetje nima nobenega smisla, vendar daje preživetju 

smisel (Lewis, 1960). Da bi se lahko torej v šoli poleg poučevanja in učenja zgodila še vzgoja, 

morajo učitelji učiteljevanje primarno udejanjati kot intelektualno in etično aktivnost in ne le 

kot rokodelstvo (Rutar, 2002, 48), učenec pa mora biti svoboden, avtonomen individuum, ki v 

končni fazi sam odloča in nosi odgovornost za to, ali se bo poleg učenja zgodila tudi vzgoja, ki 

se v veliki meri prenaša z zgledom. Moč zgleda, predvsem pa posnemanja, je bila jasna že 

Platonu, ki zapiše, da od mladih nog trajajoče posnemanje postane bistvo in navada telesa in 

mišljenja (Platon, 1995, 82). 

Če je Lewis govoril o svobodnih ljudeh in sužnjih le v prispodobi, pa to vsekakor ne velja za 

Aristotela, ki je dejansko, skladno z družbo oz. kulturo, v kateri je živel, ločeval med znanjem 

(oz. vednostjo), ki je namenjeno sužnjem, in znanjem, ki je namenjeno svobodnim ljudem. Pri 

tem loči naloge, ki se jih sužnji učijo oz. jih opravljajo, na nujne in častnejše, gospodarjeva 

naloga pa je predvsem ta, da zna uporabljati sužnje. Pri tem Aristotel poudarja, da bi si 

gospodar moral prizadevati za to, da se ne bi rabil niti ubadati z upravljanjem s sužnji, pač pa 

naj to delo prepusti upravitelju, sam pa naj se ukvarja s politiko ali filozofijo (Aristotel 2010, 

132, 1255b). Uvajanje tovrstne ločnice med znanjem oz. šolanjem (vzgojo), ki je namenjeno 

sužnjem na eni in svobodnim na drugi strani, mora biti nekaj, kar začne zakonodajalec preko 

nadzornikov udejanjati takoj – v otrokovi rani mladosti.  
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Otrok (ki je svoboden) naj se kar najmanj druži s sužnji in naj ne opravlja hlapčevskih del, saj 

se lahko že v teh rosnih letih navzame navad, ki ne pritičejo svobodnemu človeku (Aristotel, 

655, 133a,b; Platon, 1995, 82).  

Lewis za nameček zavzame stališče, ki, če sprejmemo njegovo premiso, vzgojiteljem in 

učiteljem na preduniverzitetni stopnji izobraževalne vertikale naloži dodatno družbeno 

odgovornost. V svojem zapisu, ki je primarno namenjen študentom, Lewis zapiše, da univerza 

nima več naloge, da bi vzgajala. Po njegovem mnenju naj bi se vzgoja zaključila pred vstopom 

na univerzo, saj naj bi bili študentje, ki so prišli na univerzo, že oblikovani ljudje s privzgojenimi 

vrlinami. Glavna naloga univerze pa je pridobivanje znanja in odkrivanje novih obzorij (Lewis, 

1939).  

Vzgoja je bila torej že od nekdaj ključnega pomena za svobodnega človeka in morda je 

dandanes, ko svobodo uživamo vsi, istočasno pa je družba saturirana z idejo, da je uspeh 

premosorazmeren s količino denarja, materialnih dobrin in čutnih naslad, ki jih človek generira 

in akumulira, le-ta še toliko bolj potrebna in pomembna.  

 

3 Zaključek 

F. Pediček trdi, da se še nikomur ni posrečilo dokazati, da vzgoja ni v najtesnejšem »sorodstvu« 

s filozofičnostjo družbe (Pediček, 1994, 35 in 2007, 63, 64). Glede na to, da se šolski vertikali 

(vsaj njenemu obveznemu delu) ne ogne nihče, verjetno ni nesmiselno zavzeti stališča, da se 

ravno ta, zgoraj omenjena filozofičnost družbe, (so)oblikuje v šoli, in sicer primarno skozi 

udejanjanje vzgojne komponente. V času globalizacije, ki s sabo prinaša potrženje šole, bi šola 

morala, bolj kot kdajkoli prej, poudarjati vzgojo in vrline. Vzgoja je pri učiteljevem delu ključna. 

Lewis celo zapiše, da zamrtje vzgoje pomeni propad civilizacij (1939), na trditev, da šola 

predvsem poučuje in (pre)malo vzgaja, pa z nekoliko drugačno dikcijo opozarjajo še številni 

drugi avtorji. Rutar v svoji knjigi Učitelj kot intelektualec večkrat opozori na to, da šolski sistem 

ustvarja predvsem konformistične potrošnike in ne za demokracijo usposobljenih, kritično 

razmišljujočih posameznikov (2002). Podobno govori tudi Ščuka, ki pravi, da ljudje dandanes 

vse preveč trošijo, namesto da bi smotrno uporabljali dobrine.  
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Pri tem pa dodaja, da je temeljna naloga šolskega sistema oblikovanje osebnosti šolarjev, da 

bi mislili s svojo glavo in se upirali pranju možganov s strani tistih, ki z denarjem obvladujejo 

sistem (Ščuka, 2012, 43 in 225).  

Laval opozarja, da je bila šola primarno namenjena oblikovanju državljana, ne pa potrošnika 

ali stranke, prav tako pa njen cilj nikoli ni bil zadovoljevanje uporabnika (Laval, 2005, 14), kar 

pomeni, da se bo šola, vsaj v svojem splošno-izobraževalnem delu, morala upreti pritiskom 

potrženja in vztrajati na oblikovanju državljana, torej človeka, ki bo, po mnenju Aristotela in 

Lewisa, znal kvalitetno preživljati (tudi) svoj prosti čas. Ne glede na zunanje pritiske, se 

intelektualni ali moralni užitki, ki jih promovira klasično splošno izobraževanje, ne smejo 

umakniti potrošniški plitkosti, ki uživanje v potrošniškem blagu promovira v najvišjo obliko 

čutnega in duhovnega ugodja. 

Lukasova trdi, da je pedagoški zgled edini resnični instrument za vzpodbujanje osebnosti, ki ga 

imamo na razpolago v procesu vzgoje (1993, 58), zato se moramo potruditi, da bo le-ta vreden 

spoštovanja (72). Če sprejmemo njeno tezo, potem smo učitelji soočeni z veliko 

odgovornostjo, saj naenkrat nismo več prenašalci veščin in znanj, pač pa (so)oblikovalci ljudi. 

Seveda mora šola otroka opremiti z znanji, ki mu bodo pomagala konkurirati na trgu delovne 

sile, vendar to še zdaleč ni njeno edino poslanstvo. Z negacijo, ali že samo zanemarjanjem 

vzgojne komponente, šola otroke oropa človečnosti. Vzgoja je namreč v antropološkem smislu 

prva naloga človeka, ki jo v prvi vrsti opravljajo starši, nato pa tudi institucije, ki se ukvarjajo z 

otroki. Vzgoja namreč otroku podari človeškost (Kristovič in Frece, 2018). Naj nam bo dano 

znanje, pogum in volja, da jo bomo z načrtnim delovanjem podarili kar se da velikemu številu 

mladih in jim s tem omogočili kvalitetno udejstvovanje v najvišji obliki človekovega bivanja – 

brezdelju, kot sta ga razumela Lewis in Aristotel. 
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Povzetek 

Kompetence predstavljajo nek izkazan sklop znanja, sposobnosti, veščin, hkrati pa tud i 

osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja .... 

Omogočijo nam, da nekaj, kar smo si zastavili, uspešno ali nadpovprečno opravimo. Ena izmed 

kompetenc sodobnega časa je tudi kompetenca timskega dela, ki se ga poslužujemo tudi v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V prispevku je timsko delo opredeljeno, predstavljeni so 

psihološki dejavniki timskega dela ter vloge posameznikov v timu. Omenjene so prednosti 

sodelovanja v timu ter navedena primera timskega sodelovanja in povezovanja med učitelji in 

učenci. 

 

Ključne besede: kompetenca, timsko delo, sodelovalna naravnanost, prednosti timskega dela, 

vrste timov, vloge v timu 

 

 

Abstract 

Competences are a set of demonstrated knowledge, skills, abilities, but also personal qualities, 

values, motivation, self-image, emotions, thinking patterns … They enable us to do something 

we set out to do well or better than average. One of the competences of modern times is that 

of teamwork, which is also used in educational institutions. The paper defines teamwork, 

discusses the psychological determinants of teamwork and the roles of individuals in a team. 

The benefits of working in teams are discussed, and examples of teamwork and teaming 

between teachers and pupils are given. 

 

Key words: competence, teamwork, collaborative orientation, benefits of teamwork, types of 

teams, roles in teams 
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1 Kompetence 

Definicij kompetenc je precej, prav tako teoretikov, po katerih so opredeljene in razvrščene. 

Če vse nekako strnemo, lahko rečemo, da kompetence predstavljajo nek izkazan sklop znanja, 

sposobnosti, veščin, hkrati pa tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, 

čustev, vzorcev razmišljanja ...., kar pomeni, da znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine 

za izvedbo ob primerni motivaciji uporabimo in nekaj storimo. Kompetence nam omogočijo, 

da nekaj, kar smo si zastavili, uspešno ali nadpovprečno opravimo.  

Kompetence lahko torej opredelimo kot nekakšen skupek znanja, spretnosti in odnosov, pri 

čemer znanje sestavljajo dejstva in podatki, koncepti, zamisli in teorije, ki so že uveljavljeni in 

podpirajo razumevanje določenega področja ali teme. Spretnosti so opredeljene kot 

sposobnost in zmožnost izvajanja postopkov ter uporabe obstoječega znanja za doseganje 

rezultatov, odnosi pa opisujejo pripravljenost in miselnost posameznika za delovanje ali 

odzivanje na zamisli, osebe ali okoliščine 

(http://www.movit.si/fileadmin/movit/0ZAVOD/Publikacije/Tematske/2018_Kljucne_kompe

tence_za_vsezivljenjsko_ucenje.pdf).  

 

1.1 Vrste kompetenc 

Po evropskem referenčnem okvirju lahko ključne kompetence za t. i. vseživljenjsko učenje 

razdelimo na: 

• pismenost,  

• jezikovne kompetence ali večjezičnost,  

• matematično, naravoslovno, tehniško kompetenco,  

• digitalno kompetenco,  

• osebnostno, družbeno in učno kompetenco,  

• državljansko kompetenco,  

• podjetnostno kompetenco,  

• kompetenco kulturne zavesti in izražanja 

(http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/Youthpass/Kljucne_kompetence_homeprint.p

df). 

http://www.movit.si/fileadmin/movit/0ZAVOD/Publikacije/Tematske/2018_Kljucne_kompetence_za_vsezivljenjsko_ucenje.pdf
http://www.movit.si/fileadmin/movit/0ZAVOD/Publikacije/Tematske/2018_Kljucne_kompetence_za_vsezivljenjsko_ucenje.pdf
http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/Youthpass/Kljucne_kompetence_homeprint.pdf
http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/Youthpass/Kljucne_kompetence_homeprint.pdf
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Znotraj omenjenih kompetenc je potrebno omeniti tudi kompetenco timskega dela, na katero 

se bom v prispevku natančneje osredotočila, saj se mnogokrat zgodi, da za uspešno opravljeno 

nalogo sami nismo dovolj, temveč je potrebno timsko delovanje. 

 

2 Tim in timsko delo 

V SSKJ je tim opredeljen kot skupina ljudi, ki opravlja skupno delo, delovna skupina (SSKJ, 

2003). V prispevku se bom osredotočila na timsko delo učiteljev. Le-to je bilo skozi zgodovino 

različno pojmovano in opredeljeno. Splošno sprejeto in najpogostejše poimenovanje pa je po 

Shaplinu, ki ga poimenuje timsko poučevanje in definira kot: 

[…] vrsta organizacije pouka, ki predpostavlja učno osebje in pripadajoče učence, pri tem je 

dvema učiteljema ali manjši skupini učiteljev prepuščena skupna odgovornost za celotno ali 

delno izvedbo pouka za isto skupino učencev ( Shaplin, 1964, 15, Jovan, 1987, 14).  

A. Polak (2009) timsko delo pojmuje kot tisto dogajanje, ko se dva ali več pedagoških delavcev 

z vzgojno-izobraževalnimi nameni oz. cilji hkrati usmerjata/usmerja na iste učence v okviru 

posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije predmetov v ali izven 

učilnice. 

Timsko delo poteka po več fazah – začne se kot timsko načrtovanje, sledi izvedba 

načrtovanega in evalvacija izvedenega, pri čemer je stik učiteljev z otroki v drugi fazi, torej pri 

izvajanju, neposreden in hkraten, medtem ko je le-ta pri načrtovanju in evalvaciji posreden 

(skozi diskusijo ali miselno). Za oblikovanje tima so potrebni sodelovanje in soodvisnost ter 

oblikovanje skupnega cilja. Vodijo nas skupinski pogledi, potrebe, pri čemer morajo 

posamezniki imeti podobna skupna prepričanja, sicer v timu ne bomo uspešni.  

 

 

Slika 8: Timsko delo 

(https://invel.si/usposabljanja/projektno-in-timsko-delo) 

https://invel.si/usposabljanja/projektno-in-timsko-delo
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2.1 Sodelovalna naravnanost posameznikov 

Pri timskem delu največjo vlogo igra sodelovalna naravnanost posameznikov. Za posameznike 

je značilno, da se prilagajajo ciljem in pričakovanjem, skupnim celotni skupini. To ne pomeni, 

da nimajo osebnih ciljev, vendar te obravnavajo skozi perspektivo skupine, ki ji pripadajo. 

Poleg tega člani tima izpolnjujejo dogovorjene naloge in vedenje v skladu z merili in 

pričakovanji tima ter pri tem uživajo. Sodelovalno naravnani ljudje prispevajo in se trudijo 

analizirati prednosti ter vzdrževati stike in le-te oblikujejo, tudi če niso čisto v njihovem 

interesu. Vse počnejo s perspektive koristi skupine. Sodelovalna kultura je pogosta tudi med 

učitelji. V tem primeru govorimo o sodelovalni kulturi poučevanja, ki jo najdemo v tistih 

učiteljskih krogih, kjer si posamezniki v timu delijo ideje, učne pripomočke, izkušnje …, so med 

seboj povezani in se čutijo člane iste delovne skupnosti. Tipičen primer sodelovalne kulture 

poučevanja najdemo med učitelji istega strokovnega ali razrednega (na »razredni« stopnji) 

aktiva.  

Sodelovalne kulture ne morejo izzvati ali celo izsiliti nadrejeni ali tisti zunaj tima, razvijati se 

mora iz notranje pobude, vrednot in prepričanja o pomembnosti sodelovanja v timu (Polak, 

2009, 19). Ali potemtakem vodstvo šole nima vpliva na timsko delo? Ima, lahko ga oblikuje in 

spodbuja predvsem z izkazovanjem zaupanja in podpore kolegom učiteljem, ki se jim približa 

na način, da je sicer vodja, a je tudi eden izmed kolegov. Prav tako pa morajo tudi pedagoški 

delavci imeti občutek, da s svojimi pogledi, idejami, načini in metodami poučevanja lahko 

vplivajo na vodstvo, predvsem pa pripomorejo h gradnji skupne dobrobiti za učence, 

sodelavce in splošno vzgojno-izobraževalno ustanovo. 

 

2.2 Motivacija, zaupanje in samorazkrivanje  

Psihološki dejavniki, ki oblikujejo naravo dela v timu ter povezovanje članov le-tega, so 

motivacija za timsko delo, zaupanje in samorazkrivanje.  

Motivacija 

Motivacija izhaja iz potreb posameznika, ki jih zadovoljuje znotraj tima, in sicer iz potrebe po 

varnosti (spoštovanje pravil tima, stabilnost, zaščita, odvisnost, osvobojenost od strahu, 

strukturiranost in red, pravila …), sprejetosti (»biti to, kar si«, prosto izražanje občutkov, 

konstruktivno soočanje s težavami), potrebe po potrditvi in priznanju (enkratnost in različnost 
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posameznika, lastna vrednost, moč, sposobnost, koristnost …) ter potrebe po 

samoaktualizaciji (uresničiti možnosti) (Polak, 2009, 22). 

Motivatorji timskega dela so po teoriji J. Chiversa poleg osnovnih higienskih pogojev (ustrezna 

administrativna in sistemska podpora, možnost supervizije, odnosi, primerno plačilo, status, 

delovno mesto, urejeno osebno življenje, primerne delovne razmere) tudi t. i. »Team-

building« ter uspeh (učitelji imajo priložnosti za aktivno reševanje problemov šole, pomagajo 

pri odločanju in doseganju uspehov), priznanje (učitelji so za svoje uspehe pohvaljeni), delovni 

interes (spodbujanje ustvarjalnosti), odgovornost in napredovanje (možnost napredovanja) 

(Chivers, 1995).  

Zaupanje in samorazkrivanje 

Zaupanje temelji na potrebi po varnosti in pomeni, da je posameznik odprt (pripravljen deliti 

mnenje, izkušnje, informacije …), naravnan k skupini (tim podpira z nudenjem materiala in 

virov), dopušča in sprejema druge člane tima (sprejema njihovo doseganje ciljev, načine 

opravljanja nalog), jih spoštuje, je pripravljen sodelovati (se vživlja v druge) in je zanesljiv 

(izpolnjuje naloge).  

Zaupanje se oblikuje in razvija ob sprejemanju misli, čustev in reakcij drugega, ob nudenju 

podpore in sodelovanju. Oblikuje se postopoma in skupaj z drugimi skupinskimi procesi, med 

katere uvrščamo pozornost in aktivno poslušanje, sledenje in razumevanje neverbalne 

komunikacije, empatijo, osebnostno prisotnost in samorazkrivanje ter sprejemajoče soočanje 

(Schneider - Corey, 2002, 134). Samorazkrivanje pomeni pripravljenost posameznika, da s člani 

skupine deli svoje občutke, strahove, pomisleke, dileme in težave – razkrije sebe. Pomembno 

je, da je samorazkrivanje povezano z namerami in cilji skupine (osebni cilji namreč lahko 

zabrišejo cilj tima), da spodbujamo izražanje čustev (v nasprotnem primeru so lahko 

posamezniki manj aktivni), da si člani tima med seboj zaupajo, samorazkrivanje pa je 

recipročno. 

[…] Medsebojna povezanost je rezultat skupinske/timske odločitve za skupno delo in 

razvijanje medsebojne povezanosti. Člani tima jo oblikujejo s tem , ko se odločijo, da se bodo 

predstavili in razkrili drugim v timu (Schneider - Corey, 2002). 
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2.3 Vrste timov 

Tri glavne skupine timov, ki jih navaja A. Polak (2009), so: 

• delovni timi, 

• k nalogam ali problemom usmerjeni timi, 

• vodstveni timi. 

Delovni timi sestojijo iz članov istega oddelka ali področja. Vezani so na t. i. naravne delovne 

enote, v katerih delo že splošno temelji na timskem pristopu, čeprav ni nujno, da imajo 

posamezniki v timu skupne vizije in cilje, delujejo lahko namreč precej neodvisno, povezani pa 

so v delovni proces in prispevajo svoj kamenček v mozaik skupnega načrtovanega dela. 

Delovne time srečamo v šolah – npr. učitelji v oddelku podaljšanega bivanja, učitelji 

razrednega pouka, razredni aktivi, predmetni aktivi … 

K nalogam oz. problemom usmerjeni timi so organizirani začasno. Ukvarjajo se s točno 

določenimi nalogami oz. problemi. Povezani so s skupnim ciljem in so drug od drugega odvisni. 

Njihovo delo torej temelji na načelih pravega timskega pristopa. Pomembno zanj je 

usklajevanje različnih idej. K nalogam oz. problemom usmerjeni timi so npr. vzgojiteljica in 

njena pomočnica, tim učiteljev v šoli v naravi, tim npr. slovenistov, ki pri uri slovenščine 

izvedejo vse tri etape timskega dela, tim svetovalnih delavcev, knjižničarjev … 

Vodstvene time sestavljajo strokovnjaki na vodstvenih položajih, ki so med seboj tesno 

povezani s cilji in vizijo celotne delovne organizacije. V vzgoji in izobraževanju govorimo o 

pedagoškem timu, ki ga sestavljajo ravnatelj, pomočnik ravnatelja in šolski svetovalni delavci. 

Ob specifičnih nalogah ti člani vključujejo tudi druge člane – učitelje, računovodstvo, zunanje 

sodelavce … A. Polak (2009) poudarja pomembnost dajanja osebnostne in strokovne podpore 

vodstvenega tima drugim timom na šoli pri izvajanju timskega dela. 

Različni avtorji iz 60. let preteklega stoletja razlikujejo tri vrste timov učiteljev, razdeljene glede 

na možnosti in potrebe določene institucije: 

• avtoritativno vodene time (vodje so posamezniki na določenem področju, njegova vloga 

je poudarjena, poudarek je na doseganju zastavljenih ciljev, odločitve se sprejemajo hitro, 

delo je strukturirano), 

• samovodene time (avtonomni, demokratični, samostojno vodeni, med učitelji spontano 

oblikovani, vsi člani imajo enakovredno vlogo, odločitve se sprejemajo soglasno in z 

glasovanjem, vodja ne izstopa in se lahko menja po etapah), 
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• koordinirane ali mešane time (kombinacija obeh predhodno omenjenih vrst, člani zavezani 

zastavljenim nalogam, ravnotežje med člani, poudarek je na temeljitem poučevanju, h 

kateremu poskušajo prispevati vsi člani, značilna sta pozitivno sprejemanje idej in 

medsebojna podpora) (Polak, 2009, 39). 

Glede na vsebine poučevanja nadalje ločimo multi-, inter- in transdisciplinarne time. 

Multidisciplinarni timi povezujejo ljudi z različnimi poklici, ki jih druži skupna naloga (npr. 

delovna skupina za celostno oskrbo otroka), vendar ima vsak član določeno nalogo, med 

posameznimi člani torej ni pravega sodelovanja. Interdisciplinarni timi omogočajo 

povezovanje več strok. Člane povezujejo naloge, ravnanje in spoznanja. Tim je odprt, se 

razvija, veliko je dogovarjanja, posameznikom sta omogočena ustvarjalnost in osebnostni 

razvoj. Najmanj je transdisciplinarnih timov, v katerih naj bi vsak posameznik problem reševal 

celostno in ne le z vidika svoje stroke (Polak, 2009, 40). 

Posamezniki v timih smo si različni in mnogokrat nas ta različnost bogati, delo naredi 

produktivnejše, spodbuja ustvarjalnost in sodelovanje ter komunikacijo oz. diskusijo. 

 

2.4 Vloge v timu 

V nadaljevanju se bom osredotočila na različne vloge učitelja, ki jih omenja A. Polak (2009). 

Ključne so tri: vloga kot socialni položaj učitelja (v odnosu do drugih učiteljev, gre za 

razlikovanje učiteljev – npr. razredni učitelj, učitelj predmetnega pouka, ravnatelj oz. 

pedagoški vodja …), vloga, določena z opisi značilnega vedenja učitelja (učiteljeva poklicna 

vloga, opazovalci te vloge so učenci, sodelavci, starši …), vloga, določena s pričakovanji do 

učitelja (oblikovana s strani učiteljev samih, učencev, staršev, sodelavcev, vodstva …, javnosti). 

A. Polak v svojem delu Timsko delo v vzgoji in izobraževanju (2009) vloge posameznih članov 

tima povzema po Belbinu. Ločuje devet ključnih vlog v timu in poudarja, da je najbolj dejaven 

tisti tim, v katerem so posamezne vloge med seboj uravnotežene in na nek način sestavljene, 

in da za dober tim ni nujno, da so »zasedene« vse vloge oz. se lahko posamezni člani 

udejstvujejo v več vlogah.  
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Slika 9: Pregled vlog v timu po Belbinu 

(Polak, 2009, 45, povzeto po Belbin, 1987) 

2.5 Komunikacija 

Eno najpomembnejših orodij pri timskem delu je seveda komunikacija, ki največkrat poteka 

na timskih srečanjih, lahko pa tudi med timskim poučevanjem. Sporazumevanje v timu obsega 

izmenjavo informacij med posamezniki v timu in okolju, pri čemer posamezni člani 

komunicirajo verbalno (namenjeno učencem, timsko poučevanje) in neverbalno (izražanje 

svojih čustev, odnosa do povedanega). In kdaj je komunikacija učinkovita? Kadar se člani tima 

med seboj slišijo in so dovzetni za mnenja okolice. Pri komunikaciji se trudimo mnenje oz. neko 

idejo izraziti jasno in jedrnato.  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 397 
 

Če v sporazumevanju nastane tiha pavza, ki je običajno posledica treme, in ta ni povezana z 

aktivnostjo, le-to prekinemo z razumevanjem, opogumljanjem, opolnomočenjem. Slednje je 

pomembno tudi, kadar imamo v skupini t. i. šibkejše člane, ki so morda manj izkušeni, mlajši, 

občutljivi … V tem primeru poskrbimo, da jih na nek način zaščitimo oz. pozitivno izpostavimo 

(poudarimo njihov prispevek k skupini). Poleg vsega pa moramo seveda upoštevati osnovna 

komunikacijska načela – načelo vljudnosti, spoštovanja sogovorca, upoštevanja sogovorčevih 

argumentov, usklajevanje mnenj, ločevanje resnice od laži, trditve od sodbe … 

 

2.6 Prednosti timskega dela v vzgoji in izobraževanju 

V današnjem času si malodane ne moremo več predstavljati zgolj frontalnega poučevanja in 

prenašanja faktografskega znanja na učence, pretirane naravnanosti na rezultate učenja, 

neupoštevanja ustvarjalnosti in motivacije itd. […] Porazdelitev nalog, obveznosti in 

odgovornosti med člane tima omogoča vsebinsko, didaktično in interesno specializacijo, kar 

zmanjšuje možnost, da bi bile posamezne vsebine pri pouku obravnavane nepopolno, 

neprimerno, nestrokovno in neuspešno. […] Timsko delo učiteljev prispeva k uskladitvi 

pričakovanj in zahtev do učencev in kriterijev vrednotenja njihovega uspeha. Omogoča 

integracijo znanja (Polak, 2009, 107). 

Prednosti timskega dela učiteljev za učence so naslednje:  

• različni pogledi na temo, boljša pozornost učencev, 

• učenje sodelovanja in soodvisnosti, 

• učenje od strokovnjakov, del komunikacije z njimi, 

• razvijanje kritičnega mišljenja, 

• možnost poučevanja na daljavo, 

• spodbujanje pluralizma idej in sprejemanja raznovrstnosti le-teh, 

• učenje aktivnega poslušanja, uvajanje različnih stilov učenja in razvijanje samoevalvacije,  

• fleksibilnejši pouk, boljša motivacija, 

• razvijanje komunikacijskih spretnosti, 

• usklajene zahteve in načrtovano preverjanje in ocenjevanje znanja, 

• razvijanje sodelovalnosti in osebne odgovornosti. 
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Prednosti timskega dela med učitelji so naslednje:  

• novi pristopi, ideje, 

• boljša kakovost poučevanja zaradi načrtovanja, 

• zanimivejši pouk, 

• medpredmetno povezovanje, 

• večja ciljna naravnanost pouka, bolj izkoriščene ure, kakovostnejši pouk, 

• razvijanje evalvacije in samoevalvacije, 

• boljša komunikacija, 

• boljši izkoristek »močnih« področij posameznika, 

• krepitev socialnih odnosov, občutka pripadnosti, pomoči, 

• krepitev samozavesti,  

• spodbujanje razvoja posameznika in tima, 

• medsebojno dopolnjevanje, 

• spodbujanje raziskovalnega dela na šoli, 

• krepitev šolskega etosa (zavedanja o pomembnosti pedagoškega dela), 

• lajšanje organizacijskih težav, 

• večja specializacija poučevanja. 

 

2.7 Primera timskega dela 

Timsko delo med učitelji 

V šoli najdemo mnogo primerov razvijanja kompetenc timskega dela. Primer sodelovanja 

navajam v nadaljevanju. 

Na OŠ Vojnik vsako leto organiziramo valeto. V ta namen se januarja sestane tim, ki izdela 

načrt zaključka šol. leta. Pri tem veliko vlogo odigrajo razredniki 9. razredov. Le-ti se z učenci 

predhodno dogovorijo, kaj bo glavna tema valete in katere so tiste stvari, s katerimi bi učenci 

obogatili program. Kot vodja timu dam t. i. živ dokument, na katerem se rojevajo ideje – teme, 

napovedovalci, sodelujoči, točke, prispevki … V maju se tim ponovno sestane in izdela načrt s 

sodelujočimi člani in njihovimi zadolžitvami (program, scena, zvok, snemanje, ples, cvetje …). 

Vodja tima je običajno vodja razrednega aktiva 9. razredov. Evalvacija poteka po valeti. 
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Timsko delo med učenci 

O primerih timskega dela med učenci je že veliko napisanega, zato sem se odločila, da v 

nadaljevanju predstavim primer krepitve kompetence timskega dela med učenci. Primer, ki ga 

navajam, lahko uporabimo pri uri oddelčne skupnosti za povezovanje in nezavedno 

dodeljevanje vlog timskega dela, lahko pa ga uporabimo tudi v drugi skupinah, ko hočemo 

krepiti timsko zavest (t. i. Team-building). 

 

 

Slika 10: Marshmallow Challenge 

(https://noschese180.wordpress.com/2011/09/09/day-4-marshmallow-challenge/) 

 

Gre za gradnjo stolpa iz špagetov. Učence razdelim v skupine po tri, maksimalno štiri. Vsaka 

skupina dobi 1 m vrvice, 1 m zaščitnega lepilnega traku, 20 špagetov in eno »penico« 

(marshmallow). Na voljo imajo 18 minut časa. Kdo bo zgradil najvišji stolp, pri čemer mora 

njegov vrh obesiti penico? Učencem za lažje razumevanje pred začetkom predvajam posnetek 

The Marshmallow Challenge. Motivacija in sodelovanje sta zagotovljena! 

 

 

 

 

 

https://noschese180.wordpress.com/2011/09/09/day-4-marshmallow-challenge/
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3 Zaključek 

Pojem kompetenca je dandanes zastopan pogosto. Ko govorimo o kompetencah, imamo v 

mislih vedenje, znanje, veščine in sposobnosti, da nekaj opravimo. Kompetenc je več vrst in 

ena izmed njih je timsko delo. 

Človek se mora timskega dela skozi življenje učiti in naučiti. Spodbujanje razvoja tovrstne 

kompetence izhaja iz teorij vseživljenjskega učenja, izkustvenega učenja, sodelovanja, 

problemskega pouka in celostnega učenja. Strokovnjaki poudarjajo, da mora biti izobraževanje 

oz. učenje organizirano v sklopu štirih načinov: učiti se, da bi vedeli, učiti se, da bi znali delati, 

učiti se, da bi znali živeti v skupnosti, in učiti se biti (Polak, 2009, 129). Novo znanje, vedenje o 

kompetenci timskega dela posamezniku omogoča razumevanje okolice in samega sebe, 

spodbujanje intelektualne radovednosti in razvoja, ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja, 

sprejemanje drugačnosti in razvoj sodelovanja. Za uspešno timsko delo pa ni dovolj le 

poznavanje etap in zakonitosti le-tega, temveč »živo« delovanje, neposredna izkušnja v 

timskem delu, pri čemer naj nas spremlja vodilo, da je bistvena vloga vzgoje in izobraževanja 

učenje za življenje.  

Timsko delo mora biti opredeljeno in načrtovano. Potekalo naj bi po treh fazah – timsko 

načrtovanje, izvedba načrtovanega in evalvacija izvedenega, pri čemer največjo vlogo igra 

sodelovalna naravnanost posameznikov. Samo naravo timskega dela pa določajo različni 

psihološki dejavniki, in sicer zaupanje, motivacija za delo v timu ter samorazkrivanje.  

V vzgoji in izobraževanju naletimo na nešteto primerov timskega dela. Upam si trditi, da je ta 

kompetenca v šoli dobro zastopana, sami uresničevalci oz. izvajalci pa motivirani in cenjeni. 

Slovenski pregovor pravi, da je v slogi moč. Timsko delo je tista kompetenca, k razvoju katere 

bi morali stremeti vsi, saj nam bo na ta način uspelo tudi tisto, kar se nam je morda kot 

posamezniku kdaj zdelo nemogoče, v timu pa smo … nepremagljivi. 
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DOBRI BRALCI  

SE V ŽIVLJENJU BOLJE ZNAJDEJO 

 

GOOD READERS  
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Povzetek 

Dandanes otroci berejo več kot so nekdaj. Berejo besedila na digitalnih napravah in to je v 

primerjavi z branjem s papirja veliko bolj površno, težje pomnijo in razumejo vsebino, 

koncentracija med branjem in razumevanje besedila pa je slabše. Dandanes učenci zaostajajo 

v spretnosti dekodiranja, razvoju besednjaka, razvoju strategij bralnega razumevanja, zato se 

pogosto izogibajo branju in drugim nalogam, ki zahtevajo branje. Bralno pismenost učencev 

lahko izboljšamo le z usmerjenim poučevanjem na področjih besednjaka, dekodiranja, 

razumevanja, opazovanja … S pomočjo bralnih strategij bodo učenci tako postali bolj 

motivirani za branje, saj jim bodo te spretnosti pomagale, da se iz prebranih podatkov ne le 

kaj novega naučijo, temveč informacije primerno vrednotijo in tudi uspešno uporabijo. V 

prostem času jim bo branje leposlovja prineslo potovanja v nove svetove ter vživljanje v čustva 

in svetove drugih.  

 

Ključne besede: motiviranje za branje, bralno razumevanje, bralne strategije, poučevanje 

 

 

Abstract 

Nowadays, children read more than they used to, but they read texts on digital devices. 

Compared to reading texts on paper, they read more perfunctorily, they have a hard time 

memorizing and understanding the content, and their concentration and understanding of the 

text is worse. Nowadays students lag behind in decoding skills, vocabulary development, and 

development of reading comprehension strategies. That is why they often avoid reading and 

other tasks that require reading. Students’ reading literacy can only be improved through 

targeted teaching in the areas of vocabulary, decoding, understanding, observation… Students 

will thus become more motivated to read, as these skills will help them not only learn 

something new from the information they read, but also evaluate the information 

appropriately and use it successfully. In their free time, reading fiction will bring them journeys 

to new worlds where they will be able to empathize with the feelings of the characters and 

learn about their worlds.  

 

Key words: motivation for reading, reading comprehension, reading strategies, teaching  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 404 
 

1 Branje 

Če bi skušali razumeti, kako se otrok uči brati, bi kaj kmalu ugotovili, da gre za zapleten splet 

raznolikih miselnih procesov.  

Razvoj branja poteka postopoma. Začne se s prepoznavo posameznih črk in glasov, ki jih nato 

povezujemo v besede ter stavke. Cilj učenja branja je razumevanje prebranega besedila. Tako 

učenec bere in razume različna besedila. Pozna in razume veliko besed, kar mu omogoča, da 

lažje razume nove izraze ter vsebine. Izraža svoje znanje, mišljenje in jezikovne spretnosti.   

Ko učenec uporablja učinkovite bralne in učne strategije, mu le-te pomagajo, da se iz 

prebranih podatkov ne le kaj novega nauči, temveč informacije tudi uspešno uporabi, 

analizira, sintetizirat in jih vrednotiti.  

Iz tega ni zaman sklepati, da je poglobljeno branje za učence še kako pomembno. Ne le v šoli, 

tudi za krajšanje prostega časa z za njih zanimivim čtivom. Da bi tega razumeli, morajo veščino 

branja dovolj dobro izvežbati in obvladati. 

Branje je pomembno za vsakodnevno življenje. V današnjem času učenci mnogo berejo, 

predvsem besedila iz digitalnih naprav. Takšno branje pa ne zahteva več poglobljenega branja, 

temveč hiter prelet zapisanega in iskanje bistvenih informacij. Ne bere se več od leve proti 

desni ali od vrha proti dnu. Spreminja se strategija branja. 

Glavni vzrok za upad bralne pismenosti učencev je čas, ki ga učenci preživijo, ko uporabljajo 

digitalne medije. V preteklosti so ta čas namenjali druženju s sovrstniki, športnim aktivnostim 

in/ali branju leposlovnih knjig.  

Težave, povezane z branjem, so glavni razlog za šolski neuspeh, saj predstavljajo veščine, ki so 

temeljna spretnost, osnova za šolsko učenje in vsakodnevno življenje. 

 

2 Bralno razumevanje 

Najvišja stopnja v razvoju branja je sposobnost bralnega razumevanja. Bralno razumevanje 

predstavlja cilj in glavni namen branja (Snowling, 2009). Kintsch in E. Kintsch (2005, v Košak 

Babuder, 2011) razumeta bralno razumevanje kot proces, ki vključuje tekoče prepoznavanje 

črk in besed, poznavanje besed, ki se nanašajo na vsebino besedila, bralčevo predhodno 

znanje o obravnavani temi in aktivne strategije, s katerimi bralec osmisli in razume besedilo. 

Uspešno razumevanje prebranega omogoča bralcu, da pridobi nove informacije, da doživi in 

http://specialnopedagoskapomoc.splet.arnes.si/2019/12/02/bralne-ucne-strategije/


CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 405 
 

se zaveda sveta, da se učinkovito sporazumeva z ostalimi in dosega izobraževalne cilje 

(Snowling, 2009). Bralno razumevanje je proces, v katerem bralec osmisli in razume besedilo. 

Predstavlja glavni cilj branja. Poznamo več modelov, ki razlagajo, na kakšen način razumemo 

besedilo. Eden od njih je model bralnega razumevanja, ki sta ga predstavila avtorja McKena in 

Stahl (v Pečjak, 2010). Opisuje tri poti, ki pripomorejo k bralnemu razumevanju, in sicer:  

- besedno razumevanje (razume pomen besed, vendar jih med seboj ne poveže); 

- interpretativno razumevanje (razume bistvo besedila, prepozna povezanost med 

posameznimi deli, nove informacije poveže s svojim znanjem in jih posploši); 

- uporabno-kritično branje (besedilo preoblikuje in kritično ovrednoti. Prepozna odnose 

med idejami in jih primerja s podobnimi vsebinami). 

Zakaj torej prihaja do nerazumevanja prebranega? Vzrokov je verjetno več. Branje je veščina, 

ki potrebuje veliko vaje, preden jo učenec dokončno usvoji. Vedno pogosteje se dogaja, da 

mnogo učencev te veščine ne usvoji niti ob zaključku osnovne šole. Na vprašanje torej ne 

moremo podati povsem enoznačnega odgovora. Do težav pri branju lahko v nižjih razredih 

pride bodisi zaradi premalo vaje, saj je branje veščina, ki zahteva nemalo število ponovitev, 

preden jo otrok dokončno usvoji, kasneje pa so vzroki za učenčevo slabše branje lahko povsem 

nevrološke narave.  

Slabše bralno razumevanje nekaterih učencev pa pogojujejo splošne in specifične učne težave. 

Težave izvirajo bodisi iz okolja (kulturna drugačnost, socialno-ekonomske oviranosti), učenca 

samega (pomanjkljiva učna motivacija, slabše samoregulacijske sposobnosti), ali pa so 

posledica kombinacije obeh vrst težav. Ena izmed skupin učencev s splošnimi učnimi težavami, 

pri katerih je posebej pomembno spodbujati strategije bralnega razumevanja, so učenci iz 

manj spodbudnega okolja zaradi revščine, ki so zaradi življenjskih navad, povezanih s 

pismenostjo (bralno kulturo) prikrajšani za bralne izkušnje (Košak Babuder, 2012).  

Učenci, ki berejo pogosteje bodisi tiskano gradivo ali na zaslonu, ki jih branje zanima, ki se 

počutijo samozavestne v svojih bralnih zmožnostih in ki dobro vedo, katere strategije 

uporabiti, na primer za povzemanje besedila ali iskanje informacij na spletu, so običajno bolj 

spretni pri branju. Besedo "razumevanje" zlahka povežemo s splošno sprejetim konceptom 

"bralnega razumevanja", saj branje do določene mere zajema vključevanje že znanega.  

Pri soočanju z besedilom se učenci opirajo na lastne misli in izkušnje. Seveda vsaka bralna 

aktivnost zahteva nekaj razmišljanja, pregledovanja in povezovanja informacij iz besedila z 
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informacijami izven besedila. Učenci nenehno primerjajo prebrano z obstoječim znanjem, s 

čimer nepretrgoma pregledujejo in prilagajajo svoje razumevanje besedila.  

 

2.1 Bralne strategije 

Sama poučujem slovenščino že več kot trideset let. V zadnjih letih narašča število učencev, ki 

imajo bralno-napisovalne težave. Učenci zelo težko zbrano berejo daljša besedila. Kadar pri uri 

napovem, da bomo brali daljše besedilo iz berila, opazim njihovo stisko. Branje jim predstavlja 

napor, razumeti prebrano besedilo pa veliko težavo. Zato sem začela iskati nove poti, iskati 

bralne strategije, da bi učencem pomagala izboljšati branje in razumevanje prebranega. 

Za razumevanje prebranega sem sistematično izbirala strategije, in sicer od ravni zaznavanja, 

razumevanja, sklepanja in interpretacije do ravni kritičnega in ustvarjalnega branja ter 

razumevanja. 

Za raven zaznavanja je značilno, da učenci prepoznajo pomen besed in jih razumejo, vendar 

ne razumejo besedila. Učenci odgovarjajo na vprašanja kdo, kdaj, kateri, koliko, kaj je to … 

Na ravni razumevanja učenec poišče eno ali več informacij, pri čemer si pomaga s sklepanjem. 

Prepozna vodilne ideje besedila, razume odnose, sklepa na nižji ravni, primerja na podlagi 

značilnosti besedila ter med različnimi informacijami v besedilu ali z lastnimi izkušnjami. Višja 

raven zahteva od učenca povezovati, primerjati, razlagati in vrednotiti značilnosti besedila. 

Znanje iz besedila mora primerjati z vsakdanjim znanjem . 

Bralne tako strategije predstavljajo nameren, smiseln, prilagodljiv in tekoč načrt, proces.  

 

2.2 Uporaba bralnih strategij pri pouku 

Za razvijanje bralnega razumevanja ter s tem posledično bralne pismenosti uporabljam 

različne bralne strategije. Izbrala sem dva primera, ki sem ju uspešno uporabila pri pouku 

književnosti.  

Prvo strategijo sem uporabila za učence 6. razreda, in sicer pri ponavljanju literarnovednega 

znanja iz prejšnjih let. Nalogo sem poimenovala Zmešnjava. Cilj je bil zbrano in usmerjeno 

branje, razumevanje prebranega in obnovitev literarnovednega znanja. Izbrala sem odlomek 

iz ljudske pravljice Zlata ptica in Andersenove Jurček. Povedi v odlomkih sem razrezala in jih 

pomešala. Učenci so jih morali prebrati ter ugotoviti, v katero pravljico sodi katera poved. 

Izbrane povedi so morali postaviti v pravilno zaporedje dogodkov. Ko so učenci končali nalogo, 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 407 
 

je vsak prebral svojo rešitev ter jo pojasnil. Nekateri učenci, ki so dobri bralci, so hitro končali 

nalogo, slabši bralci pa so potrebovali kar nekaj spodbude, da so se naloge sploh lotili. Ker je 

bila za nekatere učence naloga zelo težka, sem jim določne povedi barvno označila, da so se 

lažje orientirali. Uro smo zaključili s ponovitvijo znanja iz književnosti 5. razreda (umetna, 

klasična, ljudska pravljica; značilnosti pravljice; književni kraj, čas, osebe …). Učencem je bilo 

delo všeč, predstavljalo jim je izziv, ki so ga uspešno končali.  

Drugo strategijo sem uporabila v 9. razredu, in sicer pri obravnavi besedila Romeo in Julija C. 

in M. Lamb. Strategijo sem poimenovala Predstavljam vam … S to nalogo sem želela, da bi 

učenci razumeli prebrano besedilo preko oznake književnih oseb. Cilj je bil branje z 

razumevanjem, razmišljanje o prebranem ter zaznavanje in doživljanje književnih oseb. Ker 

smo se pripravljali na pisno nalogo, so učenci besedilo prebrali doma. Vnaprej sem si pripravila 

splošne opise oseb ter njihove značajske lastnosti. V tabelo sem zapisala imena književnih 

oseb, ki smo jih ločili na glavne in stranske. Na začetku so učenci opisali oblačila, potem zunanji 

videz oseb, nadaljevali pa z njihovim ravnanjem in čustvovanjem.  

Pri zadnji nalogi se je vnela prava debata, saj so učenci doživljali književne osebe na različne 

načine in si ob tem ustvarili različna mnenja. Učencem je bila ura zelo všeč, celo prehitro jim 

je minila, saj so z debato nadaljevali še po koncu ure, zato bom v prihodnje razmislila, da bi to 

vsebino izvedla v blok uri.  

Uporabljeni strategiji usmerjajo učence v boljše razumevanje prebranega in večji motivaciji za 

branje, saj jim bosta ti spretnosti pomagali, da se iz prebranih podatkov ne le kaj novega 

naučijo, temveč informacije primerno vrednotijo in tudi uspešno uporabijo ter omogočajo 

potovanja v nove svetove ter vživljanje v čustva in svetove drugih.  

 

3 Zaključek 

Zagotovo velja, da je motivacija za branje pri otrocih ključna za uspešno branje in razumevanje. 

Nekateri otroci sami po sebi postanejo dobri bralci. K temu so nagnjeni, imajo ustrezno 

domače vzdušje. A teh je vedno manj. V vsakdanjem življenju prevladujejo zaslonski družabni 

mediji, ki so zasnovani tako, da nas zasvojijo z vedno novimi in novimi dražljaji – bodisi všečki, 

bodisi komentarji, bodisi novimi vsebinami, zato nas socializirajo v čim hitrejše konzumiranje 

vedno večje količine informacij. Natančno in poglobljeno branje, branje za razumevanjem je 

tako postalo naporno in za večino učencev neprijetno opravilo.  
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Res je, da se vzgoja bralca začne v družini, vendar se moramo zavedati, da je tudi šola tista, ki 

vzgaja učence v bralce. Če želimo učence vzgojiti v dobre in uspešne bralce, moramo na ravni 

šole sestaviti programe, v katere bodo vključeni vsi učenci in ves učiteljski zbor. Določiti se 

morajo cilji in strategije. Med izvajanjem strategij moramo opazovati bralski napredek in ga 

beležiti, še zlasti, če učenec vedno laže govori o prebranem, ker je bolje razumel prebrano. S 

pozitivno povratno informacijo učenci dobijo prijetno izkušnjo, ki vzbudi željo in pričakovanje, 

da bi se ta dejavnost ponovila. Za poglabljanje in vzdrževanje motivacije za branje pa morajo 

doživljati zadovoljstvo v dejavnosti, občutek, da naloge niso pretežke, da napredujejo ter se 

okolje na njihov napredek pozitivno odziva. Tako bomo vzgojili dobre bralce, ki bodo kritični 

bralci; besedilo razumejo, primerjajo, ga vrednotijo in se znajo iz zapisanih besedil učiti. Z 

branjem pridobivamo informacije na vseh področjih življenja, zato je ena temeljnih človekovih 

dejavnosti, zato jo je nujno razvijati skozi celo življenje. 

Motiviranje za branje V zaključnem poglavju kritično zaokrožite svoje vtise, podajte predloge 

oz. opozorite na morebitne pasti, pomanjkljivosti. Poudarite nove ideje ali svoje uspešne 

rešitve. Poglejte v prihodnost in zapišite svoj pogled na obravnavano tematiko vašega 

prispevka. 
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Povzetek  

Šolsko leto 2021/2022 gre h koncu in v svet pošiljamo novo generacijo devetošolcev – mlade, 

ki so v našem hramu učenosti devet let pridobivali znanje in izkušnje. S kakšnimi 

kompetencami gredo od nas? So sami glede tega samozavestni? Se veselijo sveta odraslih? V 

prispevku bom predstavila rezultate anketnega vprašalnika, ki sem ga razdelila med 

devetošolce naše šole. Ugotovila sem, da se devetošolci aktivno vključujejo v opravila 

domačega gospodinjstva, da so precej zadovoljni s svojim znanjem in samozavestni glede 

prihodnosti. To je odločna in samozavestna generacija. So pa priznali, da tovrstnih vprašanj 

niso vajeni in da nikoli niso toliko in na tak način razmišljali o svojih kompetencah in 

prihodnosti. Učitelji se moramo o življenjsko pomembnih veščinah in času mnogih 

odgovornosti (tudi o prihodnosti) z učenci konkretno in pogosteje pogovarjati. Mladi so željni 

izkušenj, spoznanj, zastavljenih ciljev in njihovih uresničitev. 

Ključne besede: učenje za življenje, kompetence, splošne kompetence, specifične 

kompetence, iznajdljivost, veščine 

 

Abstract 

The 2021/2022 school year is ending and we are sending a new generation of ninth graders 

into the world – young people who have gained knowledge and experience in our temple of 

learning for nine years. With what competences do they leave us? Are they self-confident 

about it? Do they look forward to the adult world? In the article, I will present the results of a 

survey questionnaire, which I distributed among the ninth graders of our school. I found out, 

that ninth graders are actively involved in household chores, that they are quite satisfied with 

their knowledge and confident about the future. This is a determined and confident 

generation. However, they admitted they are not used to such questions and that they have 

never thought so much and in such way about their competences and their future before. As 

teachers, we need to talk concretely and more often with pupils about life-important skills 

and the time of many responsibilities (including the future). Young people are eager for 

experience, knowledge, set goals and their actualizations. 

Key words: learning for life, competences, general competences, specific competences, 

ingenuity, skills  
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1 Učenje za življenje in kompetence 

1.1 Uvod 

Vsako življenje ima svoj začetek in konec. Pomembna je kakovost bivanja in učinkovitost 

aktivnega soustvarjanja sveta. Otrok se rodi nemočen, nebogljen, odvisen od okolice. Družina 

je prvotna in osnovna življenjska celica, ki vzgaja otroka, znotraj nje se razvija, raste – fizično 

in miselno. Uči se prvih veščin, vzorcev vedenja, spoznava vrednote življenja. Večina otrok v 

Sloveniji od prvega leta dalje obiskuje vrtec, ki predstavlja varno okolje, kjer otrok pridobi 

socialne veščine, se navaja na delovanje znotraj skupine, sodelovanje, se igra s sovrstniki, 

razvija empatijo, strpnost in potrpežljivost. Predvidoma pri šestih letih pa otroci prestopijo 

šolski prag. Poslanstvo nas učiteljev je, da otroku podamo teoretična znanja vseh predpisanih 

predmetnih področij, ga spodbujamo pri razvijanju njegovih močnih področij, talentov, ga 

motiviramo za razvoj motoričnih sposobnosti, pomagamo razvijati veščine za delovanje v 

realnem vsakdanu in mu nudimo okolje, v katerem postaja socialno zrel. Kot učiteljica 

geografije in kot razredničarka se trudim, da se učenci celostno razvijajo, da napredujejo v 

splošni razgledanosti, da geografsko razmišljajo, so ekološko osveščeni, se zavedajo pomena 

trajnostnega razvoja in da so čimbolj aktivni državljani Republike Slovenije – samostojni, 

odgovorni, samozavestni, iznajdljivi, odločni, izražajo svoje mnenje, dajejo pobude ter 

razvijajo ideje, kreativnost in ustvarjalnost. Vsi se zavedamo, da zaposleni na vseh ravneh 

sistema vzgoje in izobraževanja pripravljamo otroke, kasneje mladostnike, za življenje, za 

poklicno kariero, bivanje v realnem okolju in njegovo soustvarjanje. Vprašanje pa je, ali znajo 

učenci znanje, pridobljeno v šoli, uporabiti v vsakodnevnih veščinah, vseživljenjskih situacijah. 

So zadovoljni s količino usvojenega teoretičnega in praktičnega znanja v osnovni šoli? So 

suvereni in se lotevajo vsakodnevnih opravil? Jih skrbi prihodnost ali samozavestno stopajo v 

svet odraslih? Vse to sem z anketnim vprašalnikom vprašala devetošolce naše šole.  

Pogoj za uspešno aktivno vključevanje v družbo in za samostojno opravljanje življenjsko 

pomembnih veščin so različne kompetence.  
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1.2 Kaj so kompetence 

»Kompetence predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih 

lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Pomenijo, da 

imate znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine za izvedbo, obenem ste motivirani, da 

nekaj dejansko naredite. Kompetence se kažejo v uspešno opravljenem delu glede na 

postavljene zahteve oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje. Opaziti jih je mogoče 

šele pri vašem ravnanju v različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah. Znanje, zmožnosti, 

veščine, osebnostne lastnosti – čeprav so to vsi sestavni elementi kompetenc, pa predstavljajo 

le zmožnost, da nekaj naredite, ni pa nujno, da boste to dejansko pokazali.« (online, Wikipedia, 

2022) Če določenega znanja ne znamo uporabiti v praksi, na tem področju nismo kompetentni. 

To je razlog, zakaj učitelji poudarjamo, da morajo učenci učno snov razumeti, znanje 

medpredmetno povezovati in teorijo uporabiti v praksi. Cilj je trajnostno znanje in 

vseživljenjsko učenje. 

Kompetence obsegajo znanje, izkušnje, sposobnosti, veščine ter osebnostne lastnosti, ki 

skupaj zagotavljajo delovni uspeh. Kompetenten je človek, ki ima ustrezne kompetence za to, 

da opravi določeno nalogo in doseže načrtovane cilje. Kompetentnost je lastnost 

posameznika, ki se nanaša na zmožnost uspešno opraviti določene naloge, vloge. Pojem 

kompetenca je leta 1973 utemeljil David Mc Clelland. Dokazoval je, da je uspešnost 

posameznika odvisna od njegovih kompetenc (ki se izražajo v vedenju) in ne od njegove 

inteligence. Preučevanja tega področja so prinesla različne opredelitve kompetenc. (online, 

esvetovanje, 2022) 

Enako velja za vrste kompetenc. Mnogo avtorjev navaja različne vrste kompetenc. Na spletni 

strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje beremo o splošnih in specifičnih 

kompetencah. Splošne kompetence so tiste kompetence, ki so uporabne v različnih poklicih 

in življenjskih situacijah. Omogočajo uspešno vključitev v svet dela in družbeno življenje ter 

povečujejo zaposljivost. So prenosljive med različnimi poklici in delovnimi področji, 

pomembne za poklicno in zasebno življenje. Med splošne kompetence uvrščamo branje, 

pisanje, računanje, znanje tujih jezikov, komuniciranje, uporaba računalnika, reševanje 

problemov, kritično in analitično mišljenje, načrtovanje kariere, sposobnost vodenja, 

motivacije, timsko delo, vseživljenjsko učenje, delo pod časovnim pritiskom, načrtovanje in 

organizacija, iniciativnost, prilagajanje in fleksibilnost ter osebni razvoj. (online, esvetovanje, 

https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/KajSoKompetence/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/KajSoKompetence/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Znanje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Izku%C5%A1nje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sposobnosti&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%A1%C4%8Dine&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Leksi%C4%8Dne_%C5%A1tudije
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uspeh&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cilj&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/David_McClelland
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vedenje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Inteligenca_(razlo%C4%8Ditev)
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/KajSoKompetence/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/KajSoKompetence/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/KajSoKompetence/
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2022) Pri specifičnih kompetencah gre za uporabo tehničnih, postopkovnih znanj in 

strokovnih veščin za uspešno opravljanje določenega dela. Različna delovna okolja in poklici 

zahtevajo različne specifične kompetence. Za nekatere se zahteva točno določena izobrazba, 

ki pomeni določena znanja, na podlagi katerih človek razvije ustrezne kompetence. (online, 

esvetovanje, 2022) 

Dejavnike, ki vplivajo na to, zakaj ob uspešno zaključeni osnovni šoli vsi učenci, kljub temu da 

spoznavajo iste učne vsebine, ne dosežejo istih kompetenc, poznamo. O njih bi lahko zapisala 

samostojni prispevek. Na tem mestu me zanima samoocena naših devetošolcev nekaterih 

njihovih kompetenc. Z anketnim vprašalnikom sem preverila njihovo iznajdljivost, spretnost, 

samostojnost, vprašala sem jih po določenih veščinah in ali so zadovoljni s pridobljenim 

teoretičnim in praktičnim znanjem v osnovni šoli. 

 

2 Ali so devetošolci iznajdljivi, spretni, samostojni? 

2.1 Oblikovanje in izvedba anketnega vprašalnika 

Raziskovalna vprašanja sem postavila precej homogeni skupini učencev. Anonimne anketne 

vprašalnike sem razdelila devetošolcem I. OŠ Žalec. Z razumevanjem vprašanj niso imeli težav. 

Vsi vrnjeni anketni vprašalniki so bili veljavni. Tudi pravilno izpolnjevanje anketnega 

vprašalnika je neke vrste kompetenca. Naši devetošolci so dokazali, da so na tem področju 

kompetentni. Raziskovalni vzorec je sestavljalo 61 anketirancev (od 70 devetošolcev naše 

šole). Z anketnim vprašalnikom sem dobila podatke iz prve roke, ki so relevantni na ravni tega 

prispevka in naše šole. Posploševanje na širšo množico ni smiselno. Anketni vprašalnik je 

sestavljalo 39 vprašanj. Vsa vprašanja razen zadnjega so zaprtega tipa. Anketni vprašalnik je 

priloga tega prispevka. Dopisala sem rezultate. 

 

2.2 Analiza in rezultati anketnega vprašalnika 

Rezultate ankete bom predstavila po smiselnih sklopih veščin, ki nakazujejo kompetentnost 

učencev, natančneje njihovo samooceno.  
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Zadovoljstvo s količino znanja pridobljenega v osnovni šoli 

V osnovni šoli sem usvojil veliko teoretičnega znanja je prepričanih 64 % anketiranih 

devetošolcev, še več (72 %) pa se jih strinja s trditvijo: Skozi osnovnošolsko izobrazbo sem 

pridobil mnogo praktičnega znanja pomembnega za življenje. Torej, devetošolci naše šole so 

precej zadovoljni z osvojenimi vsebinami, a ko jih postavim pred naslednjo trditev: Prepričan 

sem, da me je osnovna šola dobro pripravila na zunanji svet, samozavest upade. 52 % 

devetošolcev se s to trditvijo ne strinja. Izraz zunanji svet jih prestraši. Večina se ne počuti 

dovolj pripravljena na prihodnost. 

Samostojnost ob vpisu v srednjo šolo in poklicna prihodnost 

Srednjo šolo sem izbral po lastni želji, je zatrdilo 90 % devetošolcev. Komentar: »Mami 

odloča!«, ki je bil prostovoljno pripisan na enem izmed anketnih vprašalnikov, izkazuje 

individualno nezadovoljstvo, celo žalost. Prijavnico za vpis v srednjo šolo sem izpolnil povsem 

samostojno, je bila naslednja trditev, ki nakazuje na kompetenco funkcionalne pismenosti. 28 

% vprašanih je prijavnico izpolnilo samostojno, 62 % s šolsko pedagoginjo, 10 % učencem pa 

so pri izpolnjevanju prijavnice pomagali starši. Za svojo poklicno prihodnost imam jasne cilje 

in vem, kaj želim v življenju delati, je izredno pomembna trditev. 46 % anketiranih še ne 

razmišlja o tem, 21 % jih nima ciljev, 33 % pa je tistih, ki imajo začrtano svojo poklicno pot. V 

naslednjih generacijah si želimo več teh! 

Iznajdljivost v javnem prometu (migracije v srednjo šolo) 

Nič glede prevoza v srednjo šolo me ne skrbi – to trdi 80 % devetošolcev. Največ anketiranih 

(82 %) bo v srednjo šolo dnevno potovalo z javnim prevoznim sredstvom, zato se osredotočim 

na iznajdljivost v javnem prometu. Vožnja z javnim prevozom mi ni tuja – 93 % jih je 

predpostavki v anketi potrdilo, 7 % jih prevozu z javnimi sredstvi ni veščih. 80 % anketiranih 

ve, kje in kako kupiti vozovnico za bližnja javna prevozna sredstva (avtobus in vlak).  

Samostojnost pri nakupu živili, plačevanju položnic in ob izgubi osebnega 

dokumenta 

Kako pa so naši devetošolci iznajdljivi pri nakupu živil? V trgovini sem iznajdljiv in brez težav 

samostojno opravim nakup živil za celotno gospodinjstvo, je trditev, pred katero sem jih 

postavila. 75 % anketiranih devetošolcev je ob tem samozavestnih in pritrdijo tej predpostavki. 

Ostali samostojnemu nakupovanju za celotno gospodinjstvo niso vešči, kar ne pomeni, da 
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manjšega nakupa niso sposobni. Večina jih v trgovini plačuje z gotovino (76 %), 16 % jih plačuje 

izključno s plačilno kartico, nekaj je takih, ki plačujejo z gotovino ali s kartico (8 %). 54 % 

anketiranih ima v lasti bančno kartico. Ob izgubi bančne kartice vem, kako ravnati – to trdi 

67 % imetnikov bančnih kartic med našimi anketiranimi devetošolci. Najpomembnejši 

identifikacijski dokument v Sloveniji je osebna izkaznica. Preverila sem, ali anketirani vedo, 

kako ravnati ob izgubi osebne izkaznice, kje in kako pridobijo novo. 70 % vprašanih je ob tem 

samozavestnih, 30 % jih postopka ob izgubi osebne izkaznice in pridobitve nove ne pozna. 

Kako pa je s plačevanjem položnic? 61 % jih zna plačati in plačujejo položnice/plačilne naloge. 

Tudi ta veščina je kompetenca, ki je pomembna za samostojno življenje. 

Opravljanje gospodinjskih opravil, oskrba manjše poškodbe in iznajdljivost ob 

prometni nesreči 

Staršem redno pomagajo pri gospodinjskih opravilih, pravijo vsi vprašani. »Nimam izbire!« je 

simpatično nekdo pripisal. Preverila sem nekatere izmed veščin. Doma zlahka ostanem 

kakšen dan sam, ker si znam pripraviti preprost obrok, je zatrdilo 97 % anketiranih. Nekdo je 

pripisal: »Babi kuha.« in s tem najbrž povedal, da je vedno postrežen ali celo ne dobi 

priložnosti, da bi se naučil. Sam skuham toplo kosilo za vso družino, pa trdi skoraj polovica 

(49 %) anketiranih in me s tem pozitivno presenetijo. V zadnjem času je v medijih opazen 

razmah kuharskih tekmovanj in prepričana sem, da vplivajo na interes mladih po tej veščini. 

Sam znam oprati in obesiti perilo – pri tej točki so me naši devetošolci še bolj presenetili. 

Nisem pričakovala, da jih kar 82 % samostojno opere in obesi perilo. Nekaj manj jih samostojno 

zlika perilo. Da trditev: Sam znam zlikati perilo, drži, je obkrožilo 70 % anketiranih. Se pa učenci 

s tovrstnimi vsebinami srečujejo v petem in šestem razredu v sklopu predmeta gospodinjstvo, 

katerega eden izmed splošnih ciljev je: »Učenci razvijajo spretnosti, delovne navade, 

vztrajnost in natančnost za vsakdanja opravila.« (online, UN gospodinjstvo, 2011) Kaj če pri 

gospodinjskem opravilu pride do poškodbe? Kadar se mi zgodi manjša poškodba, jo znam 

oskrbeti sam – to je življenjsko pomembna veščina. Veseli me, da jo obvladajo vsi anketiranci 

(100 %). Če bi z družino doživeli prometno nesrečo in bi starša ostala ujeta v avtu, vem, kako 

reagirati. 74 % anketiranih se je samoocenilo, da vedo, kaj je potrebno storiti v primeru 

nesreče. Skrbi me odstotek tistih, ki tega ne vedo, ker – glede na pomembnost te kompetence 

– ni majhen (26 %). To je pomemben podatek, ki ga bom na bližnji pedagoški konferenci 
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znotraj kolektiva vsekakor izpostavila in o tej veščini bo potrebno v razredih večkrat 

spregovoriti. 

Socialne, jezikovne in kulturne kompetence 

V vsaki družbi se na splošno dobro znajdem – o tem je prepričanih 56 % anketiranih. V 

komunikaciji s sovrstniki imam vedno svoje mnenje in ga tudi samozavestno izrazim. Nisem 

zadržan. To trdi 69 % vprašanih. Ostali so najbrž bolj introvertirani, na tem področju manj 

kompetentni ali pa funkcionirajo na podlagi slabih preteklih izkušenj. 52 % anketiranih je 

pritrdilo temu: V družbi sem zgovoren, kadar gre za aktualne družbene tematike. Na odprto 

komunikacijo o aktualnih družbenih dogajanjih vpliva več faktorjev: okolje odraščanja, 

družina, osebnostne lastnosti, interesi, želja po vedenju, znanju, spremljanju ažurnih novic in 

družbenega dogajanja. Še bolj pomembno je primerno, sprejemljivo vedenje v družbi. 

Obvladam osnove bontona in spreten sem pri njegovi uporabi. Vem, kako se obnašati v 

določenih situacijah in s tem nimam težav. Veseli me, da so anketirani učenci pri tem 

vprašanju večinoma (90 %) samozavestno izbrali odgovor: DRŽI. Znam se prilagoditi novi 

družbi in novi nezahtevni situaciji. Prilagodljivost je izredno pomembna, a za otroke precej 

zahtevna kompetenca. Kar precej (80 %) devetošolcev meni, da so tega sposobni. Kako pa 

obvladajo svetovni jezik – angleščino? Ne bojim se potovanja v tujino, ker mi angleščina ne 

dela težav in bi se znašel. Ob hitrem tempu razvoja postaja svet ena velika globalna vas. 

Znanje tujega jezika je izrednega pomena. 75 % naših vprašanih devetošolcev je prepričanih v 

svoje jezikovne kompetence – o znanju angleščine. Ostali so na tem področju zadržani. Pa 

uporaba angleščine v domačem okolju? Če me v bližini doma ustavi angleško govoreči turist, 

mu znam pomagati, ga usmeriti do določene turistične zanimivosti našega kraja. Toliko 

obvladam angleščino. V svojem kraju so učenci očitno bolj sproščeni. 88 % jih je odgovorilo, 

da bi znali pomagati tujcu. Moramo pa se zavedati, da znotraj te kompetence ne gre le za 

znanje angleškega jezika, temveč tudi za poznavanje domačega kraja in sprejemanje 

drugačnih. Nimam nobenih etničnih, rasnih, verskih ali kakršnihkoli drugih predsodkov do 

ljudi, spoštujem različnost in pomagam drugačnim. Trditev je izredno kompleksna, a jo 

devetošolci razumejo. Večina je strpnih do drugačnih (88 %) in jim pomagajo. Pa jih tudi 

sprejmejo v svojo družbo?  
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V svojo družbo – ne glede na narodnost, vero in jezik – enako dobro sprejmem vse vrstnike. 

DRŽI, je obkrožilo 51 % anketiranih, NE DRŽI 12 % in NE VEDNO 33 %. Našo šolo obiskuje precej 

priseljencev iz tujega jezikovnega okolja (10–15 % učencev šole), zato sta strpnost do tujcev in 

s tem povezana kulturna kompetenca izrednega pomena. Vplivata na splošno klimo šole. Kljub 

vsemu pa v množici mladih prihaja do sporov in njihovo strpno reševanje predstavlja izredno 

pomembno kompetenco. Konflikte s sovrstniki učinkovito in nenasilno rešujem. 6 

anketiranih (10 %) je odgovorilo, da temu ni tako. Ti torej spore rešujejo na neprimeren, 

agresiven način. 41 % jih reagira izključno nenasilno in učinkovito, 49 % pa ne vedno. Še en 

alarm za naš kolektiv. Kulturne kompetence se namreč razvijajo skozi lastni interes, 

dovzetnost, odvisno od osebnih karakteristik, vzgoje staršev, pripomorejo pa tudi okolje, šolski 

sistem z učnimi vsebinami in šolski kolektiv z vzgojnim načrtom ter letnim načrtom dela. Vanj 

spadajo tudi načrtovani dnevi dejavnosti, strokovne ekskurzije, projekti, obiski prireditev. Na 

trditev – Rad obiskujem kulturne prireditve (koncerte, predstave, proslave) – je 67 % naših 

anketiranih devetošolcev odgovorilo, da to DRŽI. 39 % devetošolcev lokalne prireditve celo 

soustvarja, sem izvedela s trditvijo: V lokalnem okolju aktivno sodelujem na prireditvah.  

Splošna iznajdljivost v družbi in pozitivna naravnanost za prihodnost 

Upam si trditi, da sem iznajdljiv v vseh življenjskih situacijah. To je močna trditev. Koliko 

anketiranih devetošolcev naše šole pa je tako samozavestnih glede svoje iznajdljivosti? 48 %. 

Poučevala sem jih štiri leta in lahko rečem, da gre za karakterno samozavestno, stojično, 

generacijo. Poslali smo jih v svet srednjih šol in za večino me ne skrbi. Kaj pa oni sami, čutijo 

strah pred prihodnostjo? Bodo tudi tokrat tako pogumni? Veselim se vstopa v svet odraslih. 

69 % anketiranih (torej najstnikov), ki končujejo osnovno šolo v Žalcu, se veseli odraščanja, 

obdobja samostojnosti in mnogih zahtevnejših odgovornosti. Nekaj manj (64 %) vprašanih 

prihodnost ne skrbi. Pritrdili so zapisu: Ničesar, kar mi prinaša prihodnost, se ne bojim. Nič 

me ne skrbi. 36 % devetošolcev o vsem, kar jih čaka, ne razmišlja tako pozitivno. In kaj jih 

najbolj skrbi? Na kratko strnem njihove zapise, ki so se precej ponavljali: »Skrbi me denar, 

plačevanje položnic, iznajdljivost, spremembe, služba, brezposelnost, osamljenost, žalostno 

življenje, neuspehi, da bom razočarala družino, da bi bila brezdomka. Pač, strah me je 

prihodnosti. Ni mi vseeno. Bojim se življenja.« Ne pozabimo, večji delež anketiranih je 

pozitivno naravnanih in samozavestno zrejo v prihodnost. 
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Slika 1: Generacija devetošolcev I. OŠ Žalec 2021/2022  

(Arhiv I. OŠ Žalec, junij 2022) 

 

3 Zaključek 

Znanje in veščine, pridobljene znotraj družine, prek interakcije v skupini sovrstnikov in v času 

vključenosti otroka v sistem vzgoje in izobraževanja (vrtec, šola) so temeljnega pomena za 

razvoj otroka v zrelo, samostojno, kritično in družbeno aktivno osebo. Predstavljajo pogoj za 

razvoj mnogih splošnih, tudi specifičnih kompetenc posameznika, ki jih potrebuje za 

nemoteno delovanje v današnji družbi ter v času iskanja zaposlitve in opravljanja določenega 

dela. V prispevku sem z analizo anketnega vprašalnika predstavila, kako so iznajdljivi 

devetošolci naše šole v nekaterih izpostavljenih veščinah, spoznala njihovo zadovoljstvo z 

znanjem pridobljenim v osnovni šoli in preverila, koliko jih samozavestno vstopa v svet 

odraslih. Rezultati nam dajejo precej dober posnetek stanja določenih splošnih kompetenc 

naših devetošolcev. Raziskava je odskočna deska iskanja vzrokov dobljenih rezultatov in 

rešitev za še bolj spodbudne rezultate v prihodnje. Ugotovila sem, da je generacija 

devetošolcev 2021/2022 precej vešča določenih gospodinjskih opravil, da pa jih dosti bolj skrbi 

prihodnost oziroma nadaljnja izobrazba, iskanje zaposlitve in poklicna kariera. Negativno sem 

razočarana nad njihovim ne dovolj učinkovitim in neprimernim reševanjem medvrstniških 

sporov ter neznanjem reagiranja v primeru nesreče. Temu moramo v prihodnje posvetiti v 

razredu več časa. Za boljše rezultate je potrebna še bolj učinkovita komunikacija s sodelavci 

horizontalno in vertikalno ter še naprej poudarjati medpredmetno povezovanje znanja in 
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uporabo teorije v praksi. Učenci so mi povedali, da tovrstnih vprašanj niso vajeni, da jih nihče 

ne sprašuje po počutju v smislu skrbi za prihodnost in to jim manjka. O kompetencah je 

potrebno z učenci govoriti pogosteje in konkretno. V razredu bi bilo smiselno, da bi razredniki 

skupaj z učenci v začetku šolskega leta ustvarili plakat življenjsko pomembnih kompetenc in 

strmeli k temu, da jih dosežejo. Učence učimo in vzgajamo za vse življenje in o željah, ambicijah 

ter prihodnosti je potrebno z njimi odprto govoriti. Svet bodo aktivno krojili le dovolj močni, 

odločni, samozavestni, vedoželjni in polni idej. Naše poslanstvo je motivirati mlade, poiskati 

njihova močna področja in jim nuditi pogoje za dosego čimveč vseživljenjskih kompetenc.  
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5 Priloge 

Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK za devetošolce I. OŠ Žalec 

Pozdravljen. Počasi se izteka tvoje osnovnošolsko obdobje, ko si iz leta v leto rasel, se učil, 

nabiral izkušnje in odraščal. Podajaš se na novo pot v svojem življenju. Pred teboj so 

srednješolska leta. Si nanje pripravljen? Za namen 13. strokovnega simpozija Civilna družba in 

šolski sistem na temo »KOMPETENCE ZA ŽIVLJENJE«, na katerem bom aktivno sodelovala, te 

prosim, da zbrano prebereš trditve in ob vsaki iskreno obkrožiš en odgovor, ki velja zate. Že 

vnaprej HVALA za sodelovanje.                                                                          Učiteljica Tina Seibert 

 

1. V osnovni šoli sem osvojil veliko teoretičnega znanja.             DRŽI (64 %)    NE DRŽI (36 %) 

2. Skozi osnovnošolsko izobrazbo sem pridobil mnogo praktičnega znanja pomembnega za 

življenje.                                                                                                  DRŽI (72 %)    NE DRŽI (28 %) 

3. Prepričan sem, da me je osnovna šola dobro pripravila na zunanji svet.                           

DRŽI (48 %)      NE DRŽI (52 %)                                                             DRŽI (48 %)     NE DRŽI (52 %)  

4. Srednjo šolo sem izbral po lastni želji.                                         DRŽI (90 %)     NE DRŽI (10 %) 

5. Prijavnico za vpis v srednjo šolo sem izpolnil povsem samostojno. 

                    a) da - sam (28 %)         b) s šolsko pedagoginjo (62 %)      c) s starši (10 %) 

6. Za svojo poklicno prihodnost imam jasne cilje in vem, kaj želim v življenju delati. 

DRŽI (33 %)    NE DRŽI (21 %)     ŠE NE RAZMIŠLJAM O TEM (46 %) 

7. Nič glede prevoza v srednjo šolo me ne skrbi.                           DRŽI (80 %)     NE DRŽI (20 %) 

8. V srednjo šolo bom potoval:  a) z javnim prevozom (avtobus, vlak) (82 %) 

                                                          b) s starši (5 %) 

                                                          c) s starši ali javnim prevozom (6 %) 

                                                          d) peš ali s kolesom (nastanjen bom v dijaškem domu) (7 %) 

9. Vožnja z javnim prevozom mi ni tuja.                                            DRŽI (93 %)     NE DRŽI (7 %) 

10. Vem, kje in kako kupiti vozovnico za bližnja javna prevozna sredstva (avtobus in vlak).   

                                                                                                                   DRŽI (80 %)    NE DRŽI (20 %) 

11. V trgovini sem iznajdljiv in brez težav samostojno opravim nakup živil za celotno 

gospodinjstvo.                                                                                        DRŽI (75 %)    NE DRŽI (25 %) 
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12. V trgovini plačujem:                                                                                                                             

a) z gotovino. (76 %)     b) z bančno kartico. (16 %)    c) z gotovino ali bančno kartico. (8 %) 

13. Sem lastnik bančne kartice.                                                         DRŽI (54 %)     NE DRŽI (46 %) 

14. Če si lastnik bančne kartice: Ob izgubi bančne kartice vem, kako ravnati.                              

DRŽI (67 %)     NE DRŽI (23 %)                                                              DRŽI (67 %)     NE DRŽI (33 %) 

15. Če izgubim osebno izkaznico, vem, kako ravnati, kje in kako pridobim novo.  

                                                                                                                  DRŽI (70 %)     NE DRŽI (30 %) 

16. Znam plačati in plačujem položnice/plačilne naloge.           DRŽI (61 %)    NE DRŽI (39 %) 

17. Staršem redno pomagam pri gospodinjskih opravilih.          DRŽI (100 %)     NE DRŽI (0 %) 

18. Doma zlahka ostanem kakšen dan sam, ker si znam pripraviti preprost obrok.  

                                                                                                                   DRŽI (97 %)      NE DRŽI (3 %) 

19. Sam skuham toplo kosilo za vso družino.                                  DRŽI (49 %)    NE DRŽI (51 %) 

20. Sam znam oprati in obesiti perilo.                                              DRŽI (82 %)    NE DRŽI (18 %) 

21. Sam znam zlikati perilo.                                                                DRŽI (70 %)    NE DRŽI (30 %) 

22. Kadar se mi zgodi manjša poškodba, jo znam oskrbeti sam. DRŽI (100 %)    NE DRŽI (0 %) 

23. Če bi z družino doživeli prometno nesrečo in bi starša ostala ujeta v avtu, vem, kako 

reagirati.                                                                                                  DRŽI (74 %)     NE DRŽI (26 %) 

24. V vsaki družbi se na splošno dobro znajdem.                           DRŽI (56 %)    NE DRŽI (44 %) 

25. V komunikaciji s sovrstniki imam vedno svoje mnenje in ga tudi samozavestno izrazim. 

Nisem zadržan.                                                                                       DRŽI (69 %)    NE DRŽI (31 %) 

26. V družbi sem zgovoren, kadar gre za aktualne družbene tematike.                                  

DRŽI (52 %)     NE DRŽI (48 %)                                                              DRŽI (52 %)     NE DRŽI (48 %) 

27. Obvladam osnove bontona in sem spreten sem pri njegovi uporabi. Vem, kako se 

obnašati v določenih situacijah in s tem nimam težav.                 DRŽI (90 %)    NE DRŽI (10 %) 

28. Znam se prilagoditi novi družbi in novi nezahtevni situaciji. DRŽI (80 %)    NE DRŽI (20 %) 

29. Ne bojim se potovanja v tujino, ker mi angleščina ne dela težav in bi se znašel. 

                                                                                                                  DRŽI (75 %)     NE DRŽI (25 %) 
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30. Če me v bližini doma ustavi angleško govoreči turist, mu znam pomagati, ga usmeriti do 

določene turistične zanimivosti našega kraja. Toliko obvladam angleščino.                        

DRŽI (88 %)    NE DRŽI (12 %)                                                               DRŽI (88 %)     NE DRŽI (12 %) 

31. Nimam nobenih etničnih, rasnih, verskih ali kakršnihkoli drugih predsodkov do ljudi, 

spoštujem različnost in pomagam drugačnim.                                DRŽI (88 %)    NE DRŽI (12 %) 

32. V svojo družbo – ne glede na narodnost, vero in jezik – enako dobro sprejmem vse 

vrstnike.                                                              DRŽI (51 %)     NE DRŽI (12 %)     NE VEDNO (33 %) 

33. Konflikte s sovrstniki učinkovito in nenasilno rešujem.                                                      

DRŽI (41 %)    NE DRŽI (10 %)     NE VEDNO (DRŽI (41 %)    NE DRŽI (10 %)     NE VEDNO (49 %) 

34. Rad obiskujem kulturne prireditve (koncerte, predstave, proslave).                              

DRŽI (67 %)     NE DRŽI (33 %)                                                              DRŽI (67 %)     NE DRŽI (33 %) 

35. V lokalnem okolju aktivno sodelujem na prireditvah.           DRŽI (39 %)     NE DRŽI (61 %) 

36. Upam si trditi, da sem iznajdljiv v vseh življenjskih situacijah.                                          

DRŽI (48 %)    NE DRŽI (52 %)                                                               DRŽI (48 %)     NE DRŽI (52 %) 

37. Veselim se vstopa v svet odraslih.                                              DRŽI (69 %)     NE DRŽI (31 %) 

38. Ničesar, kar mi prinaša prihodnost, se ne bojim. Nič me ne skrbi.                                   

DRŽI (64 %)     NE DRŽI (36 %)                                                              DRŽI (64 %)     NE DRŽI (36 %) 

39. Če si odgovoril z NE DRŽI, zapiši kaj te skrbi: 

»Skrbi me denar, plačevanje položnic, iznajdljivost, spremembe, služba, brezposelnost, 

osamljenost, žalostno življenje, neuspehi, da bom razočarala družino, da bi bila brezdomka. 

Pač, strah me je prihodnosti. Ni mi vseeno. Bojim se življenja.« (Strnjen zapis iz anketnih 

vprašalnikov.) 
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Povzetek 

S spremembo družbe se je spremenila tudi šola in njena vloga, prav tako se je spremenilo 

pojmovanje poučevanja, učenja ter znanja. Prav tako tudi poučevanje ne pomeni več zgolj le-

tega, da je učitelj tisti, ki posreduje znanje in je edini vir informacij, ampak je mentor, 

organizator, raziskovalec, svetovalec ter opazovalec učnega procesa, ki v ospredje postavlja 

učenca. Vse zapisano dosežemo z uporabo inovativnih metod izobraževanja, ki niso nove, so 

tradicionalne, a z uporabo sodobne tehnologije in medmrežja v sodobni, interaktivno, 

opremljeni učilnici ter s sodobnim pedagoškim pristopom pomenijo nov inovativen način 

poučevanja. V prispevku je predstavljeno, kako je sicer klasična metoda sodelovalnega učenja 

spremenjena v inovativno ob pomoči sodobne tehnologije in kako je izvedeno zvrnjeno 

učenje, ki nam omogoča več diskusije ter poglobljeno znanje. Da je prav upoštevati predloge 

učencev, je utemeljeno z opisom zvočnih posnetkov kot povzetkov. 

Ključne besede: inovativne metode, poučevanje, učenje, komunikacija, ITK  

 

Abstract 

With changes in society, the school and its role have also changed, as well as the concept of 

teaching, learning and knowledge. Teaching no longer means that only a teacher is the one 

who passes the knowledge and is the only source of information, but the teacher is a mentor, 

organizer, researcher, consultant and observer of the learning process, who focuses on a 

student. All this stated above can be achieved by using innovative teaching methods, which 

are not new, they are traditional, but when modern technology and the Internet are used in a 

modern, interactively equipped classroom with a modern pedagogical approach, these 

methods are regarded as a new innovative way of teaching. This research presents how the 

classic method of collaborative learning is changed into the innovative one with the help of 

modern technology; furthermore, it presents how flipped learning is incorporated into the 

teaching process, which enables to carry out more discussion as well as gain in-depth 

knowledge. The fact that it is worth considering the students' suggestions is substantiated by 

the description of the audio recordings and the summaries. 

Key words: innovative methods, teaching, communication, information and communication 

technologies  
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1 Poučevanje je vse večji izziv za učitelje 

Šola je vse od uvedbe obveznega šolstva pa do danes med učenci nepriljubljena, še najrajši od 

šole imajo počitnice. Na nas učiteljih je, da učence motiviramo za učenje in jih poučujemo 

tako, da bodo od našega pouka odnesli največ znanja. Sodobno izobraževanje v ospredje 

postavlja učenca, to pomeni, da ima vsak učenec različne potrebe in potrebuje njemu lasten 

pristop. Učenec sam odloča kaj, kako in kdaj se bo učil ter sam določa tempo učenja, da bo 

dosegel zastavljene oziroma predpisane cilje. (Flogie, 2016) 

Spremenjena vloga šole, poučevanja in učenja gre z roko v roki z metodami dela, ki omogočajo 

interaktiven odnos med učiteljem in učenci ter tudi med učenci samimi. Gre za način dela, ki 

omogoča raziskovanje, samostojno razmišljanje, konstruiranje osvojenih znanj, razvijanje 

danes še kako pomembnih komunikacijskih veščin, empatije, zaupanja, vodenja in vzgajanja. 

(Vodopivec, 2003) Gre za uporabo inovativnih metod poučevanja, ki temeljijo na rabi sodobne 

tehnologije. Ta nam omogoča lažjo individualizacijo in personalizacijo, enostavnejše dajanje 

povratne informacije, je nepogrešljiv pripomoček pri preverjanju ter vrednotenju znanja. 

Skratka, omogočajo inovativen pedagoški pristop, pri katerem inovativen pouk pomeni 

razvijanje kompetenc 21. stoletja, smiselni in učinkoviti rabi tehnologije ter postavlja učence 

v aktivno vlogo ter središče učnega procesa. (Flogie, 2019) Že dr. Štefan Trojar (prof. za 

didaktiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani) nas je kot mlade študente vedno opozarjal, da 

dober učitelj gre iz razreda spočit, učenci pa utrujeni. Za takšen pouk pa se mora učitelj 

pripraviti in delati prej. 

Inovativno poučevanje mora v današnjem času vključevati zelo pomembne komunikacijske 

veščine, kar pomeni, da je potrebno združiti digitalno pismenost z ustno in pisno komunikacijo. 

Učence je potrebno spodbujati, da komunicirajo na nove načine s pomočjo videokonferenc, 

posnetega pogovora, videoposnetka, Skypea, … Kadar učenci poslušajo, berejo, si ogledujejo, 

pišejo, snemajo, izmenjujejo ideje z drugimi, se ne učijo samo pomembnih komunikacijskih 

spretnosti, ampak se poglablja tudi njihovo razmišljanje in razumevanje. Pri pripravi 

predstavitve, zapisa, posnetka morajo učenci skrbno izbrati vsebino, orodja, jezik glede na 

občinstvo, da bo njihov prispevek razumljiv, zanimiv, pester in dovolj dolg. 
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Uporabijo lahko številne didaktične aplikacije: 

- Edpuzzle – je orodje, s katerim videoposnetek opremimo s komentarji ali vprašanji – učenci 

nanje odgovarjajo in le-to se beleži. 

- Lino – predstavlja neke vrste oglasno desko, na katero učenci zapisujejo komentarje, ideje 

in tako sodelujejo. 

- Prezi – omogoča izdelavo predstavitve, v katero učenci vstavljajo slike, videe, diagrame, 

simbole. 

- PowToon – omogoča izdelovanje animacij in kratkih videov. 

- Tricider – udeleženci lahko povedo svoje mnenje, ga argumentirajo, glasujejo za najboljši 

zapis oziroma idejo. 

- Twiddla – spletna storitev, v kateri lahko udeleženci pišejo, dodajajo dokumente, slike, 

klepetajo, … 

- StoryKit – omogoča pisanje besedila, dodajanje slik, zvoka, videov – nastane lahko knjiga 

ali poučno gradivo. 

E-storitve in e- vsebine – e-gradiva, e-učbeniki, učne platforme (npr. Moodle). (Flogie, 2019) 

Seveda obstajajo še številne druge možnosti. V tem primeru delajo in ustvarjajo učenci, učitelji 

pa so v vlogi mentorjev. Mentoriranje pa zahteva ogromno učenja, zlasti s področja IKT. Da so 

pomanjkljiva IKT znanja pri učiteljih velika težava, je pokazal že pouk na daljavo v času korone.  

V nadaljevanje želim predstaviti, katere so že znane metode in kako jih narediti inovativne, da 

se lahko z njimi približamo sodobnemu učencu. Tradicionalne metode lahko z uporabo 

sodobne tehnologije postanejo inovativne. Kaj sploh pomeni inovacija? Najdemo lahko 

številne definicije, vsem pa je skupno, da inovacija predstavlja nek izboljšan ali povsem nov 

izdelek, ki se izkaže kot koristen. Glavna značilnost inovacije je, da stvar delamo na drugačen 

in ne že obstoječ način. (Durchen, 1992) Torej na način, ki prinaša boljše rezultate. V SSKJ je 

inovacija opredeljena kot »nov pojav, novost«. 

 

1.1 Metoda sodelovalnega učenja 

V sodobnem svetu je ključnega pomena sposobnost, da zmoremo in znamo sodelovati z 

drugimi. Sodelovanje in biti del skupine je ena izmed človekovih potreb. Sodelovanje je 

sposobnost, ki ni pomembna samo v izobraževanju, ampak tudi na delovnem mestu, v 

partnerskih odnosih, v vsakdanjem življenju. 
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V pedagoškem procesu predstavlja delo v manjših skupinah, v katerih mora obstajati pozitivna 

soodvisnost med člani skupine, ko poskušajo vsi člani skupine doseči skupen cilj. (Peklaj, 2001) 

Velja za najkompleksnejšo obliko dela v razredu, primerna za vse predmete v vseh starostnih 

skupinah. S to obliko dosegamo spoznavne cilje, kot so uporaba in razumevanje naučenega, 

kritično mišljenje ter ustvarjalnost. Izvajamo lahko različnega oblike sodelovalnega učenja. 

 

1.2 Raziskovalni pouk 

Raziskovati je izraz, ki je v šoli velikokrat uporabljen za različne vsebine, metode in oblike dela. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika raziskovati pojasnjuje kot »s temeljitim, načrtnim delom, 

opazovanjem zbirati podatke, ugotavljati dejstva o čem«. (SAZU, 2018 ) Raziskovalni pouk je v 

sodobni šoli zelo pomemben. Od učenca zahteva stalno pripravljenost, sodelovanje, 

raziskovanje, obvladovanje tehnologij in iskanje virov. Naloga sodobne šole je, da učenca 

pripravi na samostojnost reševanja problemov v vsakdanjem življenju in na bodočem 

delovnem mestu. Raziskovalni pouk vključuje tako problemski pouk kot tudi projektno delo. 

 

1.3 Zvrnjeno učenje (angl. FLIPPED LEARNING) 

Metoda zvrnjenega učenja je sodobna izobraževalna metoda, predstavlja obrnjen pristop 

izvajanja pouka, saj v osnovi učni proces poteka tako, da učenec v šoli pridobi znanje in ga nato 

doma utrjuje ter osvaja (domače naloge, vaje, učenje, …). Pri taki izvedbi v šoli ni prostora ali 

časa za diskusijo in skupinske aktivnosti. Pri metodi zvrnjenega učenja pa učitelj poda 

usmeritve in probleme določene snovi, ki jih učenci raziščejo doma ter se s tem seznanijo in 

pripravijo na novo učno snov naslednje učne ure. To učitelju omogoča, da podaja snov na višji 

taksonomski stopnji in ostane več časa za diskusijo, razpravo ter utrjevanje. (Flogie, 2016 ) Pri 

tej metodi je, v nasprotju s tradicionalno, kjer je v središču dogajanja učitelj, središče dogajanja 

učenec. Učenci aktivno sodelujejo pri usvajanju znanja in ga ovrednotijo na sebi primeren 

način. V šoli takšno učenje izvajamo v skupinah, dvojicah ali individualno. Temu je potrebno 

urediti tudi prostor, da se med seboj vidimo. 

  

1.4 Vzajemno učenje (ang. PEER LEARNING) 
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Vzajemno učenje je učna metoda, pri kateri poteka učenje med vrstniki, saj se učenci učijo 

drug od drugega in izmenjava znanja poteka iz lastnih izkušenj. Vsi učenci imajo enakovreden 

položaj in enake možnosti, ker tu ni pomembno predhodno znanje. Učenci sprašujejo in 

odgovarjajo drugim učencem, preden vprašajo učitelja, razpravljajo ter pojasnjujejo stališča 

ter delijo svoje izkušnje. (Flogie, 2016) 

Vse naštete in na kratko predstavljene inovativne metode podprte s sodobno tehnologijo od 

učitelja zahtevajo nenehno izobraževanje in sprotno zelo natančno pripravo na pouk. Ta 

priprava nikakor ni narejena enkrat za več let, ampak je vsakoletna, celo od oddelka do 

oddelka drugačna, velikokrat celo personalizirana. Kakovostno izobraževanje temelji na 

kakovosti učitelja in seveda še številnih drugih dejavnikih (številčnost oddelkov, opremljenost 

učilnic, …). Pogoj za strokovnega in visoko učinkovitega učitelja je prav gotovo več prakse v 

procesu izobraževanja, številne priložnosti za strokovni razvoj, mehanizmi za ocenjevanje 

učiteljev in njihovo nagrajevanje ter večja odgovornost vodstva šol pri izbiri učitelja. 

 

2 Tudi učitelji smo še vedno učenci 

Če se na hitro vrnem v čas svojih začetkov v vlogi učiteljice, lahko zatrdim, da sem po končani 

diplomi na Filozofski fakulteti razmišljala, da je to čas, v katerem sem zaključila s svojim 

izobraževanjem ter da sem opremljena z znanji za uspešno opravljanje pouka in vlogo učitelja. 

Bila sem zagnana in sem svoj poklic dojemala kot poslanstvo. Čeprav sem imela nekje v glavi, 

da moram pouk zastaviti tako, da bodo več delali učenci kot jaz, sem se počutila krivo, če jim 

jaz nisem povedala vsega in še več. Z leti poučevanja sem pridobila številne izkušnje tako v 

razredu kot tudi na številnih usposabljanjih, ki jih je organizirala šola ali pa sem jih poiskala 

sama. Na fakulteti nismo prav nič slišali o delu z otroki s posebnimi potrebami, da ne omenjam 

znanj povezanih z uporabo sodobne učne tehnologije. Ko sem se izobrazila na tem področju, 

so se močno spremenili tudi učenci. Takoj mi je bilo jasno, da se oni ne bodo spremenili, pa 

tudi, če se jaz še tako trudim na moj ustaljeni način. Spremeniti se moram jaz kot učiteljica. 

Zopet je bilo potrebno na izobraževanje ali pa o tem zelo močno razmišljati, eksperimentirati 

in se zavedati, da med mano in učenci zeva vse večja generacijska razdalja ter s tem tudi način 

življenja. Če sem iskrena, sta mi bila v poduk, kako in kaj, moja najstniška sinova. Če sem prej 

pametni telefon videla kot veliko zlo v razredu za odvračanje pozornosti, sem ga sedaj vpletla 

v pouk.  
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Če me je dejstvo, da moji učenci ne vedo, kako nastane vol kot vprežna žival svojega časa, 

nekoč vznemirila in začudila, mi je to sedaj povsem normalno. Kako pa naj vedo, volov v naši 

kulturi skoraj ni več, ker jih nimamo za kaj imeti. Vendar ti isti učenci pa vedo, kako v Prezi 

predstavitev vstavimo zvočne posnetke in video posnetke, jaz pa nisem vedela niti, kaj Prezi 

je. Ko poslušam sodelavke v kabinetu, da njihovi učenci ne znajo napisati pooblastila, jih 

pomirim, da tega znanja ne potrebujejo – znati morajo na spletu poiskati obrazec za 

pooblastilo, vnesti svoje osebne podatke in ga podpisati. Sama sem prišla na upravno enoto z 

na roke napisanim pooblastilom, s katerim me je polnoletni sin pooblaščal za nek opravek, pa 

so me odpravili, da mora biti pooblastilo na njihovem obrazcu, ki ga najdem na spletni strani. 

Takšnih primerov je ogromno. 

Torej, če se na tej točki ustavim, bi rekla, da v zavedanju vsega zgoraj naštetega, je nujno 

prevetriti učne programe, minimalne standarde, če ne kar prenoviti šolstvo. Vendar dokler se 

to ne zgodi, moramo učitelji iskati in najti inovativne metode poučevanja in učenja, zanimive 

ter primerne za sodobne učence. Da smo lahko inovativni, moramo pridobiti sodobna znanja 

za uporabo sodobne tehnologije, ki nam omogoča marsikaj. Če je imel korona čas sploh kakšno 

pozitivno posledico, je to prav gotovo raba sodobne tehnologije za vse. Veliko tega, kar danes 

uporabljam pri svojem pouku, sem spoznala in se naučila ravno v času pouka na daljavo. Ob 

koncu vsakega šolskega leta učence povprašam, kaj bi pri mojem pouku zadržali in kaj 

spremenili. Njihove pobude poskušam upoštevati in učne ure ter metode poučevanja 

prilagajati njihovim željam. Več oddelkov je izpostavilo, da ne marajo razlage snovi ob 

PowerPoint predstavitvi, ker ne uspejo ustvarjati zapiskov. Tak način pouka sem povsem 

opustila. Želeli pa so več skupinskega dela – sodelovalnega učenja, zato poskušam vsaj dve uri 

na mesec organizirati na omenjen način. Že v Slovarju slovenskega knjižnega jezika je 

sodelovanje opredeljeno kot »biti dejavno povezan zaradi skupne dejavnosti, skupaj z drugimi 

biti udeležen pri kakšnem delu in spremljati dogajanje z mislimi in dejanji«.  

Učence razdelim v manjše heterogene skupine glede na njihove sposobnosti, spol, osebnostne 

lastnosti, učno uspešnost, tudi etnično značilnost. Vsaka skupina dobi tematiko, ki naj jo 

razišče in nato predstavi sošolcem. Osnovna literatura je učbenik, ki pa jo dopolnijo s pomočjo 

pametnih telefonov in spleta. Pozorna sem na to, da morajo poiskati kakšen podatek ali 

informacijo, ki je vezana na njihovo tematiko, v učbeniku pa je ni. Boljši učenci po navadi 

prevzamejo pobudo za iskanje informacij in kako oblikovati predstavitev za sošolce.  
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Pomagajo in vodijo slabše učence, da tudi oni dosežejo najboljše rezultate. Pri poročanju svojih 

ugotovitev lahko sodelujejo vsi člani skupine in drug drugega dopolnjujejo. Pri tej metodi ne 

gre samo za poudarjanje veščin mišljenja in spodbujanje višje ravni učenja, ampak za 

odpravljanje razlik v znanju, za izboljšanje odnosov med učenci in kot priprava učencev na 

sodelovalni svet, ki jih čaka.  

Pri izvedbi metode sodelovalnega učenja so v veliko pomoč IKT in didaktičen aplikacije, ki 

omogočajo, da so učenci bolj motivirani za učenje, dosegajo višje taksonomske in kognitivne 

ravni kompetenc ter omogočajo individualizacijo in personalizacijo učencev. Ta metoda je še 

toliko bolj uspešna, če imamo na voljo blok uro in računalniško učilnico, kjer lahko učenci 

ustvarijo prav zares odlične predstavitve. Učiteljeva priprava na takšno izvajanje pouka mora 

biti zelo skrbna že pri oblikovanju skupin, razdelitvi tem, v predvidevanju razpoložljivega časa 

za njihovo delo in poročanje. Zelo pomembno je, da je poročanje izvedeno v isti uri, ko 

sodelovalno učenje poteka. Med samim potekom dela pa mora učitelj ves čas biti na voljo za 

številna vprašanja, ki se porajajo učencem in jih usmerjati, da ne zaidejo v prehude 

podrobnosti ali celo povsem iz teme. Velikokrat učenci osvetlijo tudi temo iz povsem svojega 

zornega kota, ki je učitelj sploh ne predvidi. V takšnih primerih dobiš potrditev, da se je vredno 

potruditi za kvaliteten pouk, ki ga učenci opravijo zavzeto in z veseljem in od njega tudi veliko 

odnesejo. Za dobro opravljeno delo jih pohvalim in izpostavim, kaj je tisto res odlično in kje bi 

lahko bili še boljši. Pogosteje ko izvajamo sodelovalno učenja, manj je potrebno opozarjati na 

pomanjkljivosti in napake. Pred izvajanjem te metode me je najbolj skrbelo, da bodo delali 

samo pridni učenci, tisti manj pridni bodo pa zgolj člani skupine in čakali, da bo ure konec. Bila 

sem prijetno presenečena, da teh slednjih skoraj ni, če so skupine skrbno sestavljene in 

majhne. Tudi, če želijo obsedeti v brezdelju, jih ostali člani aktivirajo in praviloma delajo vsi.  

V času izobraževanja na daljavo sem začela uporabljati tudi zvrnjeno ali obrnjeno učenje (ang. 

Flipped learning), ki v pouk vpleta sodobno informacijsko tehnologijo, učenca pa pritegne in 

smiselno aktivira. V naprej sem posnela video z razlago učne vsebine, videoposnetek in drugo 

učno gradivo sem poslala v spletno učilnico ali po elektronski pošti. Učenci so si lahko video 

pogledali doma, ko so sami to želeli. Zelo je pomembna dolžina posnetka, ki po mojih izkušnjah 

naj ne presega 10 minut – to je nekako čas najboljše koncentracije. Učenci, kot sem že omenila, 

sami načrtujejo čas ogleda, v naprej si lahko pripravijo vprašanja, zapišejo povzetke, ogledajo 

si ga lahko večkrat.  
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Pri pouku pa sledi razprava, izmenjava mnenj in izkušenj, reševanje konkretnih situacij, za kar 

v šoli ne bi bilo časa. Pri tej metodi se močno spremeni vloga učitelja in učenca. Učenec je 

celoten proces učenja v zelo aktivni vlogi, učitelj pa postaja bolj mentor in usmerjevalec ter 

koordinator diskusije. Če je potrebno, med poukom pomagam pri reševanju nalog, jih 

usmerjam, spodbujam sodelovalno delo in medsebojno pomoč. Izkušnje pravijo, da v 

današnjem času nujnega sobivanja z osebnimi računalniki, tablicami, pametnimi telefoni ta 

metoda predstavlja logično alternativo klasičnemu pouku. 

Sama metoda ni nova, njeni zametki segajo že 20 let nazaj, kot avtorja pa se navajata Jonathan 

Bergman in Aaron Sams, učitelja iz Kolorada, ki sta leta 2007 posnela prve vsebine učne snovi 

in jih objavila na spletu. 

Sedaj, ko pouk poteka nazaj v šoli in so posnetki ostali, jih lahko uporabimo za popestritev 

klasičnega pouka. Učenci četrtega letnika pa so sami predlagali novost pri urah sociologije, ki 

se je izkazala za več kot odlično. Vsak učenec mora pri predmetu sociologija pripraviti 

predstavitev teme za sošolce in povzetek povedanega – v obliki kratkega zapisa, ki so ga 

pošiljali v spletno učilnico. Ti zapiski so jim predstavljali literaturo za učenje in ponavljanje. 

Učenci smeri računalniški tehnik pa so mi predlagali, da bi namesto zapisanega povzetka 

posneli govorno sporočilo. Dogovorili smo se, da je lahko dolgo od 5 do največ 8 minut, da 

mora biti razločno, brez motečih šumov in da mora vključevati bistvo njihove predstavitev, ki 

jo opravijo v šoli pred sošolci. Učenci so govorne posnetke pripravili zelo skrbno in odgovorno 

z veliko mero navdušenja. Oddali so jih v spletno učilnico in s tem sošolcem omogočili, da snov 

utrjujejo, se je učijo ali jo zgolj ponavljajo s slušalkami v ušesih doma, na avtobusu, vlaku, celo 

po poti v šolo. Pri tem pa seveda nihče ne ve, kaj poslušajo, oziroma nihče ne ve, da se učijo, 

ker vsi mislijo, da poslušajo glasbo. To novost so učenci vzeli za svojo in jo bom vsekakor 

ohranila tudi v bodoče. Imela sem kar nekaj pomislekov, kako bodo to izvedli v programu 

elektrotehnik in kemijski tehnik. Moji pomisleki so bili povsem odveč. Ti učenci, ne glede na 

program, obvladajo sodobno tehnologijo in znajo svoj glas spremeniti v radijskega, da jih je še 

prijetneje poslušati. 

Moja vloga pri teh video povzetkih je bila zgolj luščenje bistva in krajšanje posnetkov pred 

samo objavo. 
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To je nekaj novosti oziroma metod, ki jih uporabljam pri svojem poučevanju in so učencem 

všeč. Še pomembnejše pa je, da si učenci lažje, hitreje in za dalj časa zapomnijo nove učne 

vsebine, ker jih pridobijo z lastnim raziskovanjem in aktivnim učenjem. Zavedam se, da je to 

zgolj moj začetek inovativnega poučevanja in da je še ogromno možnosti za popestritev pouka, 

s katerim se lahko približam sodobnim učencem, ki imajo povsem drugačna pričakovanja in 

potrebe kot generacije pred njimi. Zavedam se tudi, da so učenci več korakov pred mano pri 

poznavanju uporabe sodobne tehnologije in da me lahko veliko tega naučijo prav oni – pa smo 

že pri vzajemnem učenju. 

 

3 Zaključek 

Sodobna šola zahteva sodobne učitelje, ki se zavedajo, da je biti učitelj poslanstvo, kar pa je 

veliko več kot zgolj poklic, služba. Takšni učitelji gojijo močna pozitivna čustva do svojega 

predmetnega področja, do učencev in poučevanja na sploh. Izžarevajo energijo in navdušenje 

za poučevanje. Storili bodo vse, da bodo učence motivirali za učenje, uvajali bodo sodobne 

metode poučevanja, se izobraževali, da bodo lahko še uspešnejši. Nesmiselno je razmišljati, 

da bo vsaka učna ura izvedena z neko sodobno metodo, z uporabo pametnega telefona, 

računalnika. Veliko bomo storili že, če ne bomo zgolj suhoparno – klasično razlagali, ampak 

bomo v razlago aktivno vključili tudi učence. To lahko storimo s postavljanjem vprašanj sebi in 

učencem. Učencem zastavljamo raznovrstna vprašanja in čim večkrat omogočimo priložnost, 

ko lahko sprašujejo tudi učenci. Kakovost mišljenja je posledica kakovostnega spraševanja, ki 

ga omogočijo le dobra, odprta v spodbujanje mišljenja usmerjena vprašanja. Takšna vprašanja 

učence spodbudijo k primerjanju, analiziranju, vrednotenju in oblikovanju novih rešitev. 

Učenci, ki sami zastavljajo vprašanja, so aktivno vključeni v proces učenja, učitelji pa jih k temu 

spodbujamo. 

Priprava na takšen pouk zahteva, da si učitelj zastavi vprašanja, ki se nanašajo na cilje in 

minimalne standarde učne ure in kako te cilje ter standarde doseči. Vse prevečkrat jih učitelji 

poskušajo doseči s tradicionalnimi metodami poučevanja in učenja. Umestitev sodobne IKT 

jim predstavlja velik izziv zaradi različnih dejavnikov – največkrat gre za pomanjkljivo znanje 

ali pomanjkljivo opremljenost učilnic.  
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Naloga šol je, da svojemu kadru omogočijo pridobitev teh potrebnih znanj, ki jih bodo lahko 

uporabili pri svojem delu in klasični pouk spreminjali v sodobnega. Naloga oblasti je, da bodo 

namenili sredstva za opremo učilnic s sodobno tehnologijo. Naloga družbe je, da bo spoštovala 

in cenila učiteljski poklic. Naloga učiteljev je, da bodo svoj poklic doživljali kot poslanstvo.  
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Povzetek 

Šola je mesto znanja. Želimo si, da je znanje kakovostno, da bomo poleg formalnega znanja 

pridobili spretnosti in veščine, ki jih bomo lahko vnovčili v življenju. Želimo torej kompetence 

za življenje. Srečujemo se z izzivi, ki jih na svoj način, s svojim pridobljenim znanjem in 

osebnostnimi lastnostmi preoblikujemo v rešitve. Tudi učence opremljamo z različnimi 

kompetencami, kot so pismenost in večjezičnost, matematična, digitalna, osebnostna in 

podjetnostna kompetenca. Podajanje znanja je poslanstvo učitelja. Kadar v učni prostor vstopi 

tujejezični učenec, se poslužujemo različnih pristopov, da se mu približamo, spoznavamo 

njegovo znanje, karakterne in osebnostne lastnosti. Zavedamo se, da je pomembno podajanje 

informacij, za učitelja pa prav tako tudi povratna informacija. Uspešna komunikacija, aktivno 

učenje, tako s strani učencev kot tudi učiteljev, in razne strategije, ki se jih v razredu 

poslužujemo, so sredstvo, da znanje ni le formalno, ampak je tudi uporabno. S tem bomo 

pridobili veščine in znanje, torej kompetence. 

Ključne besede: kompetence, znanje, tujejezični učenci 

 

Abstract 

School is a place of knowledge. We strive to make knowledge as qualitative as possible. 

Acquiring skills and competencies that can be used in everyday lives are as important as 

acquiring a formal degree. We are often faced with challenges that must be resolved. We do 

this by the knowledge we acquired during our studies and work experience as well as our 

personal qualities or characteristics. We help students develop competencies such as literacy 

and multilingualism as well as mathematical, digital, personal and entrepreneurial 

competencies. Teaching is our calling. Whenever a foreign student enters our classroom, we 

must use different methods to find out his/her level of knowledge and his/her personal 

characteristics and needs. We must be aware that presenting information and providing 

feedback to students and teachers alike are essential. Successful communication, active 

learning from students and teachers, and various strategies that are used in a classroom are 

means to ensure that knowledge is not only formal but also applicable. This ensures that we 

acquire skills and knowledge, i.e. competencies. 

Key words: competencies, knowledge, foreign students  



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 436 
 

1 Kam potujemo? 

Kompetence. Pred približno dvajsetimi leti se je bolj uporabljal termin veščine, sedaj pa je v 

pogostejši rabi termin kompetence. Strokovnjaki so bili mnenja, da gre pri pojmu kompetence 

za širši pojem, ki zajema tudi manj otipljive in manj opisne elemente. Zajete so veščine, znanja, 

zmožnosti, stališča, sposobnosti in tudi osebnostne lastnosti, samopodoba, motivacija, čustva 

ter način razmišljanja. »Kompetenca je posameznikova zmožnost, da pridobljeno znanje in 

veščine v skladu s svojimi vrednotami in stališči uporabi v kompleksnih, raznovrstnih in 

nepredvidljivih situacijah.« (SOCIALNE in državljanske kompetence, 2020, 43). Evropski 

parlament in Svet Evropske unije sta leta 2006 sprejela priporočilo o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje. To naj bi bilo orodje, ki bi preko vseživljenjskega učenja za vse državljane 

Evropske unije omogočalo pristop h kompetencam. Tako se prvič na evropski ravni opredeljuje 

in določa ključne kompetence, le-te pa državljani potrebujemo za svojo osebnostno rast, 

aktivno državljanstvo, vključenost v družbo in zaposljivost v družbi znanja. Ključne 

kompetence so prenosljive, se med seboj povezujejo, prepletajo, dopolnjujejo, a vseeno jih 

lahko razdelimo na osem ključnih. Leta 2018 se je nekaj kompetenc preimenovalo. V oklepaju 

so zapisana starejša poimenovanja. 

1. Pismenost (sporazumevanje v maternem jeziku) 

2. Večjezičnost (sporazumevanje v tujih jezikih) 

3. Matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca (matematična 

kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji) 

4. Digitalna kompetenca (digitalna pismenost) 

5. Osebnostna, družbena in učna kompetenca (učenje učenja) 

6. Državljanska kompetenca (socialne in državljanske kompetence) 

7. Podjetnostna kompetenca (samoiniciativnost in podjetnost) 

8. Kulturna zavest in izražanje.  

Kompetence pridobivamo tudi v razredu.  
 

2 Pridobivanje kompetenc v razredu 

Zavedam se, da so časi takšni, da ima že ogromno osnovnih šol v svojih vrstah učence tujce, 

prav tako je tudi na srednjih šolah. O dijakih, predvsem iz Albanije, s katerimi se srečujejo 

predvsem na poklicnih srednjih šolah, sem slišala že v nekaterih prispevkih na prejšnjih 
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simpozijih. Vemo, da je po navadi komunikacija z njimi okrnjena, še posebej takrat, kadar 

njihov materni jezik ni niti nam poznan tuj jezik. Učenci in kasneje dijaki se nekako osnov jezika 

naučijo, lahko si pomagajo z drugimi tujimi jeziki, komunikacija s starši pa je že lahko težava. 

Samo delo razrednika nas včasih postavlja v položaj, ko smo precej v dilemi, kako s takšnimi 

učenci komunicirati. Kako se bomo odzvali, je odvisno od več faktorjev; kakšno je naše 

strokovno znanje, naše predhodne izkušnje, kakšni smo glede na osebnostne lastnosti … 

Skratka celoten spekter različnih dejavnikov. Rada bi predstavila primer tujejezične učenke, ki 

je prišla iz Švice v Slovenijo in pristala v mojem razredu, v majhnem kraju na Goričkem. Njeno 

znanje slovenskega jezika je bilo nično, prav takšno stanje je bilo v celotni družini, pri očetu, 

mami, sestri in bratu. Kako se je ta tujejezična učenka znašla v zadnjem razredu osnovne šole 

in kako je pridobivala različne kompetence, je razvidno iz naslednjih postavk.  

1., 2.  Pismenost in večjezičnost 

S tujejezičnimi učenci je potrebno vzpostaviti komunikacijo. Učenci se morajo opismeniti, pri 

čemer se na obeh straneh za lažje vzpostavljanje komunikacije uporablja še kakšen tuj jezik. 

Poglejmo naš primer. Glede na to, da je deklica prišla iz tujejezičnega okolja v naš prostor, sem 

se zavedala, da je potrebno v samem začetku dosti delati na komunikaciji, da bosta obe strani 

razumeli bistvo, naloge in pričakovanja, ki so s tem povezana. Ni bilo enostavno, ni pa bilo tako 

nemogoče. Glede na to, da je njen materni jezik švicarski, je dobro razumela nemško in tudi 

angleško. Kljub temu da vemo, da je eden izmed uradnih jezikov nemški jezik, pa ta družina ni 

govorila v knjižni nemščini, temveč v svojem narečju. In prišli so v majhen kraj na Goričkem, 

kjer je prekmursko narečje nekaj posebnega, zelo drugačno od knjižne slovenščine. Tako se je 

srečevala, če bi se malce pošalili, kar z dvema tujima jezikoma pri nas. Slovenščina je bila zanjo 

zahtevna, sploh zato, ker je bila na začetku precej zadržana in se ni rada izpostavljala ali sama 

pristopala k ostalim učencem. V razredu smo govorili v slovenščini, medtem ko so učenci v 

odmorih takoj preklopili na prekmurščino, kar je na začetku še toliko težje razumela. Na 

razrednih urah smo se šli različne igre, da bi se bolje spoznali in premostili začetno tremo.  

Navajam dva primera tovrstnih iger:  

- Vsak učenec je zapisal tri resnične in eno napačno trditev ter jih predstavil razredu. Pri tem 

smo se posluževali slovenščine, nemščine ali angleščine. Na sproščen način smo izvedeli 

kaj več eden o drugemu, se bolje spoznali, hkrati pa vadili besede slovenskega jezika ter 

utrjevali znanje nemščine in angleščine. 
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- Učenci so slovensko besedo razložili in pojasnili njen pomen le v slovenščini. Novi učenki 

so sošolci razlagali določene besede iz vsakdanje uporabe. Uporaba drugih tujih jezikov ni 

bila dovoljena, lahko pa so pokazali, oponašali glasove, kazali z rokami. 

Takšen način vključevanja se je izkazal za zelo uspešnega.  

3. Matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca (matematična 

kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji) 

Vsak stik tujejezičnih učencev se slej ko prej začne tudi v situacijah, kjer je potrebno plačevati. 

Recimo v trgovini, kamor je potrebno iti po nakupih. Da je potrebna socialna veščina, je 

razumljivo, potrebna pa je tudi matematična, še posebej, kadar se srečujejo z drugo denarno 

valuto kot prejšnjem okolju. Takšne otroke je potrebno oborožiti z matematično kompetenco, 

s poznavanjem denarnih valut, s preračunavanjem. Prav tako je pomembno branje grafov, 

tabel, da se bodo znašli na avtobusni ali železniški postaji, s prihodi in odhodi avtobusov, 

vlakov. Tudi naši učenci imajo težave z usvajanjem tega spektra znanja, predvsem zato, ker jim 

ga ni potrebno preveč uporabljati. Starši poskrbijo za prevoz, pregledajo vozne rede, jih pridejo 

iskat …  

Naša učenka je imela dobro matematično podlago, v razredu je bila med boljšimi v 

matematičnem znanju. Na srečo je matematični jezik univerzalen, tako je razumela postopek 

reševanja naloge, znala jo je rešiti, čeprav moje razlage v celoti ni razumela. Njej 

preračunavanje in osnovni pojmi niso bili tuji, videlo se je, da ima matematiko rada, da se 

znajde s številkami.  

4. Digitalna kompetenca 

Čas korone je digitalno komuniciranje povzdignil na višjo raven. Poučevanje, vsakodnevno 

komuniciranje z učenci preko spleta oz. preko določenih aplikacij kot je MS Teams, je postalo 

del vsakdana. V letošnjem šolskem letu je bilo tega malo manj, a glede na razmere na šoli še 

vedno kar nekaj. Nekateri so bili v šoli, druge, ki so zaradi karantenskih odločb morali biti 

doma, pa smo vključevali k pouku preko MS Teams. Včasih je delo zahtevalo precej logističnih 

veščin, še posebej, kadar je delo v oddelku potekalo v kombinaciji, poleg tega so bili vključeni 

učenci še na Teamsih.  

Kako se je tu znašla naša učenka? Učitelji smo se navadili, da ji določeno snov razložimo v 

tujem jeziku, kjer je še kako prav prišel program za prevajanje, saj so nam določeni strokovni 

termini že pobegnili iz spomina. Učenka je bila seznanjena, da lahko, kadar smo ji to naročili, 
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daljše besedilo preko posebne aplikacije z uporabo telefona prevede med uro. Na začetku 

šolskega leta je dobila geslo za MS Teams, kjer smo skupaj z ostalimi učenci pogledali in ji 

pokazali, kako bo delala v primeru, da bo potekal pouk na daljavo. In ko smo imeli karanteno, 

je bila s tem znanjem opremljena, vključila se je v učni proces. Majhno težavo je povzročal le 

slab signal pri njih doma in velikokrat komunikacija s pogovorom ni bila mogoča. Novih situacij, 

kjer je morala uporabljati digitalno tehnologijo, je bilo kar precej. Pripravila je kakšno 

predstavitev s pomočjo orodja PowerPoint, s pomočjo katerega je predstavila svoj rojstni kraj, 

najprej v nemščini, na koncu šolskega leta tudi v slovenščini. Lahko rečem, da se je dobro 

znašla. 

5. Osebnostna, družbena in učna kompetenca  

Naša učenka je v tem letu naredila ogromen napredek. Iz zadržane deklice je postala bolj 

samozavestna najstnica. Navadila se je na nov, drugačen način dela, na nove sošolce, učitelje, 

jezik. Usvojila je osnove komuniciranja v slovenskem jeziku. Videlo se je, da določene stvari 

razume, več težav se je pojavljalo z govorom v slovenščini. Veliko se je naučila, pridobila nove 

veščine, hkrati pa ostalim pokazala, da ni enostavno, če se znajdeš v takšni situaciji, ampak se 

da. V razredu smo bili vsi deležniki pozorni na to, kako podajamo informacije in kako jih učenka 

sprejema ter seveda, če jih prav razume. Najboljša povratna informacija je bila vsekakor 

pravilno rešena naloga pri matematiki, tako sem vedela, da snov razume in zna. Pri pouku se 

rada poslužujem kratkih preverjanj, ki jih združujem v portfolio učenca. To je hitra povratna 

informacija zame kot učiteljico, pa tudi za učence, saj sami velikokrat precenijo svoje znanje. 

Zdi se jim, da vse razumejo in znajo, a ko morajo samostojno rešiti nalogo, je to čisto nekaj 

drugega. Vsako preverjanje skupaj rešimo in analiziramo, pri čemer poskušamo rešitve najti 

skupaj in komentirati vsak korak, zakaj ga tako izvedemo. Da je pomembna refleksija, je v 

svojem prispevku napisala učiteljica Rojko, ki je še posebej poudarila pomembno vlogo 

aktivnega učenja pri matematiki. »Pomembno vlogo v procesu pouka ima samorefleksija in 

refleksija učencev ter učitelja in evalvacija rezultatov.« (Zupan, 2005, 97).  

Sprotno preverjanje je bilo tako zelo pomembno.  

6. Državljanska kompetenca 

Učiteljica in vodja izobraževanj Urška Novak Lešnik pravi:  

»Dandanes ljudje težko delujemo v sodobni družbi, če ne poznamo svojih pravic in dolžnosti, 

če ne znamo poiskati verodostojnih informacij, če nismo strpni drug do drugega, če ne znamo 
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poskrbeti zase, če ne sodelujemo aktivno z drugimi, če ne skrbimo za okolje, ki bo dobro tudi 

za naše zanamce ipd. Vse te spretnosti so še kako pomembne, saj se moramo zavedati, da 

lahko že s svojim delovanjem v lokalnem okolju veliko prispevamo k boljšemu počutju ljudi 

okoli nas, hkrati pa smo osebno zadovoljni.« (SOCIALNE in državljanske kompetence, 2020, 6).  

Pa naša učenka? Kljub temu da je imela kar precej težav z navajanjem na novo državo, nova 

pravila, nove vloge, je imela tudi srečo. Celotna družina. Slovenci smo še vedno dobri, prijazni, 

ustrežljivi. V situacijah, kjer se tujci ne znajdejo s slovenskim jezikom, se prilagodimo, 

pomagamo, ustrežemo. S tem smo pokazali, da se tujci pri nas dobro počutijo, da se naša 

kompetenca državljana realizira, ko res aktivno sodelujemo z drugimi, ko nam je mar za soljudi 

v lokalnem okolju. In tega se naša družina na Goričkem dobro zaveda. Pohvalili so dober odnos 

šole do njihovih otrok in tudi do njih, staršev, pohvalili so domačine za njihovo pomoč in 

ustrežljivost. 

7. Podjetnostna kompetenca (samoiniciativnost in podjetnost) 

Vsakega učenca vidimo pri svojem predmetu, na raznih dnevih dejavnosti, kjer si o njem 

ustvarjamo sliko, v kateri srednji šoli ga vidimo, kje bi bil uspešen, kje bi lahko imel težave. 

Učence poskušamo soočati s primeri iz življenjskih situacij, kako bi se znašli, kako odreagirali. 

So močni na govornem področju, so praktiki? Naša učenka je imela med vsemi najbolj 

izoblikovano podobo o tem, kaj bi rada postala, kam bo šla v srednjo šolo in kako bo sledila 

svojim ciljem. Za začetek poklicna srednja šola, potem pa odprte možnosti za naprej. 

8. Kulturna zavest in izražanje 

Družba, v kateri živimo, naše navade in kultura je podobna družbi, iz katere je prišla naša 

učenka. A vendar tudi precej različna. Potrebno je bilo sprejeti neka nova šolska pravila, 

sprejeti navsezadnje način prehranjevanja, malice, kosila, pravila obnašanja v majhnem kraju. 

Glede na svobodnjaški način oblačenja in tudi razmišljanje so bili kot družina malce posebni, 

drugačni. A naša kultura je takšna, da sprejemamo drugačne, saj prvi vtis o nekom še zdaleč 

ni odločilen.  

 

3 Zaključek 

Vsi ljudje, še posebej učitelji, se srečujemo s kompetencami, naš cilj je vseživljenjsko učenje. 

Znanje, ki smo ga pridobili na fakulteti, še zdaleč ni dovolj, da bi uspešno in zadovoljno delovali 

v šolskem prostoru. Z našo strokovno izobrazbo imamo le dobre temelje, pridobljeno znanje 
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pa moramo umestiti v konkreten čas in prostor. Poleg tega je učiteljevo poslanstvo, da z 

ustreznimi kompetencami in veščinami opremlja učence oziroma dijake, jim podaja ustrezna 

znanja, poleg tega jih opremlja s funkcionalno pismenostjo, sposobnostjo komuniciranja in 

argumentiranja. Vsako leto se srečujemo z novimi učenci, z novimi situacijami, lahko bi rekli, 

da smo vrženi v morje in sedaj bi morali znati plavati. Ni enostavno, ni pa tudi tako težko, če 

imaš do tega empatijo. Zavedamo se, da delo v navadnem oddelku zahteva spretno 

komuniciranje in uspešno podajanje znanja. Kadar v oddelek pride tujejezični učenec, pa je 

izziv toliko večji. In teh primerov je tudi v Sloveniji čedalje več, sploh v letošnjem šolskem letu, 

ko je v 190 slovenskih šol prišlo okrog 600 otrok iz Ukrajine (podatek iz aprila 2022), ki so bili 

v reden šolski proces vključeni tekom leta, večina otrok in staršev pa je vstopilo v Slovenijo 

brez znanja slovenskega jezika. Zavedamo se, da bo takšnih primerov čedalje več in da je od 

nas odvisno, kako se bomo v tovrstnih situacijah čim bolje znašli, da bomo znali posredovati 

znanje, da bomo te učence opremljali z znanjem slovenskega jezika pri vseh predmetih, jim 

približali našo kulturo, navade in podajali ustrezne kompetence za življenje. 

In naša učenka? Njen moto je, prepustiti se toku in slediti svojim ciljem. Njena želja je, da bo 

uspešna kuharica, ki bo nekoč zapustila Slovenijo in šla v Korejo, kjer bo spoznavala njihov jezik 

in kulinariko. Kjer je volja, tam je pot. Držimo pesti, da ji bo uspelo. 
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Povzetek 

Velik informacijski preskok v digitalno okolje v zadnjih desetletjih je izrazito spremenil 

shranjevanje in procesiranje informacij ter tako posegel tudi na področje jezikoslovja. 

Najpomembnejša orodja in tehnologije, ki so nastala za slovenski jezik, omogočajo 

naprednejše procesiranje jezika in slovenski jezik v tem pogledu postavljajo ob bok ostalim 

razvitim evropskim jezikom ter omogočajo izdelavo sodobnih interaktivnih spletnih 

priročnikov. Kako novonastale spletne jezikovne tehnologije in viri spreminjajo pouk in ali so 

različni spletni priročniki uporabni za delo pri pouku?  

 

Ključne besede: jezikovne tehnologije, slovenski jezik, jezikovni priročniki 

 

 

Abstract 

A great leap forward in the digital information environment in recent decades has markedly 

changed the storing and processing of information and interfered with the field of linguistics 

as well. The most important tools and technologies for the Slovene language enable more 

modern language processing and, in this way, place Slovene side by side with other developed 

European languages and enable modern, interactive online guides to be produced. How the 

new language technologies and sources change the process in class and are various online 

manuals useful for work in class? 

 

Key words: language technologies, Slovenian language, electronic sources  
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1 Jezikovne tehnologije 

Informacijski preskok v digitalno okolje je močno spremenil naše iskanje in zaznavanje 

informacij, vse podatke imamo na dosegu miške in klika. Za izdajo knjige ali revije je bilo včasih 

potrebno veliko finančnih sredstev, danes pa širimo svoje zapise skozi elektronske kanale, na 

račun česar velikokrat trpita kvaliteta zapisov in verodostojnost informacij, ki sta odvisna zgolj 

od nas samih in namena, ki ga imamo z objavo našega pisanja. (Stabej, 2010)  

Tudi slovenski jezikovni priročniki so dobili elektronsko podobo: SSKJ jo ima že od leta 2000, 

Slovenski pravopis pa šele od leta 2010. Informacijski razvoj se ni ustavil pri elektronskih 

zbirkah, za namene jezikovne rabe in iskanja odgovorov na naše jezikovne zagate sedaj 

uporabljamo številne jezikovne tehnologije, ki so bile za slovenski jezik izdelane leta za ostalimi 

razvitimi evropskimi jeziki, kar v vse hitrejšem informacijskem razvoju zadnjih desetletij lahko 

pomeni kritično razdaljo, ki bi lahko slovenski jezik oddaljila od jezikovnotehnološko razvitih 

jezikov. (Krek, 2012) 

Raziskave kažejo, da je raba jezikovnih priročnikov (različnih slovarjev, slovenske slovnice, 

slovenskega pravopisa) med srednješolci izredno pomembna, saj pripomore k razvoju in dvigu 

jezikovne oz. sporazumevalne zmožnosti ter omogoča boljše razumevanje vsebin. Raba 

jezikovnih priročnikov pri pouku slovenščine je sicer prisotna, vendar omejena na normativne 

priročnike, ki pa niso prilagojeni šolski rabi. (Rozman, 2015)  

Za posredovanje in izmenjavo gradiv šole uporabljamo spletno učilnico (Moddle), kamor lahko 

učenci oddajo domače naloge, seminarske naloge, rešijo preverjanja znanja … Na spletu so že 

ravno tako prosto dostopni učbeniki za nekatere predmete. S projektom Sporazumevanje v 

slovenskem jeziku smo v letu 2013 dobili nujno potrebne jezikovne tehnologije in 

najpomembnejše elektronske vire, ki se med sabo dopolnjujejo in s pomočjo katerih lahko 

uporabniki jezika najdejo odgovor na svoje jezikovne zagate. Učni načrti za srednje šole že 

vključujejo delo z e-gradivi v okviru razvijanja posameznikove digitalne zmožnosti, ki je 

pomemben del sporazumevalne zmožnosti.  

Razvoj jezikovnih tehnologij je tako posegel tudi v sam proces pouka. Tako kot si včasih nismo 

znali predstavljati učne ure brez uporabe kasetofona in diapozitivov, lahko sedaj učitelji s 

pridom izkoriščamo elektronske besedilne zbirke in portale, vendar je njihova uporaba, kakor 

v ne tako daljnih časih videokaset in diapozitivov, še vedno v veliki meri odvisna od 

posameznega učitelja, njegovega tehnološkega znanja ter poznavanja obstoječih jezikovnih 
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orodij, portalov in besedilnih zbirk, jezikovne ozaveščenosti ter spremljanja 

jezikovnotehnološkega razvoja in njegove pripravljenosti na delo s temi viri. 

Poleg tega pa učilnice večinoma še vedno niso opremljene v skladu s potrebami in je uporaba 

internetnih in računalniških orodij v razredu velikokrat omejena, včasih pa celo onemogočena, 

saj je le-ta poleg opremljenosti odvisna tudi od učiteljeve sposobnosti spopadanja s 

tehnološkimi izzivi delovanja opreme. Učitelji se lahko poslužujemo uporabnih spletnih vsebin 

pri lastni pripravi gradiva za pouk, učenci pa pri svojem domačem delu. Učbeniki za slovenski 

jezik so na spletu dostopni kot elektronske različice svojega knjižnega izvirnika in se z izjemo 

dodanih nekaj interaktivnih nalog in medijskih vsebin od svojega izvirnika ne razlikujejo, njihov 

dostop je omejen z uporabniškim računom in geslom, ki ju uporabnik pridobi ob nakupu 

knjižne različice (https://eucbeniki.sio.si/; https://www.irokus.si/sola-na-daljavo/srednja-

sola). 

 

2 Jezikovni priročniki 

Besede so zbrane in opisane v slovarjih, ti so lahko enojezični ali večjezični. V enojezičnih 

slovarjih so besede opisane in razložene, navedene so njihove oblikovne lastnosti in slogovna 

zaznamovanost, ponazorjene so s primeri iz besedil (Križaj Ortar, 2009).  

1. Slovenska slovnica 

Slovenska slovnica je znanstveno delo, namenjeno vsem, ki se zanimajo za podobo 

slovenskega jezika. Glavna poglavja so: zvrstnost slovenskega jezika, glasoslovje, besedoslovje, 

besedotvorje, oblikoslovje, skladnja, sporočanje, slovenski jezik v času in sodobna vprašanja 

knjižnega jezika in jezikoslovja. Prva izdaja Jožeta Toporišiča iz leta 1976 je bila nazadnje 

prenovljena leta 2000 (Toporišič, 2004).  

2. Slovenski pravopis  

Pravopis je skupek pravil slovenskega knjižnega jezika. Vsebuje pravila pravopisa, glasoslovja, 

oblikoslovja in besedotvorja. V knjižni izdaji je nazadnje izšel leta 2001, dostopen je tudi na 

spletu (http://www.pravopis.si/Zgodovina/tabid/82/Default.aspx, dostop 30. 7. 2022).  

3. Slovar slovenskega knjižnega jezika 

SSKJ uporabljamo predvsem takrat, kadar nas zanima pomen besede. V petih knjigah je izšel 

med letoma 1970 in 1991, v eni 1994, 2015 pa smo dobili še prenovljeno izdajo v knjigi in na 

https://www.irokus.si/sola-na-daljavo/srednja-sola
https://www.irokus.si/sola-na-daljavo/srednja-sola
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spletu. Slovar je informativno-normativen. Slovenski jezik je predstavljen obširno in 

objektivno. Pri določanju izgovora je upoštevano vse slovensko ozemlje, vendar je v ospredju 

osrednji del z Ljubljano, upoštevana je tudi tradicija. V slovarju so zajete besede in besedne 

zveze, ki so uporabljene v zapisanih besedilih od druge polovice 19. stoletja do leta 2013, 

prikazana je tudi raba jezika. Različne socialne zvrsti so označene z ustreznimi kvalifikatorji. 

Namen slovarja je prikazati besede, ki so bile v navedenem obdobju žive, njihovo uporabo, 

frekvenčno razmerje med njimi ter njihovo zvrst in stilno rabo. Beseda kot slovarsko geslo ima 

zapis, izgovarjavo, dinamični in tonemski naglas, pregibanje, pomene, odnose med pomeni, 

stilne in druge kvalifikacije, navadne in posebne vezave, proste in stalne zveze, frazeologijo, 

reke in znane pregovore (http://www.sskj2.si/Content/Site/Pdf/SSKJ2_Uvod.pdf, dostop 30. 

7. 2022).  

4. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika  

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika je po vsebini in namenu dopolnilo k SSKJ1 . 

Njegova gesla so zajeta v SSKJ2 . V vsebini so slovarski prikazi nastalih ali oživljenih besed, 

besednih zvez in pomenov zadnjih dveh desetletij. S tem tudi formalno postajajo del 

slovenskega občnega, nevtralnega, pogovornega ali stilno-zvrstno zaznamovanega besedja. 

Nove besede, besedne zveze in pomeni so odraz novosti v življenjskem okolju, slogu in 

usmeritvah zadnjih dvajsetih let. Mnoga poimenovanja novih stvari v današnjem času 

prihajajo iz tujih jezikov, predvsem iz angleščine. Vseeno pa je slovenski jezik mnoge izmed teh 

besed že preoblikoval in jih s tem uvrstil med svoje. Nove besede torej nastajajo različno, že 

znane dobivajo nove pomene, pozabljene pa se vračajo. Največ novih besed nastaja z novimi 

tehnološkimi izdelki in zamislimi. Drugo, kar ustvarja nove besede, je gospodarsko, politično 

in nasploh družbeno dogajanje. Zaradi globalizacije in medkulturnih povezav nastajajo besede, 

ki jih prevzemamo. Najdemo še besede, ki so v SSKJ bile obravnavane, vendar so v novih 

okoliščinah dobile nov pomen. Družbene in ekonomske spremembe zadnjih dveh desetletij so 

pomembno vplivale na jezikovno rabo Slovencev, kar povzroča tudi rahljanje jezikovne norme, 

saj imajo novejše besede največkrat lastnosti, ki so v neskladju s predpisi o standardizaciji in 

kultivaciji jezika. Priročnik nas opozarja, da je jezik gibljiv, sproščen in se nenehno spreminja. 

Besede v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika pa so »portret našega ubesedovanja 

resničnosti na prelomu tisočletja« (http://bos.zrc-sazu.si/SNB.html#predgovor, 

http://bos.zrc-sazu.si/SNB.html#uvod, dostop 30. 7. 2022).  
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5. Portal Fran  

Portal Fran Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale Inštituta za 

slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ter slovarje, ki so na tem inštitutu dobili digitalno 

obliko. Obsega 28 slovarjev, atlas, dve svetovalnici in 564.707 slovarskih sestavkov. Nastal je 

leta 2015. Zajema splošne slovarje SSKJ, SSKJ2 , Slovenski pravopis, Slovar novejšega besedja 

slovenskega jezika in druge; etimološki slovar, zgodovinske, terminološke in narečne slovarje 

ter jezikovno in terminološko svetovalnico (http://www.fran.si/o-portalu, dostop 30. 7. 2022).  

6. Jezikovna svetovalnica  

Spletno mesto Jezikovna svetovalnica je bilo zasnovano leta 2012. Svetuje pri jezikovnih 

težavah uporabnikov slovenščine in hkrati zajema urejeno zbirko jezikovnih vprašanj, ki so 

največkrat povezana s pravopisom in slovnico ter z zagatami, ki jih poraja jezikovni razvoj 

(http://isjfr.zrcsazu.si/svetovalnica#v, dostop. 1. 8. 2022).  

7. Terminologišče  

Terminološko svetovanje je namenjeno uporabnikom slovenščine, ki se soočajo s 

poimenovalnimi problemi, torej z novimi, še nepoimenovanimi pojmi ali z že znanimi pojmi, 

za katere želijo najti najustreznejše poimenovanje (http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/ 

svetovanje#v , dostop 1. 8. 2022).  

8. Korpusi  

Korpusi so zbirke besedil v elektronski obliki. Te zbirke so nastale po vnaprej določenih merilih, 

z določenimi cilji in so opremljene z orodji za iskanje določenih jezikovnih podatkov 

(http://www.sskj2.si/iskanje?Mode=Headword&Query=korpus, dostop 4. 8. 2022).  

8.1 Korpus Gigafida  

Besedilni korpus Gigafida je obsežna zbirka slovenskih besedil, namenjena raziskovanju 

sodobnega slovenskega jezika. Daje posamezne sprotne odgovore in podatke o celotni podobi 

slovenščine. V Gigafidi so zajeta besedila najrazličnejših zvrsti: časopisi, revije, knjižne Skrb za 

jezik in ustreznost jezika v slovenskih oddajah na SLO 1 in POP TV 11 publikacije, spletna 

besedila, prepisi parlamentarnih govorov ipd. Vsa besedila so bila objavljena med letoma 1990 

in 2011 (http://www.sskj2.si/Content/Site/Pdf/SSKJ2_Uvod.pdf, http://www.gigafida.net/Su

pport/About, dostop 4. 8. 2022).  
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8.2 Korpus Kres 

Korpus Kres je nastal v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku med letoma 2008 

in 2012. Zajema skoraj 100 milijonov besed. Načrtovan je bil kot Gigafidin uravnoteženi 

podkorpus, saj je besedilnovrstno pestrejši. Zajema približno enake deleže besed iz leposlovja, 

stvarnih besedil, časopisov, revij in interneta (http://www.korpus-kres.net/Support/About, 

dostop 4. 8. 2022).  

8.3 Korpus ŠOLAR  

Korpus je nastal kot del aktivnosti Nove didaktike poučevanja slovenskega jezika v okviru 

projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku. Gre za korpus usvajanja jezika, vanj so zajeta 

pisna besedila učencev – maternih govorcev, ki so nastala pri pouku. Korpus daje vpogled v 

pisno jezikovno zmožnost šolajoče se populacije, s poznejšo analizo besedil pa so bile 

prepoznane dejanske jezikovne težave, s katerimi se srečujejo učenci. Nekatera vključena 

besedila vsebujejo popravke, ki so narejeni s strani učiteljev in ne raziskovalcev, kar je po eni 

strani pripravljavcem korpusa olajšalo delo, po drugi strani pa to dela korpus edinstven v 

evropskem merilu. Prepoznane dejanske težave učencev so podlaga za pripravo pedagoške 

korpusne slovnice – pilotni projekt je že dostopen na spletu kot Pedagoški slovnični portal. V 

korpus je vključenih 2703 besedil, ki so večinoma nastala v šolskem letu 2009/2010, gre pa za 

besedila zadnje triade osnovne šole in besedila srednješolcev. Besedila, ki so večinoma nastala 

pri pouku slovenščine, so uravnotežena regijsko, po šolah, razredih in območjih, s čimer se 

skuša korpus čim bolj približati dejanskemu razmerju učencev in dijakov v državi ter prikazati 

podobo pisne jezikovne zmožnosti, ki je kar se da blizu realni. Besedila zadnje triade osnovne 

šole predstavljajo 18,7 %, besedila gimnazijcev 43,3 %, srednješolcev v strokovnih programih 

31,2 %, besedila srednješolcev v poklicem izobraževanju pa 6,8 % vseh besedil. Vsa besedila 

za namen korpusa so bila pridobljena v skladu z licenco Creative 

Commons. (http://slovnica.slovenscina.eu/stran/1_informacije-o-portalu, dostop 4. 8. 2022) 

9. Jezikovni viri starejše slovenščine  

Preko spletnega mesta učenci in dijaki dostopajo do jezikovnih virov starejše slovenščine, 

nastalih do leta 1918. V digitalni knjižnici se nahaja preko 650 del, učenci lahko brskajo po 

korpusu starejših besedil in poiščejo razlage zastarelih besed (dlib.si, dostop 4. 8. 2022). 
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10. Wikivir  

Wikivir je eden izmed projektov, ki jih poganja neprofitna fundacija Wikimedia. Projekt služi 

kot odprto skladišče izvornih besedil v katerem koli jeziku (konkretno v tem primeru v 

slovenščini), ki jih lahko vsakdo ureja (https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran, dostop 4. 

8. 2022). Pri pouku slovenske književnosti je uporaben predvsem kot vir slovenskih literarnih 

besedil. 

 

2.1 Vloga posameznih jezikovnih priročnikov pri razumevanju in 

usvajanju besedišča v šolskem procesu 

Pedagoški inštitut (2008) je v okviru projekta Evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS raziskoval 

delež in vlogo posameznih jezikovnih priročnikov pri razumevanju in usvajanju besedišča – vse 

to na podlagi usmerjenih analiz učnih načrtov, učbeniškega in drugega šolskega gradiva ter na 

podlagi empirično pridobljenih podatkov, ki so bili zbrani s pomočjo dveh anketnih 

vprašalnikov – eden je bil namenjen učiteljem slovenščine, ki poučujejo v slovenskih srednjih 

šolah, drugi pa učencem različnih programov srednjih šol v Sloveniji.  

Eno izmed vprašanj, ki so si ga postavili raziskovalci, je bilo, kakšen delež in kakšno vlogo imajo 

pri razumevanju ter usvajanju besedišča v šolskem procesu posamezni jezikovni (slovarski) 

priročniki in kako dobro lahko opravljajo svojo nalogo glede na kvaliteto podatkov, ki jih 

vsebujejo, ustreznost njihove predstavitve, tehnično in finančno dostopnost ipd. Rezultati 

ankete za učitelje so pokazali, da od vseh slovarskih priročnikov učitelji najpogosteje 

uporabljajo SSKJ, pri čemer kar 97 % učiteljev SSKJ tudi vključuje v delo v razredu. Večina 

(73, 3 %) učiteljev in učiteljic meni, da je SSKJ primeren za šolsko populacijo. Večina učiteljev 

pri svojem delu še vedno uporablja SSKJ v knjižni obliki, v obeh elektronskih verzijah pa precej 

redkeje. To lahko kaže na razmeroma slabo seznanjenost z elektronskimi različicami 

priročnikov, ne le pri SSKJ, temveč tudi pri drugih slovarjih, nizko elektronsko pismenost med 

anketiranim učiteljstvom, na slabšo računalniško opremljenost na nekaterih šolah ali celo na 

pomanjkanje učiteljskega dostopa do računalnika s slovarsko programsko opremo in 

širokopasovnim dostopom do interneta. Pretežna uporaba SSKJ v knjižni obliki ni samo 

nepraktična, temveč pomeni tudi precej zmanjšane vsebinske možnosti. Elektronski dostop 

namreč omogoča lažje in hitrejše iskanje, pa tudi najrazličnejša zahtevnejša, zapletenejša in 

obsežnejša iskanja. Že sama oblika medija pa lahko predstavlja za učence večji izziv.  
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Da bi na zgoraj zastavljena vprašanja lahko odgovorili, so pripravili načrt za izvedbo empirične 

raziskave. Zaradi objektivnih razlogov so se že pri načrtovanju raziskave znotraj celotnega 

sistema izobraževanja v RS omejili zgolj na segment pouka slovenščine, ki pa, po njihovem 

mnenju, zaradi svoje obsežnosti kot predmeta znotraj najrazličnejših izobraževalnih 

programov in siceršnjega statusa znotraj celotnega izobraževalnega sistema (učni jezik in učno 

načelo) odslikava tudi pomembnost razlage, razumevanja, usvajanja, rabe besedišča v šoli 

nasploh. Problematiko so želeli osvetliti z najrazličnejših zornih kotov – predvsem pa zornih 

kotov obeh neposredno udeleženih subjektov izobraževanja – učiteljev in učencev. Poleg 

zasnove anketnega vprašalnika, s katerim so želeli priti do empirično pridobljenih podatkov o 

nekaterih segmentih dela z besediščem v šoli in vključevanju slovarskih priročnikov na 

reprezentativnem vzorcu šolske populacije, so opravili tudi tematsko usmerjeno analizo učnih 

načrtov za pouk slovenščine, učnih gradiv za pouk slovenščine ter analizo jezikovnih 

(slovarskih) priročnikov. 

 

2.2 Pogostost uporabe slovarjev slovenščine glede na jezikovni 

problem oziroma nalogo pri dijakih 

S tem vprašanjem so želeli na Pedagoškem inštitutu (2008) preveriti, ob katerih jezikovnih 

problemih oziroma za katere jezikovne naloge učenci uporabljajo slovarje slovenščine. 

Ponujeni odgovori so se nanašali na slovarje slovenščine nasploh. Tabela 1 kaže, kako pogosto 

učenci v SŠ uporabljajo slovarje za različne naloge. Zaradi preglednosti so odgovori v tabeli 2 

združeni:  

- odgovore pogosto in včasih so označili z DA, kar pomeni, da učenci slovarje uporabljajo,  

- odgovore redko in nikoli so označili z NE, kar pomeni, da slovarje uporabljajo le izjemoma.  
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Tabela 5: Uporaba slovarjev slovenščine  

kot pomoč pri različnih jezikovnih nalogah v odstotkih 

 

 

 

Tabela 6: Uporaba slovarjev slovenščine kot pomoč pri različnih jezikovnih nalogah v 

odstotkih, DA = pogosto, včasih, NE = redko, nikoli 

 

 

Kljub ponujenim tipičnim situacijam, v katerih naj bi se slovarji kot jezikovni priročniki 

uporabljali, odgovori pokažejo, da večina učencev slovarje uporablja redko ali pa jih sploh ne.  
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Še najpogosteje slovarje uporabljajo kot pomoč pri razumevanju in zapisu besed, kar je 

pričakovano glede na tuje raziskave, ki dajejo podobne rezultate (Jackson, 2002; Béjoint, 2000) 

in na šolsko prakso (kolikor lahko o njej sklepamo na podlagi učnih načrtov in učbeniških 

gradiv).  

Le približno četrtina ali še manj učencev slovarje uporablja za reševanje ostalih jezikovnih 

nalog, ki so povezane s tvorjenjem besedil ali reševanjem pogostih šolskih nalog, v katerih 

»prevajajo« slogovno zaznamovane besede v nezaznamovane in tujke v izvorno domače 

besede. V šolskih gradivih je delo s slovarji ob takih vajah precej manj pogosto, kar verjetno 

posledično pomeni manjše zavedanje o možnostih uporabe slovarja ob takih priložnostih, pa 

tudi pomanjkanje spretnosti uporabe slovarjev. Slovarje je nenazadnje težje uporabljati kot 

pomoč pri tvorjenju besedil, saj so v klasičnih slovarskih priročnikih te informacije velikokrat 

zakodirane z raznimi krajšavami oziroma kvalifikatorji ali izražene posredno, v sistemu 

navajanja pomenskih odnosov in ilustrativnega gradiva.  

Primerjava med dijaki različnih srednješolskih programov je pokazala razlike v pogostosti rabe 

slovarjev za različne naloge, vendar ni pokazala vzorca, po katerem bi lahko trdili, da dijaki 

določenih programov pogosteje uporabljajo slovarje za iskanje različnih informacij.  

 

3 Zaključek 

V skladu z učnimi načrti in obstoječimi učbenikih bi naj srednješolci znali uporabljati slovarje. 

Vendar rezultati ankete Pedagoškega inštituta (2008) med učenci in učenkami kažejo na 

pasivnost srednješolcev pri vseh v anketi nakazanih problemih: pri iskanju pomena, 

preverjanju pravilnosti zapisa in pragmatičnih vprašanjih. Rezultati sicer kažejo, da dijake 

zanimajo tovrstni problemi, povezani npr. z iskanjem pomena besed, vendar samo takrat, ko 

slučajno že brskajo po internetu in naletijo na tak problem; posebej in sistematično pa se 

odkrivanja pomenov besed ne lotevajo niti po navodilu učiteljev niti samostojno oz. se 

tovrstnim dejavnostim izogibajo. Miselne sposobnosti dijakom omogočajo, da bi bistveno bolj 

aktivno in samoiniciativno uporabljali pripomočke za učenje, navedene v anketi. Vendar tega 

ne delajo, najverjetneje zato, ker so njihovi interesi drugačni. Za učitelje pa se po drugi strani 

zdi, da ne znajo produktivno izrabiti izkazanega interesa učencev za delo z računalnikom.  
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Ena od možnih hipotez, ki bi lahko razložila pasivnost srednješolcev pri uporabi jezikovnih 

priročnikov, je, da je potrebno več temeljnega besedišča v knjižni slovenščini usvojiti v osnovni 

šoli oz. da se besediščni del sporazumevalne zmožnosti posameznika v glavnem razvija in 

razvije že v osnovni šoli. V srednji šoli pa se količina besedišča, ki bi ga bilo potrebno 

sistematično usvojiti in se z njim na nek način posebej ukvarjati (zaradi njegovih posebnih, 

neznanih pomenskih, oblikovnih, slogovnih in pragmatičnih lastnosti), v celoti gledano, 

manjša. Po drugi strani pa je mogoče nasprotno domnevati, da so učenci in učenke v 

srednješolskem izobraževanju izpostavljeni mnogo zahtevnejšim besedilom in vsebinam, ki s 

sabo prinašajo – vsaj kvalitativno gledano – tudi večje izzive pri natančnem razumevanju 

besedišča, pri čemer bi si lahko pomagali s strategijami, po katerih smo jih v anketi spraševali, 

vendar, kot kažejo rezultati, to počnejo le redko. (Stabej idr., 2008) 

Iz vseh teh ugotovitev lahko izpeljemo nekaj priporočil, ki so jih podali že na Pedagoškem 

inštitutu (2008), nekaj novejših pa dodajamo glede na trenutno situacijo v šolstvu. Namenjena 

so predvsem snovalcem učnih načrtov, učbenikov in slovarskih gradiv ter učiteljem: 

1. Informacije oz. razlage besedišča in ob besedišču bi bilo smiselno stopnjevati od konkretnih 

jezikovnih podatkov do metajezikovnih in jezikoslovnih opisov. Pri vsem tem bi bilo potrebno 

upoštevati stopnjo šolanja, stopnjo psihosocialnega razvoja učenk in učencev, njihovo 

jezikovno zmožnost ter sporazumevalne potrebe.  

2. Med učitelji bi bilo potrebno razširiti vedenje o korpusnih virih in možnostih njihove 

uporabe. Povečati bi bilo potrebno ponudbo in dostopnost izobraževanj v zvezi z rabo 

slovarskih priročnikov in korpusnih virov pri pouku za učitelje.  

3. Učitelje bi bilo potrebno seznaniti z elektronskimi verzijami priročnikov, jih dodatno 

elektronsko opismeniti in nakazati večje možnosti in prednosti izrabe elektronske oblike 

priročnikov za pedagoško delo v primerjavi s tistimi v knjižni obliki. V okviru stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja bi bilo potrebno organizirati več posebnih izobraževanje s to 

tematiko. 

4. Spodbujati bi bilo potrebno spodbujati iniciativnost učiteljev in njihovo avtonomnost pri 

oblikovanju pedagoškega procesa, tudi kar zadeva uporabo novih pristopov, virov, 

priročnikov.  
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5. V dodiplomske programe pedagoškega študija slovenistike bi bilo potrebno vključiti 

predmete, ki bi bodoče učitelje seznanjali s korpusnimi viri in drugimi oblikami elektronskih 

virov za slovenščino.  

6. Raziskati bi bilo potrebno, koliko se je stanje »izboljšalo«; glede na to, da smo bili v času 

zaprtja šol zaradi korone primorani več uporabljati računalnike in s tem tudi elektronske 

verzije jezikovnih priročnikov. 
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Povzetek 

V osnovni šoli si učitelji prizadevamo, da učenci usvojijo vse ključne kompetence za 

vseživljenjsko učenje. Se pravi od kompetence sporazumevanje v maternem jeziku do kulturne 

zavesti in izražanja. Zadnji dve leti je bil zaradi svetovnega dogajanja na zdravstvenem 

področju velik poudarek na kompetenci digitalne pismenosti, kjer smo tako zaposleni kot 

učenci ter starši naredili velik napredek. Nekatere kompetence učenci usvojijo v nižji triadi in 

jih nato v višjih razredih samo utrjujejo, nekatere pa je potrebno usvojiti v tretji triadi šolanja. 

Seveda se pa moramo zavedati, da vsi ne usvojijo enako kvalitetno vseh kompetenc, kar je pa 

seveda odvisno od posameznikovega interesa, vključenosti v družbo, organiziranosti, 

sodelovanja, individualnih programov,… 

 

Ključne besede: kompetence, naravoslovni predmeti, projektne naloge, izobraževanje 

 

 

Abstract 

In primary school teachers strive to ensure that students acquire all the key competences for 

lifelong learning. That is, the competence of communicating in their mother tongue and 

cultural awareness and expression. In the last two years there has been a great emphasis on 

the competence of digital literacy, due to global developments in the field of health, where 

employees, students and parents have made a great progress. Some competences are 

acquired by students in the lower triad and then only updated in higher grades, while some 

must be acquired in the third triad of schooling. We must also be aware that not everyone 

acquires all competences with the same quality, which of course depends on the individual's 

interest, involvement in society, organization, cooperation, individual programs, etc. 

 

Key words: competences, natural sciences, project assignments, education 
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1 Kompetence 

Kompetence so čedalje bolj cenjene na vsakem koraku našega življenja.  

Kompetence je zelo težko definirati in obstaja kar nekaj taksonomij. 

V referenčnem okviru Evropskega parlamenta in Sveta so ključne kompetence opredeljene kot 

kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so 

tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno 

vključenost in zaposlitev (Uradni list Evropske unije L 394/13). 

Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc: 

- sporazumevanje v maternem jeziku; 

- sporazumevanje v tujih jezikih; 

- matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji; 

- digitalna pismenost; 

- učenje učenja; 

- socialne in državljanske kompetence; 

- samoiniciativnost in podjetnost; 

- kulturna zavest in izražanje. (Šorgo 2010) 

Za osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja 

so spretnosti, znanje in stališča našla prostor tudi v vseh učnih načrtih. Poleg teh kompetenc 

se jim pridržujejo tudi tako imenovane kompetence 21. stoletja, med katerimi v projektu 

Inovativna učna okolja podprta z IKT izpostavljamo predvsem kompetenco kritičnega 

razmišljanja, reševanja problemov, sodelovanja in ustvarjalnosti, ki so seveda izvedbeno 

podprte z digitalno pismenostjo (Inovativna šola, 2017). 

 

Slika 11: Kompetence 21. stoletja 

(https://www.inovativna-sola.si/pregled-digitalnih-kompetenc/) 

https://www.inovativna-sola.si/pregled-digitalnih-kompetenc/
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Da lahko učenci svoje kompetence razvijajo morajo imeti priložnost biti pri pouku aktivni, kar 

pa od učiteljev zahteva drugačne pedagoške pristope in zavedanje. Učitelji morajo zato 

zagotoviti dovolj učnih priložnosti in pri tem smiselno uporabiti obstoječo tehnologijo, 

didaktične e-storitve, e-učbenike in drugo, kar pomeni, da da morajo svoje digitalne 

kompetence nadgraditi in preplesti tudi z didaktičnim in pedagoškim znanjem.  

Učitelji ustvarjalne, varne in kritične rabe tehnologije učencev ne more razvijati le s svojim 

zgledom in vzorom, pač pa potrebujejo tudi specifične kompetence, ki omogočajo učinkovito 

rabo digitalnih tehnologij za poučevanje. Za doseganje konkretnih učnih ciljev in hkrati njihovo 

opolnomočenje je pomembno, da učitelji uporabljajo digitalno kompetentno tehnologijo 

(Inovativna šola, 2017). 

Področja digitalnih kompetenc, ki so specifične za učiteljski poklic so: 

- poklicno delovanje; 

- digitalni viri; 

- poučevanje in učenje; 

- vrednotenje; 

- opolnomočenje učencev; 

- vodenje in podpora učencem pri pridobivanju digitalnih kompetenc.  

(Inovativna šola, 2017) 

V teh šestih področjih pa se skriva še 22 kompetenc. 

 

 

Slika 2: Šest področji z 22 kompetencami po DigCompEdu 

(https://www.inovativna-sola.si/digitalne-kompetence-za-ucitelje-digcompedu/) 

 

https://www.inovativna-sola.si/digitalne-kompetence-za-ucitelje-digcompedu/
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2 Kompetence pri naravoslovnih predmetih 

V zadnjih dveh letih smo bili učitelji primorani razmišljati, kako bomo najhitreje, najlažje in 

seveda na zanimiv ter motivacijski način vpeljali v pouk digitalne kompetence in jih povezali z 

ostalimi sedmimi ključnimi kompetencami. Najrazličnejše aplikacije so seveda prinesle nove 

možne rešitve, ki pa so zahtevale kar nekaj znanja in spretnosti. Seveda so se te digitalne 

kompetence povezale še z ostalimi kompetencami, ki so pa pri naravoslovnih predmetih 

najbolje usvojene z aktivnim delom učencev. 

Na naši šoli smo vsi uporabljali e-Asistent in spletno učilnico Xooltime ter se v živo povezali 

preko avdio-video konferenčnega sistema Zoom, zraven pa smo še uporabljali kakšno 

aplikacijo za popestritev. 

Kompetence pri naravoslovnih predmetih smo usvajali z izdelavo projektnih nalog, iskanju 

podatkov po spletnih orodjih, z izdelavo 3D živali ter celic iz naravnih materialov, izvedbo 

poskusov, z izdelavo uporabnih izdelkov iz različnih materialov,… 

 

2.1 Izdelava izdelkov – 3D živali in celic 

Pri izdelavi izdelkov so učenci usvajali oz. nadgrajevali oz. utrjevali kompetenco branja, IKT 

znanja, vedenja, izražanja, obvladovanja stresa, kompromisnosti, načrtovanja, analiziranja, 

ovrednotenja, zapisovanja,… 

Seveda so nekateri učenci popolnoma samostojni pri delu, drugi pa potrebujejo malo ali več 

pomoči za uspešen končni rezultat. Tisti, ki potrebujejo pomoč, je to predvsem pri 

načrtovanju, pravilni uporabi orodji in materialov, iskanju informacij,… 

Težave se kažejo zaradi nezainteresiranosti za izdelavo, po njihovem nezanimivosti teme, 

neznanju pri uporabi IKT naprav,… Pri učencih iz drugih držav pa so se pokazali izzivi zaradi 

slabšega besednega zaklada – ne poznajo oz. ne razumejo besed, so zaprti vase, 

nekomunikativni ,… 

Seveda sem pa mnenja, da vsaka spodbudna beseda, pomoč vrstnika ali učitelja, usmeritev 

učenca pozitivno vliva na končni rezultat posameznika. 
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Slika 3, 4, 5, 6, 7,8: Dobri primeri 3D živali in celic 

(Osebni arhiv, 2022) 
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Slika 9, 10, 11: Nepopolni primeri 3D živali 

(Osebni arhiv, 2022) 

2.2 Izdelava projektne naloge in predstavitve 

Za lažjo ter hitrejšo komunikacijo, boljšo aktivnost učencev smo v pouk naravoslovnih 

predmetov vpeljali izdelavo projektne naloge in njeno predstavitev. 

Na začetku je zelo pomembno, da imajo učenci možnost pravilno opravljeno delo videti na 

konkretnem primeru in tudi, da so prikazane in ne samo ustno razložene napake pri 

določenem opravljenem delu, ki jih poiščejo sami in se o njih pogovorimo. 

Kljub vsem razlagam in predstavitvam, tudi napak, so vedno učenci, ki naloge ne opravijo 

kvalitetno, kljub usvojenim oz. delno usvojenim kompetencam. Po pogovoru z njimi oz. po 

anonimnem vprašalniku sem prišla do naslednjih ugotovitev, ki so: 

- učenci se slabo časovno organizirajo; 

- dan časovni okvir jim ne ustreza; 

- nekateri so tujci in imajo težave z besediščem; 

- imajo učne težave; 

- nezainteresiranost; 

- težava pri izdelavi povzetkov; 

- neosvojene digitalne kompetence; 

- težava pri iskanju podatkov; 

- nezanimiva tema; 

- nerazumevanje teme; 

- odsotnost pri pouku ob razlagi naloge. 
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Slika 12, 13: Primeri pravilno opravljenih projektnih nalog 

(Osebni arhiv, 2022) 

 

  

Slika 14, 15: Primeri nepravilno opravljenih projektnih nalog 

(Osebni arhiv, 2022) 

 

3 Zaključek 

V šoli so učenci tretje triade usvojili ali delno usvojili kompetenco sporazumevanje z uporabo 

digitalnih tehnologij, deljenje z uporabo digitalnih tehnologij, sodelovanje z uporabo digitalnih 

tehnologij, reševanje problemov, kritično mišljenje, ustvarjalnost,... 

Osnovna kompetenca sporazumevanje v maternem jeziku je pri večini že zelo dobro usvojena 

v nižjih triadah, nadgraditi in utrditi pa moramo seveda še ostale kompetence. 

Pri naravoslovnih predmetih smo se osredotočili na kritično mišljenje, reševanje problemov in 

ustvarjalnosti z uporabo tehnologij, ki pa ima kot vsaka stvar prednosti in slabosti. 

V osnovni šoli v tretji triadi ima največ učencev težavo z uporabo usvojenega znanja, 

povezovanjem, organiziranostjo in povratno informacijo, ki je lahko pisna ali ustna.  

V šoli je zelo pomembno, da učenci aktivno usvojijo kompetence, da so jim kompetence 

predstavljene, saj jim bodo le tako nato koristile v življenju. Zelo dobro usvojene kompetence 
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so tiste kompetence pri naravoslovnih predmetih, kjer so učenci sami aktivni na različne 

načine. 

Uspešna in ustrezna komunikacija bodisi v šoli pri pouku ali pri pouku na daljavo pripomore k 

lažjemu ter kakovostnejšemu delu in večjemu končnemu zadovoljstvu ter znanju. 

Življenja brez nekaterih usvojenih kompetenc si ne moremo več predstavljati. Zavedati pa se 

moramo pomembnosti njihovih uporabnosti, znanje uporabnikov, ki je, po mojem mnenju, 

ključna za nadaljnje lažje življenje. 

Digitalna pismenost je ena izmed pomembnejših vseživljenjskih kompetenc, ki vključuje varno 

uporabo tehnologije pri pouku, v prostem času in pri sporazumevanju. Precej lažje nam gre, če 

kompetence usvojimo, razumemo in znamo uporabljati. 
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Povzetek 

V strokovnem članku smo predstavili aktivnost učencev in dijakov pri pouku, nekatera 

temeljna spoznanja, povezana z motivacijo otrok in raziskovanjem. Motivacija otrok namreč 

pomembno vpliva na nivo doseženega znanja, kar vpliva na njihovo nadaljnjo vključitev v 

realno delovno okolje. Raziskovanje je prav tako pomemben del pri učenju, saj ni smiselnega 

učenja, če ni raziskovalnega uma. Predstavili smo delo in rezultate na različnih tekmovanjih in 

natečajih, ki so jih ustvarili dijaki pri predmetu Tipografija in reprodukcija. Delo je potekalo 

dinamično, saj smo vanj vključili timsko delo in sodelovanje z učiteljem, zaradi česar je bil pouk 

zanimiv in privlačen. Tudi rezultate vsakoletnega anketiranja dijakov o zadovoljstvu na šoli in 

pridobljenem znanju lahko povežemo z uspehi, ki so predstavljeni v članku, z motivacijo in 

raziskovanjem dijakov. Rezultati potrjujejo predpostavko o pomenu aktivnega pouka za 

dosežke in se tako uvrščajo v sodobno paradigmo učinkovitosti poučevanja. 

Ključne besede: aktivno učenje pri pouku, raziskovanje, motivacija, natečaji 

 

Abstract 

In the scholarly article, we presented the engagement of students during classroom lessons 

and some fundamental findings related to children's motivation and exploration. The 

motivation of children has a significant impact on the level of knowledge achieved that affects 

their continued integration into the real-world working environment. Exploration is also an 

important part of learning because there is no meaningful learning if there is no research 

mindset. We presented the work and findings in various contests and competitions created 

by the students at the Typography and reproduction course. The work was dynamic, as we 

included teamwork and cooperation with the teacher, which made the lessons interesting and 

attractive. The results of the annual student survey about satisfaction at school and acquired 

knowledge can also be linked to the successes presented in this article, namely the motivation 

and exploration of the students. The results confirm the assumption about the importance of 

active teaching for achievement and thus fit into the modern paradigm of teaching 

effectiveness. 

Key words: active learning during lessons, exploration, motivation, competitions  
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1 Aktivnost otrok in raziskovanje 

Že nekaj let se v vzgoji in izobraževanju soočamo s problemom vključenosti ter aktivnosti 

učencev in dijakov v sam pouk, kar nedvomno vpliva na njihovo nadaljnjo vključitev v realno 

delovno okolje ter v življenje na splošno. 

Krajnc (2010) pravi: »Večinoma velja mnenje, da je aktivni pouk neločljivo povezan z 

eksperimentalnim delom, vendar verjamemo, da ga je mogoče enako uspešno uporabljati tudi 

pri teoretičnih projektih«. 

Aktivnost učencev se lahko spodbuja na več načinov. V prvi vrsti je treba skrajšati čas, ki ga 

učitelj namenja drugim aktivnostim, kot so na primer sama organizacija pouka in aktivnosti, 

nevezane na pouk, ki lahko zavzemajo tudi do 50 % časa, namenjenega poučevanju. 

Mednarodna raziskava TALIS 2008 je pokazala, da učitelji, ki so sodelovali v raziskavi TALIS, za 

dejansko poučevanje in učenje povprečno porabijo 79 % učne ure. Slovenija pa se z 82,7 % 

deležem med sodelujočimi državami uvršča na peto mesto, torej med države, v katerih učitelji 

največ časa porabijo za dejansko poučevanje (Sardoč, 2009). Učitelj aktivnost učencev 

spodbuja tudi s svojo stalno prisotnostjo, hojo po razredu in spremljanjem dela vsakega 

učenca. Kot najbolj k aktivnosti spodbujajoče dejavnosti so se izkazali razprave, skupinsko 

reševanje problemov, sodelovalno učenje in medvrstniško učenje v nasprotju s tihim branjem, 

poslušanjem ali opazovanjem drugih pri samostojnem delu (Gettinger in Seibert 2002 v 

Gettinger in Stoiber 2009). 

Pomanjkanje motivacije pri pouku na splošno in posebno pri pouku tipografije in reprodukcije 

je glavni izziv poučevanja izbranega predmeta. Predmet Tipografija in reprodukcija je 

sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Pri slednjem imajo, po mojem prepričanju, 

aktivno poučevanje in učenje ter raziskovanje prednost pred tradicionalnimi pristopi 

poučevanja, saj so manj formalni in bolj učinkoviti od običajnega. Raziskovanje je pomembno 

tudi za različna tekmovanja in sodelovanja na natečajih, kjer se dosegajo izjemni rezultati, ki 

lahko vplivajo na posameznikovo življenje. 

Po Hauryju (1993) ni avtentičnega raziskovanja ali smiselnega učenja, če ni raziskovalnega 

uma, ki išče odgovore, rešitve, razlage ali odločitve. Včasih je mogoče take interese vključiti v 

redni šolski pouk, včasih jih je mogoče izvajati zunaj rednega pouka.  

Raziskovalni um, predvsem pa močno notranjo motivacijo, mora imeti tudi učitelj, ki prepozna 

problem vključenosti ter aktivnosti učencev in dijakov.  
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Posebej velja omeniti interaktivne poskuse (Planinšič 2010), ki izhajajo iz konstruktivističnega  

pristopa: študentje (v primerno pripravljenih razmerah, v katerih izvajajo poskus) čim bolj sami 

oblikujejo, konstruirajo novo znanje in pridobivajo oziroma poglabljajo razumevanje. S tem 

dosežemo dva učinka: pridobivanje novega znanja (v povezavi in odvisnosti od predhodno 

pridobljenega znanja in izkušenj) ter usposobljenost za pridobivanje (konstruiranje) novega 

znanja. Zmožnost in sposobnost samostojnega konstruiranja znanja sta pomembnejši od 

hkratnega povečanja faktografskega znanja in sta (naj)pomembnejši rezultat takega pristopa.  

Med faktorji, ki (lahko) s pristopom aktivnega poučevanja/učenja pripeljejo do boljših 

rezultatov, lahko izpostavimo naslednje: 

a) večja dinamika (aktivno delo vključuje timsko delo, enakopravno sodelovanje z učiteljem, 

zaradi česar je pouk bolj zanimiv in privlačen); 

b) med opazovanjem in iskanjem razlag ter diskusij samodejno teče ponavljanje (in 

utrjevanje) snovi; 

c) učenci se (na)učijo strategij za reševanje problemov, tj. učinkovitih metod, kako se lotiti 

problemov (kar je najbolj ključen pa tudi najtežji element naravoslovnega znanja); ter 

d) s tem si pridobijo in razvijajo umske navade (Dewey 1910), ki so značilne za znanstveno  

metodo in so učinkovite tudi v nenaravoslovnih kontekstih. 

 

2 Praktični pouk in uspehi 

Pri praktičnem pouku tipografije in reprodukcije dijaki pridobijo kompetence, s katerimi se po 

končani srednji šoli lahko samozaposlijo ali službo poiščejo v tiskarni, oblikovalski agenciji ...  

Praktični pouk poteka v računalniški učilnici, kjer dijaki s pomočjo Adobe programske opreme 

ustvarjajo čudovite izdelke, ki krasijo šolske stene, razne razstave po Sloveniji, tujini ter spletu. 

Pri izdelavi izdelkov naletimo tudi na razne probleme in pasti. Najpogostejši problem je čas, 

saj od dijakov in profesorja zahteva polnejše sodelovanje in stalno razmišljanje, več truda in 

koncentracije. Ker smo učitelji pri pouku pogosto omejeni z zahtevami učnega načrta, je naša 

naloga, da dijaki dobijo razlago pred pričetkom dela. Sodelovanje na različnih natečajih in 

tekmovanjih zahteva večjo angažiranost in skrbnejše priprave, ki vključujejo eksperimentalni 

del, kakor tudi teoretično in pedagoško načrtovanje, od dijakov pa delovno koncentracijo in 

stalno razmišljanje. 
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Dobro počutje dijakov pri praktičnem pouku lahko preverimo tudi s pomočjo anketiranj, ki jih 

opravljamo vsako leto. Anketo o zadovoljstvu na šoli in pridobljenem znanju opravljamo v 

zaključnih letnikih SSI in PTI, pri predsednikih oddelčnih skupnosti in predstavnikih Sveta 

staršev. Cilj anketiranj je preveriti, kako nam uspeva zagotavljati kakovost delovanja šole in 

medosebnih odnosov. Dosedanje visoke rezultate si prizadevamo ne samo ohraniti, ampak jih 

tudi preseči, tako na šolski, regijski in mednarodni ravni. Rezultati anketiranj so dostopni na 

šolski spletni stani Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije v Poročilih komisije za 

kakovost.  

Vidni rezultati, ki smo jih ustvarili pri predmetu tipografija in reprodukcija, so:  

– 1. mesto na natečaju Moja najlepša flaška (Eurospin), 

– 1., 2. in 3. mesto na natečaju Mladi HIV in stigma, 

– 3. mesto na natečaju Sestavljanka čustev, 

– virtualna razstava na spletu (Artsteps.com), 

– sodelovanje na natečaju društva Naša zemlja, 

– Rišem/pišem za prijatelja,  

– Bodi umetnik »Igraj se z mano.« in 

– 1.– 5. mesto Natečaj čez 100 let ... 

 

 

Slika 12: Nagrajena flaška (vir: lasten) 

 

https://smm.sc-celje.si/porocila-komisije/
https://smm.sc-celje.si/porocila-komisije/
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                Slika 13: Platnica zvezka Rišem/pišem 

za prijatelja (vir: lasten) 

 

Slika 14: Plakat Čez 100 let 

(vir: lasten) 

 

Slika 15: Plakat Čez 100 let 

(vir: lasten) 

 

Slika 5: Plakat Čez 100 let 

(vir: lasten) 

 

Slika 16: Izdelek Bodi umetni »Igraj se z mano.« 

(vir: lasten) 

 

Slika 7: Izdelek Bodi umetni »Igraj se z mano.« 

(vir: lasten) 
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Slika 17: Razstava izdelkov na spletu 

(vir: lasten) 

 

3 Zaključek 

Gettinger in Seibert (2002) v Gettinger in Stoiber (2009) menita, da je samostojno reševanje 

problemov aktivnost, ki jo uvrščamo v sklop aktivnosti pouka, ki spodbuja miselni proces in s 

tem veča možnosti ponotranjenja znanja. 

Pri dijakih, kjer se pogosto uporablja takšno poučevanje, dosegajo tudi višje dosežke. V tem 

okviru prikazani rezultati kažejo, da se pogosto pri tipografiji in reprodukciji uporablja aktivno 

poučevanje. Dejstvo je, da znanja pri praktičnem delu ne posreduje zgolj učitelj, temveč dijaki 

skozi samostojno in timsko delo sami ustvarjajo svoje znanje. Prispevek ponuja primer 

aktivnosti pri praktičnem pouku Tipografije in reprodukcije, ki se je izkazal za pomembnega, 

predvsem pa povezanega z dosežki na natečajih in tekmovanjih. 
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Povzetek 

Učinkovito upravljanje s časom je ena najnujnejših kompetenc sodobnega poslovnega sveta, 

ki se je priučimo že v rani mladosti. Za dijaka programa medijski tehnik je obvladovanje 

časovnega poteka dela in razumevanje časovne komponente izdelka ključnega pomena, saj 

znatno vpliva na njegov nadaljnji profesionalni razvoj, zato je izredno pomembno, da to osvoji 

že v času šolanja. Ena največjih težav, s katero se učitelji strokovnih predmetov programa 

medijski tehnik že leta ukvarjamo, je nepravočasno oddajanje nalog. Razlog za tovrstne 

zaostanke pri velikem številu dijakov otežuje proces organizacije dela in ocenjevanje, slabi 

odnose v razredu tako med dijaki kot tudi med dijakom in učiteljem. V končni fazi tudi 

zmanjšuje učiteljevo avtoriteto in zmanjšuje pomen njegovega dela. Razloge za takšno 

dogajanje in zavedanje njihovih posledic skušam poiskati tudi s pomočjo spletne ankete, 

izvedene med dijaki programa medijski tehnik. 

 

Ključne besede: kompetenca časa, izobraževanje, animacija, akademska prokrastinacija 

 

 

Abstract 

Effective time management is one of the most necessary competences in the modern business 

world, and one that is learned at an early age. For a Media Technician student, mastering time 

management and understanding the time component of a product is crucial, as it has a 

significant impact on their future professional development, so it is extremely important that 

they master this during their schooling. One of the biggest problems Media Technician 

teachers have been dealing with for years is the late submission of assignments. The reason 

for such delays in a large number of students is that it complicates the process of work 

organisation and assessment, and weakens classroom relations both between students and 

between student and teacher. Ultimately, it also undermines the teacher's authority and 

diminishes the importance of his/her work. The reasons for such events and awareness of 

their consequences are being researched with an online survey conducted among students of 

the Media Technician program. 

 

Key words: competence of time, education, animation, academic procrastination  
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1 Dojemanje časa in izobraževanje 

Čas je strokovno definiran kot merljiva fizikalna količina, ki ponazarja sledenje dogodkov. (VSL, 

1997; EB; MWOD; SSKJ) V zgodovini so ga na različne načine osmišljale številne filozofije, ki so 

delovale v skladu s pojmovanjem človeškega življenja in naravnih procesov, kot so jih 

narekovala aktualna verovanja. (VSL, 1997) V novem veku se je pojmovanje časa spremenilo 

predvsem z izumom ure, ki je omogočila enotno merjenje časa in z določitvijo standardnega 

časa leta 1884, kar je bistveno vplivalo na svetovni gospodarski razvoj. (EB) Laiki čas jemljemo 

predvsem kot abstraktni pojem, konstrukt, ki je težko dojemljiv sam po sebi, nekaj, kar si je 

izmislil človek, da bi mu služilo na ustrezen način. Npr.: »Čas je izmišljotina človeka, da se lažje 

orientira v svetu, v katerega je postavljen«. (Kvarkadabra forum, 2004)  

Akademsko doumevanje časa je vezano predvsem na vzročno predstavljanje razvoja določenih 

dogodkov, procesov in predvidevanje razvoja njihovih posledic. Glede na področje čas učitelji 

obravnavamo z različnih gledišč, a vsem je skupno to, da ga tako ali drugače bolj ali manj 

zavedno obravnavamo.  

 

1.1 Upravljanje s časom in akademska prokrastinacija 

Mnogi strokovni in nestrokovni viri navajajo primerno upravljanje s časom (angl. time 

management) kot eno najpomembnejših kompetenc 21. stoletja. Gre za skupek vedenj in 

strategij, katerih cilj je doseči učinkovito izrabo časa z uporabo ciljno orientiranih dejavnosti. 

Zajemajo postavljanje ciljev in prioritet, spremljanje napredka ter upravljanje s 

produktivnostjo. (Cottrell, 2013). Gre za proces, pri katerem med doseganjem delovnih nalog 

ali ciljev s pomočjo načrtovanja in nadzora nad porabljenim časom za določene dejavnosti čim 

bolj povečamo koristi v okviru časovnih omejitev ter tako izboljšamo učinkovitost in 

produktivnost.  

Pojem se je razširil v petdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi želje po večji učinkovitosti, 

uspehu in zaslužku ter zavedanja, da je čas redka dobrina. Tako so razvili številne praktične 

tehnike, strategije in pripomočke, s pomočjo katerih naj bi zaposleni lahko izboljšali načine, 

kako in za kaj porabiti čas, ki je na voljo. Veščine upravljanja s časom so uporabne na vseh 

področjih posameznikovega življenja in delovanja, literatura pa se posebej osredotoča na 

področju izobraževanja in zaposlitve. Tukaj so posledice najlažje izmerljive, poznavanje 
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ustreznih strategij pa predstavlja sredstvo obvladovanja časovnega pritiska in številnih 

zadolžitev. (Durati, Di Prata, 2009)  

Kljub pomembnosti upravljanje s časom v sodobni strokovni literaturi še vedno nima jasne 

definicije, prav tako pa je razmeroma malo empiričnih raziskav, ki bi se ukvarjale s to tematiko.  

Viri kot enega glavnih razlogov za slabo upravljanje s časom navajajo akademsko 

prokrastinacijo (odlašanje z oddajo nalog), ki se kaže v neupoštevanju rokov. Pri takem 

vedenju je značilno, da se namesto naloge, ki bi jo morali opraviti, po navadi raje zaposlimo z 

aktivnostmi, ki nam prinašajo ugodje (npr. ogled filmov ali serij, brskanje po spletu in socialnih 

omrežjih, igranje rač. igric ipd.), ali z dejavnostmi, ki v danem trenutku niso tako pomembne 

(pospravljanje, druženje s prijatelji ali z družino, počitek, šport ipd.). Odlašanje je pravzaprav 

vedenje, ki je v naši naravi, opazimo pa ga tudi pri živalih. Študije navajajo, da približno 70 % 

študentov redno odlaša. Odlašamo lahko na različnih področjih življenja (šolske obveznosti, 

službene obveznosti, šport, gospodinjska opravila ...). (Klavž, Rojs idr.) 

Razlogi za odlašanje so različni. Najpogosteje odlašamo zaradi: 

• pomanjkanja motivacije, 

• prepričanja, da morajo stvari potekati tako, kot si želimo, 

• slabih učnih navad in pristopov k učenju, 

• zaradi slabe samozavesti oz. nezaupanja vase, 

• nerazpoloženosti in pomanjkanja energije, 

• različnih negativnih osebnih prepričanj ... 

Pomembno nalogo pogosto preložimo tudi tedaj, kadar jo doživljamo kot zahtevno in 

(pre)obsežno za naše zmožnosti. Na odlašanje imajo vpliv tudi različni dejavniki izven nas. Med 

vidnejšimi spodbujevalci našega prelaganja obveznosti je uporaba digitalnih tehnologij, ki 

pogosto odvračajo našo pozornost z učnega dela k za nas prijetnejšim aktivnostim (brskanje 

po socialnih omrežjih, klepet s prijatelji). Povod za odlašanje je lahko tudi nejasnost navodil, 

ki jih v zvezi z nalogo poda učitelj oziroma profesor. (Prav tam). 

Navadno nam odlašanje še močneje vzbuja občutke neugodja kot sama naloga, ki bi jo morali 

prvotno opraviti. Dlje časa kot z dejavnostjo odlagamo, večja je verjetnost, da se nam bodo 

obveznosti in zahteve, ki jih moramo izpolniti, nakopičile in bomo morali pozneje opraviti več 

dela v krajšem času. Raziskave kažejo, da tisti, ki učne obveznosti prelagajo, dosegajo nižje 

ocene in slabše rezultate dela. Pogosto čutijo zaskrbljenost, stisko in so »pod pritiskom«. 
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Odlašanje tako pomembno vpliva tudi na naše duševno zdravje, zmanjšuje našo učinkovitost 

pri učnem delu ter zvišuje nivo stresa, ki ga občutimo. Nekateri psihologi pojasnjujejo 

odlaganje kot strategijo predelovanja čustva strahu. Prokrastinacija je pogosto povezana tudi 

s perfekcionizmom, skoraj vselej pa se pri odlašanju srečujemo tudi z občutkom krivde. V 

izogib občutku krivde, ki ga zaradi odlašanja občutimo, si pogosto pomagamo z izgovori, s 

katerimi opravičujemo dejstvo, da smo obveznosti dali nekoliko na stran. Več kot imamo 

izgovorov, močnejši je občutek odpora, kasneje se bomo naloge lotili. (Klavž, Rojs idr.) 

Prokrastinacija lahko vodi do stresa, občutka krivde in krize, resne izgube osebne 

produktivnosti, kot tudi do socialnega neodobravanja zaradi pomanjkanja odgovornosti in 

neizvrševanja obvez. Ti občutki pa lahko skupno še podaljšajo prokrastinacijo. Prokrastinacija 

je do neke mere sicer normalna, vendar pa postane težavna, ko ovira normalno 

funkcioniranje. Kronična prokrastinacija je lahko znak globlje psihološke motnje. Osebe, ki 

kronično odlašajo, težje iščejo podporo zaradi socialne stigmatizacije in prepričanja, da je 

delavni odpor posledica lenobe, nižje volje ali nižje ambicioznosti. Po drugi strani pa je 

prokrastinacija lahko koristen način ugotavljanja, kaj je za nas osebno pomembno, saj je 

odlašanje redko pri tistih nalogah, katerih vrednost visoko cenimo. (Steel, 2007).  

Raziskave kažejo, da so odstotki učencev (na vseh stopnjah šolanja), ki se zapletejo v 

prokrastinacijo, precej visoki (80–95 %), kljub temu pa jih precej manj priznava (približno 75 

%), da so prokrastinatorji. (Prav tam). Podobno se je izkazalo tudi pri moji analizi. 

Treadwell ugotavlja, da prokrastinacija narašča vzporedno s količino domačih nalog in 

zadolžitev, ki zasedajo čedalje večji del izvenšolskega časa in vplivajo na družinsko življenje. 

Sprašuje se o smotrnosti take prakse. (Treadwell, 2007). V izogib podobnim pritožbam in 

plagiatorstvu v naši šoli na programu medijski tehnik že leta izvajamo prakso, da dijakom pri 

strokovnih predmetih zastavljamo zgolj take naloge, ki so jih večinoma zmožni narediti v času 

pouka.  

Nekatere raziskave ugotavljajo, da je akademska prokrastinacija v času covida znatno narasla 

(kar dokazuje tudi moja analiza), ni pa točno določeno, zakaj se je to zgodilo (Wang idr., 2022; 

Kuzmanović, 2022). Kot možno razlago ponujajo dejstvo, da so nekateri dijaki izgubili stik z 

realnostjo pri spopadanju z novo stvarnostjo, kar sovpada s porastom obiskanosti spletnih 

ponudnikov videovsebin in izjemnim porastom igranja računalniških iger. Slovenska analiza 

izobraževanja na daljavo v času prvega vala epidemije covida-19 (Rupnik Vec, Slivar idr., 2020) 
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navaja ugotovitev, da se je kar polovica srednješolcev obrnila na učitelje z očitkom, da imajo 

težave z opravljanjem vseh zadolžitev za šolo. Tudi anketa med medijskimi tehniki je pokazala, 

da dijaki smatrajo za enega najbolj poglavitnih razlogov za zamujanje rokov oddaj ravno 

prenatrpanost z le-temi. 

Tratnikova ugotavlja, da so posledice akademske prokrastrinacije precej bolj daljnosežne, kot 

bi si mislili. V sodobnosti dejanja posameznikov monetarno vrednotimo in v tem kontekstu si 

nihče ne moremo privoščiti neproduktivnosti, saj se čas izenači z denarjem. Glavni problem 

sodobne akademske prokrastinacije (v smislu zavlačevanja študija) v končni fazi vodi v 

zapravljanje proračunskih sredstev in časa, ki bi se lahko sicer bolj učinkovito porabljala za 

druge namene. Akademska prokrastinacija nam posledično torej ne prinaša zgolj izzivov na 

ravni posameznika, ampak tudi na nivoju sistema, države. (Tratnik, 2020). 

Na področju industrije medijskih sporočil (npr. animiranih reklam) se naročnik in izvajalec 

naročila z dogovorom (pogodbo) med drugim zavežeta tudi določenemu roku oddaje naročila. 

Prekoračitev roka velja za hudo kršitev dogovora in se lahko zaključi v popolni odpovedi 

naročila ali pa je izvajalec celo primoran poravnati penale, zato se morajo bodoči medijski 

tehniki navaditi na redno oddajanje svojih izdelkov v vnaprej določenih rokih, če želijo nekoč 

postati konkurenčni in zaupanja vredni poslovni partnerji. 

 

2 Dojemanje časa v animaciji 

Za razumevanje gibljivih slik, s čemer mislimo na film, animacijo, računalniške igre ..., je 

doumevanje dimenzije časa bistveno, saj se ravno v tej razsežnosti te bistveno razlikujejo od 

drugih zvrsti vizualne kulture.  

Animirani film se od dokumentarnega ali igranega v osnovi loči predvsem po času ustvarjanja. 

Medtem ko je pred kamero igranega filma živi igralec, pred kamero dokumentarnega filma pa 

resnični udeleženec nekega življenjskega dogodka, je pred kamero animiranega filma lahko 

neživa, umetno ustvarjena stvar, docela negiben predmet, ki se premakne šele ob pomoči 

ustvarjalca. Prav tako je izmišljena njegova osebnost, način gibanja in celotna scena ter 

dogajanje v njej. (Repše idr., 2007; Muitić, 1976) Posnetki v živo prikazujejo živa bitja in 

predmete, ki se gibljejo v skladu s fizikalnimi zakoni v realnem času, nasprotno pa je v 

animiranih filmih vse dogajanje in gibanje likov poustvarjeno z zaporednimi sličicami tako, da 

ima gledalec občutek realnega časa. Realen čas, potreben za animiranje, se znatno razlikuje 
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od dolžine trajanja nastalega posnetka, in to je za začetnika težko doumljivo dejstvo, saj 

potrebuje več ur (morda celo tednov) dela, da ustvari zgolj nekaj sekund animacije. (Peguet, 

2021). 

Animaciji, ki je posneta vnaprej in predvajana kasneje, rečemo predupodobljena. Tej logiki 

obravnave časa ne sledijo animirane računalniške igre (in druge od neštetih opcij, ki jih nudi 

sodobna virtualna resničnost, npr. predogled 3D gradbenih modelov), saj se pri njih slika 

generira sporti in se dogajajo »v realnem času«. (Erzetič, Gabrijelčič, 2009). Mnogi so mnenja, 

da je prav v tem prihodnost predvajanja vseh vizualnih vsebin, ki naj bi jo prinesel nadaljnji 

razvoj tehnologije. 

 

2.1 Poučevanje časovne komponente animacije 

»Its all about timing and spacing ... « (Vse se vrti okoli »časa« in »prostora«) je nekoč dejal 

veliki učitelj animacije, eden od najbolj priznanih Dinseyevih animatorjev Richard Williams. V 

svoji knjigi The Animator's Survival Kit, ki služi kot nekakšna biblija za tempiranje gibanja 

študentom animacije po vsem svetu, je pojasnil, kako pomembno je določanje pravilne 

časovne razsežnosti določenih gibov animiranih likov, da jih gledalec pravilno zazna in razume. 

(Williams, 2009). 

 

 

Slika 1, 2: R. Williams, Lekcija o pravilnem tempiranju gibanja lika, ki zazeha 

(Vir: Williams, 2009) 
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V velikih animacijskih podjetjih, kot je Walt Disney Studios, so že v 30. letih 20. stoletja razvili 

skupek pravil (t. i. 12 načel animacije), ki omogočajo boljše razumevanje ustvarjanja 

animiranih podob. Glavni namen načel je bil izdelati iluzijo karakterjev, ki odgovarjajo 

osnovnim zakonom fizike, vendar pa se ukvarjajo tudi z bolj abstraktnimi vprašanji, kot je npr. 

obravnavanje časa (angl. timing). (Thomas, Johnston, 1995). 

Načelo tempiranja (angl. timing) se direktno nanaša na število sličic za določeno animirano 

sekvenco. Koliko časa bo animacija trajala, določimo z merjenjem (tempiranjem). (Goetz idr., 

2016) Primerno tempiranje akcij je ključnega pomena za vzpostavitev razpoloženja, čustev in 

reakcije lika, pa tudi za gledalčevo zaznavanje/razumevanje dogajanja. Peguetova v Skrivnosti 

animatorja (2021) predlaga, da si za namene učenja ogledujemo posnetke na spletu, če ne 

moremo odigrati in posneti gibanja v živo. (Peguet, 2021) 

Dijaki potrebujejo kar nekaj časa, če ne celo let, da v praksi ugotovijo povezavo med številom 

sličic in trajanjem na zaslonu. Razlog za to je predvsem v tem, da čas animiranja za razliko od 

časa ustvarjanja igranega ali dokumentarnega filma ni enak času animacije. Posnetki v živo 

prikazujejo živa bitja in predmete, ki se gibljejo v skladu s fizikalnimi zakoni v realnem času. 

Prav tako snemanje igranega filma poteka v realnem času, ki je sorazmeren z dogajanjem na 

filmskem platnu, medtem ko je čas, ki smo ga uporabili za animiranje oz. za izdelavo 

animiranega filma, nesorazmeren s časom poteka animacije. V animiranih filmih je gibanje 

likov ustvarjeno z zaporednimi sličicami tako, da fotografiramo vsak najmanjši premik ali 

spremembo gibanja lika sličico za sličico, zato se čas, potreben za animiranje, znatno razlikuje 

od dolžine trajanja nastalega posnetka. (Peguet, 2021) 

Za razumevanje trajanja akcij je pomembno tudi, da dijak razume povezavo med zakoni 

vizualnega zaznavanja gibanja (učinek vztrajnosti vidnega vtisa) in številom sličic na sekundo, 

ki jih določajo standardi predvajanja (ki v EU znaša 25 sličic na sekundo). Šele ko dijak razume, 

da je za 1 samo sekundo animacije potrebnih kar 25 sličic, se zave, koliko truda, vztrajnosti in 

koncentracije je potrebno vložiti v animirani izdelek. Več je vloženega truda, večje je 

zadovoljstvo ob uspehu. Časovna zahtevnost izvedbe je potemtakem tisto, kar dela animacijo 

specifično med drugimi predmeti in zato je za njene učitelje pomembno, da znajo ohranjati 

primerno raven koncentracije in spodbujati dijake k boljšemu načrtovanju celotnega 

produkcije.  
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Poleg načela tempiranja na bolj naraven in profesionalen izgled animacije bistveno vpliva tudi 

poznavanje načela pospeševanja in upočasnjevanja (angl. slow in, slow out). Vsako naravno 

gibanje se začne s pospeškom in se konča z upočasnjevanjem. Razlike v hitrosti gibanja ne 

dosežemo zgolj s številom sličic, ki jih odmerimo za posamezno akcijo (tempiranje), ampak s 

primernimi razmaki med sličicami. Z več sličicami med dvema pozama ustvarimo počasnejše 

gibe, z manj sličicami med pozama pa bolj dinamično gibanje. Gibanja brez pospeška in 

postopnega zaustavljanja povečini delujejo nenaravno. (Goetz idr., 2016). 

Za dijake je pomembno, da razlikujejo med tema dvema načeloma animacije in jih dosledno 

uporabljajo tudi pri animaciji neantropomorfnih (nečloveških) likov, npr. pri animaciji besedila. 

Za animiranje besedila obstaja nenapisano pravilo, da mora le-to biti kratko in ostati na 

zaslonu toliko časa, da ga lahko gledalec vsaj trikrat zaporedoma glasno prebere. Reklame niso 

najboljši primer upoštevanja tega principa, vendar jih zavezuje ozek časovni okvir, ki ga 

pogojujejo cene oglaševanja. 

 

2.2 Časovno načrtovanje izvedbe animacije 

Vsak projekt, naj bo še tako majhen, kot je npr. kratka animacija za šolsko nalogo, hlepi po 

urejenem urniku produkcije, da je produkt lahko pravočasno realiziran. Nujno je, da se že v 

času najnižjih ravni šolanja učence vzgoji tako, da znajo uspešno načrtovati svoje delo in ga 

izvesti v primernem, danem časovnem okviru, do vnaprej določenega datuma. Občutek za čas 

je v tem primeru privzgojena kompetenca, ki je nujna za razvoj učečega skozi celoten proces, 

od najnižje do najvišje stopnje šolanja, saj je osnova za njegov nadaljnji profesionalni razvoj.  

Pri ustvarjanju animacije obstaja natančno določeno zaporedje faz produkcije, ki se jih drži 

vsak ustvarjalec in nekoliko variira glede na izbor animacijske tehnike.  
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Slika 3: Faze produkcije animiranega filma (Vir: osebni arhiv) 

Prav tako organizacijo dela spodbujamo pri pouku, saj simulira delo realnih delovnih ekip in je 

edina rešitev, da pridemo v danem časovnem okviru do določenega izdelka. Pedagog je na 

tem področju primoran vnaprej natančno načrtovati primerno časovno razsežnost in 

težavnost nalog, ki jih daje učencem/dijakom/študentom, saj se sicer lahko zgodi, da je njihova 

realizacija neizvedljiva. Prekratki časi za oddajo povečajo pritisk na učence, predolgi pa 

povzročijo, da se nekateri dolgočasijo. V primeru tovrstne diferenciacije se je za primerno 

izkazala praksa, da se da več različnih težavnostnih stopenj iz ene naloge, ki zaposlijo učence 

(dijake) z različnimi učnimi zmožnostmi. Pri dijakih medijskega tehnika je predvsem v višjih 

letnikih težava, da imajo več praktičnih predmetov, pri katerih se pogosto zgodi, da morajo 

istočasno oddajati izdelke, zato je primerno načrtovanje časa, ki je na voljo za izvedbo 

določene naloge, še kako pomembno. 

Pravilno načrtovanje procesa animacije omogoča, da izvedemo zadane cilje hitreje in bolj 

učinkovito. Animator Careaga, ki dela za enega največjih animacijskih studiev na svetu 

DreamWorks, v svojem intervjuju na temo animatorjevega upravljanja s časom (Neistadt, 

2018) navaja, kako se je na prigovarjanje izkušenega mentorja v podjetju lotil načrtovanja 

lastnega dela s pomočjo fizičnega koledarja s premičnimi zapiski na listkih (angl. post-on 

notes), ki so označevala posamezne končne datume oddaj, kar mu je pomagalo organizirati 

delovni proces izvajanja več hkratnih nalog. Izkušnje, ki jih je pridobival ob gledanju bolj 

izkušenih kolegov, so mu dodatno omogočile, da je do nekega rezultata, npr. pri animiranju z 

novimi trki, prišel v krajšem času kot sicer. Careaga pojasni, da je delo v tako velikem podjetju 

do potankosti organizirano s pomočjo računalniških programov, ki omogočajo digitalne urnike.  
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Slika 4: G. Časovna organizacija izvedbe delovnih nalog  

(Vir: https://www.youtube.com/watch?v=m8_5mRkJeSs) 

Vsak animator, ki animira nek lik (ga spravi v gibanje), na začetku od vodstva prejema sezname 

vlog (angl. casting sheet), ki so mu dodeljene, in poleg njih zapisane čase, ko mora zaključiti 

njihovo animiranje. Animator si pozorno ogleda ta seznam in si sam časovno razporedi delo 

(naredi svoj urnik). Če delavec ugotovi, da zaradi težavnosti zastavljene naloge te ne bo 

sposoben izvesti v danem času, je ključnega pomena komunikacija z vodstvom. V tem primeru 

je potrebno takoj ukrepati in delodajalcu sporočiti, da naloge ni možno izpeljati v zadanem 

času oz. bi pomanjkanje časa (hitrejše animiranje, manj precizne animacije) ogrozilo 

umetniško integriteto in kakovost dela. Za ta občutek časa so potrebne izkušnje, ki si jih 

animatorji (in vsi drugi delavci v animacijski industriji) nabirajo z leti dela, ki se začne že v 

šolskem prostoru in nadaljuje na delovnem mestu. Na začetku kariere jih veliko dela čez 

delovni čas, neplačano delo nosijo domov, saj bi radi pokazali, da so zmožni, a dolgoročno taka 

praksa prinaša negativne vplive, npr. izgorelost. Careaga v svojem intervjuju študentom in 

vsem na začetku svoje karierne poti v animaciji predlaga, da sledijo enakemu načinu 

načrtovanja časovnega poteka dela, kot ga uporabljajo v konkretni industriji. 
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Slika 5: Primer digitalnega načrtovanja produkcije filma  

(Vir: https://www.studiobinder.com/blog/production-management-software/) 

 

V tujih šolah za to že v srednjih šolah izrabljajo programe za digitalno načrtovanje poteka dela, 

ki se ne razlikujejo preveč podobnih programov v profesionalni produkciji. Pri lastnem šolanju 

v tujini (Animation and Computer Visualisation, Ravnesbourne University of London) smo 

morali 3-mesečno produkcijo vsakega animiranega filma voditi s pomočjo programa, kot je 

npr. MS project in načrte na koncu oddati v ocenjevanje. Dokumentacijo o napredku projekta 

smo objavljali sproti na spletnem dnevniku (angl. blog). Podobna praksa se je obnesla tudi pri 

srednješolskem poučevanju. 

 

2.3 Stroškovna evaluacija izdelka in delovnega časa 

Delo v sodobnem času pogosto enačimo z zaslužkom. Razumevanje trženjske strategije 

medijskih sporočil (tudi animacije) je za mlade, ki se pripravljajo, da bodo vanjo vpeti, 

bistvenega pomena. Ob pregledu cenikov reklam (povečini so animirane v celoti ali vsebujejo 

animirane komponente), nam kmalu postane jasno, kako pomembno je, da dijak ali študent 

animacije obvlada povezavo med časom oz. trajanjem animacije in stroški, ki jih ta povzroči. V 

času največje gledanosti TV-programa lahko strošek ene sekunde predvajanja reklamnega 

sporočila stane tudi 200 EUR. Temu primerno so se reklamna sporočila v sodobnosti zmanjšala 

na 10 do 15 sekund, kar je ravno dovolj, da povemo bistveno. Dijake je na to potrebno 

https://www.studiobinder.com/blog/production-management-software/
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pripraviti, zato ni potrebe, da so njihova sporočila predolga, morajo pa biti učinkovita, kar 

zahteva skrbno načrtovanje. V praksi bi to pomenilo, da dijak vsaj polovico časa, namenjenega 

produkciji izdelka, nameni predprodukciji (oblikovanju idejne zasnove in pripravi vseh 

potrebnih elementov), produkciji in postprodukciji pa preostalo polovico.  

Za maturanta programa medijski tehnik je pomembno tudi, da zna pravilno evalvirati svoje 

delo in primerno določiti stroške produkcije, zato je povezovanje z ekonomsko stroko nujno. 

Na programu medijski tehnik se dijaki pri predmetu kakovost in trženje srečajo s prav takimi 

vsebinami, ki ji pripravijo na kasnejšo zaposlitev. 

 

2.4 Raziskava rezultatov in mnenj dijakov 

Vseh 12 let poučevanja animacije (3. in 4. letnik) in drugih predmetov na programu medijski 

tehnik uporabljam spletne učilnice in spletne oddaje izdelkov, kjer je čas oddaje jasno določen, 

prav tako so časi oz. datumi, ko so dijaki oddali izdelke, sledljivi. Vsakoletno se ukvarjam z 

izzivom, da nekateri dijaki ne oddajajo izdelkov v času, ki je določen za oddajo. Skozi leta sem 

pridobila občutek, koliko časa rabi dijak za izvedbo določene naloge in zahtevnosti nalog ter 

čase izvedbe temu primerno prilagodila. Moj cilj je pripraviti dijaka na zaposlitev, zato so 

naloge, ki jih dajem, dejansko simulacije realnih izdelkov iz industrije, vendar v manjšem 

obsegu in težavnosti. Včasih celo delamo za konkretne naročnike, predvsem kandidati, ki v 

sklopu poklicne mature pripravljajo izdelek z zagovorom. 

Ob pregledu oddaj izdelkov iz preteklih 5 let (2018–2022) sem ugotovila, da: 

• 30–60 % (odvisno od oddelka/letnika) dijakov ne oddaja nalog v določenem času; 

• 5 % jih odda šele po 2. roku oddaje (2. oddaja je vedno 14 dni kasneje, 3. pa 14 dni pred 

koncem konference); 

• v 80 % so vedno isti dijaki, ki v 3. in 4. letniku ne oddajo nalog pravočasno; 

• s težavnostjo izdelka se % dijakov, ki ne oddajajo v času, ne povečuje, ampak stagnira.  

• več fantov kot deklet ne odda naloge v predpisanem času 

• se % dijakov, ki ne oddajajo nalog v danih rokih, skozi leta rahlo povečuje ali stagnira, 

najvišji pa je bil pri 3. in 4. letnikih v šolskem letu 2021/22 (t. i. covidna generacija).  

Podatke sem s pomočjo spletne ankete želela pridobiti tudi od dijakov. 57 dijakov iz dveh 

medijskih šol je reševalo anketo. 65 % vprašanih je zaključilo 3., 35 % pa 4. letnik. Precej večji 

delež anketiranih je bil ženskega spola (63 %). 
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Večina dijakov (71 %) je mnenja, da se posledice zakasnelih oddaj pri strokovnih predmetih 

najbolj odražajo pri težavah z organizacijo dela pri predmetu (zakasnele oddaje skrajšajo čas 

za izdelavo vseh preostalih izdelkov v zastavljenem programu). Polovica (51 %) jih je tudi 

mnenja, da to vpliva na slabenje odnosa med dijakom in učiteljem (nespoštovanje, zbijanje 

avtoritete, nestrokovnost). Znaten delež (39 %) jih je mnenja, da to povzroča težave pri 

ocenjevanju (učitelj mora večkrat ponovno pregledovati izdelke). Nekdo se je pritožil, da ni 

zadovoljen, da je od časa covida dalje več izdelkov potrebno zaključevati doma.  

Kar 33 anketiranih se je odzvalo z idejami/predlogi o tem, kako bi izboljšali stanje, da bi dijaki 

bolj točno na določene roke oddajali kakovostne izdelke. Iz odgovorov je videti, da so nekateri 

naravnani za dijake, nekateri za učitelje. Dijaki, ki (predvidevam, da oddajajo v rokih), so za to, 

da se striktno držimo rokov in se dijakom, ki ne oddajo v rokih, daje negativne ocene. Ostali 

(predvidevam, da jih je večina prokrastinatorjev), pa odgovarjajo, da bi morali učitelji 

podaljšati roke oddaj, zmanjšati težavnost nalog, se z njimi vedno posvetovati o rokih oddaje, 

jim dati možnost, da zaključujejo naloge doma (nekdo je kasneje tudi odgovoril, da se lažje 

učijo zvečer, v skupini, kar lahko privede do plagiatorstva) in morda vse izdelke oddati konec 

šolskega leta (v tem primeru se bojim, da jih precej ne bi zaključilo letnika). Iz bolj smiselnih 

odgovorov sem razbrala, da si nekateri želijo bolj jasnih navodil, več spodbude, opominjanja 

in predvsem dejstvo, da se učitelji med seboj posvetujemo o količini nalog in času oddaj, da se 

te ne križajo preveč. Nekaj jih je izrazilo željo po medvrstniški pomoči dijakov, ki prej končajo. 

Na vprašanje, ali se zdi količina izdelkov (vaj) pri animaciji (štirje krajši v 3. letniku, pet daljših 

v 4. letniku) v celoti primerna, jih 42 % odgovarja pritrdilno, preostali pa bi ali zmanjšali število 

nalog (23 %) ali njihovo zahtevnost (18 %). Rezultat je primerljiv z odstotkom tistih, ki ne 

oddajajo nalog pravočasno. Več kot polovica jih odgovarja, da je čas namenjen izvedbi 

animiranih nalog (vaj) primeren. Znaten delež (32 %) jih meni, da je časa premalo, ti večinoma 

pojasnjujejo, da je težava v tem, da se jim nabere preveč nalog naenkrat pri različnih 

predmetih. Nekateri so mnenja, da so slabo razumeli razlago v šoli in so bili zato dodatno 

obremenjeni z delom izven pouka. Prav to mogoče tudi kaže dejstvo, da jih kar 47 % odgovarja, 

da bi si želeli več ur vaj animacije na teden. To je kar velik odstotek glede na to, da splošno 

ugotavljam, da animacija zaradi težavnosti in dolgotrajne izvedbe ni najbolj priljubljen 

predmet pri dijakih. 
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Več od polovice dijakov ni za to, da bi imeli več ur (npr. 3) animacije na dan v kosu in bi raje 

ohranili trenutno stanje (blok ure vaj), večinoma so mnenja, da bi jim sicer preveč padla 

koncentracija. 

Na vprašanje, če se jim zdi čas izvedbe šolskih nalog pri predmetu animacija primerljiv s časom, 

ki bi ga za enak izdelek imeli na voljo v resničnem podjetju, je 39 % odgovorilo s primerl jiv, 35 

% pa, da so časi v podjetjih krajši, kar kaže na to, da jih je večina dobro seznanjena s konkretno 

industrijo. Najverjetneje je to tudi posledica obvezne 4-tedenske delovne prakse v 3. letniku. 

Prav tako je več kot polovica dijakov mnenja, da je težavnost in vsebina šolskih nalog pri 

predmetu animacija (in na maturi) primerljiva z izdelki v dejanski industriji. 

Kar 44 % dijakov ugotavlja, da je čas za izvedbo nalog pri animaciji primerljiv z izvedbami pri 

ostalih predmetih, 16 % jih ugotavlja, da je pri drugih predmetih na voljo manj časa, kar se mi 

zdi logično glede na to, da za izvedbo oblikovalskih izdelkov, videa ali fotografij navadno 

potrebujemo manj časa za izvedbo kot za animirani film.  

Na vprašanje, kako dijaki na splošno oddajajo izdelke pri vseh medijskih predmetih glede na 

časovno omejitev, jih kar 30 % odgovarja, da vse redno oddajajo na roke, 38 % pa, da redkokdaj 

zamudijo kakšen rok, kar ni ravno skladno s pregledom oddanih izdelkov, torej domnevam, da 

dijaki neradi priznavajo, da so »prikriti prokrastinatorji« (le 14 % jih priznava, da redno 

zamujajo ali nikoli ne oddajajo na roke). Ti navajajo, da zamujajo večinoma zaradi tega, ker je 

preveč vaj potrebno oddati hkrati (»vse na kupu« jih meni 31 %), nekaj manj jih navaja, da se 

jim to godi zaradi nerazpoloženosti in pomanjkanja energije/motivacije (15 %), večinoma vsi 

izbirajo razloge, za katere sami niso direktni krivci, npr. le 2 sta odgovorila, da so razlog slabe 

učne navade in pristop k učenju, 3 slabo upravljanje s časom, 2 slaba disciplina in 

organiziranost. Zgolj 1 kot razlog navaja osebne težave (bolezen, odnosi v družini ... ). 

Zanimivo jih večina odgovarja, da jim število ur vaj glede na urnik (razmerje med teorijo in 

vajami) iz medijskih predmetov (ISZ, TIR, FOT, ANI ...) ustreza (44 %), 30 % jim je vaj premalo, 

kar je še vedno znaten odstotek, 9 % pa celo meni, da je vaj preveč. Razporeditev vseh ur na 

urniku jim večinoma (65 %) ustrezna ne le vsebinsko, ampak predvsem časovno. Večina jih je 

prepričanih, da so pri vajah najbolj učinkoviti po malici (46 %), 12 % vsega skupaj pred malico, 

6 % ob koncu pouka. 

Na vprašanje, ali naloge (vaje) iz medijskih predmetov (npr. animacije) raje delajo doma ali v 

šoli, jih kar 60 % navaja, da raje doma, predvsem, ker imajo mir in se lahko po spletu srečujejo 
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z drugimi in si medsebojno pomagajo. Skladno s tem jih večina navaja (56 %), da naloge (vaje) 

raje delajo samostojno kot ob pomoči mentorja. Ti odgovori ne sovpadajo s preostalimi 

raziskavami, ki prikazujejo drugačno stanje – med karanteno naj bi se več kot polovica dijakov 

obračala na učitelje za dodatno pomoč in navodila, anketa je pokazala kar nekaj 

kontradiktornih mnenj – ne marajo delati doma, a hkrati nočejo delati v šoli. Presenetljivo ni 

niti dejstvo, da si večina anketiranih želi več fotografiranja in oblikovanja kot ostalih medijskih 

predmetov, če bi slučajno prišlo do prenove programa in bi lahko izbirali. Zgolj 5 vprašanih bi 

izbralo animacijo in 5 programiranje. Sklepam, da so dijakom bolj pri srcu področja, kjer z manj 

angažmaja in hitreje prideš do cilja. Žal so to tudi področja, kjer je letno razpisanih najmanj 

delovnih mest in so plače povprečne. 

 

3 Zaključek 

Obvladovanje in razumevanje kompetence časa je pri poučevanju animacije (in tudi drugih 

področij poklicnega izobraževanja) izjemnega pomena. Dobro časovno načrtovanje in 

samodisciplina sta vsekakor ključ do akademskega in poslovnega uspeha na vsakem izbranem 

področju, a le peščica je takih, ki bodo to resnično tudi dosegli. Izsledki ankete kažejo 

precejšnjo diskrepanco med mnenji dijakov (o sebi) in resničnim stanjem. Mnogi si ne 

priznavajo, da so prokrastinatorji in da ima to posledice na vse, ki so vpeti v njihovo 

izobraževanje, tisti, ki pa si, večinoma ne prevzemajo odgovornosti za svoja dejanja. Podjetniki 

si takih bodočih delavcev pogosto ne upajo zaposliti, saj predstavljajo prevelika poslovna 

tveganja. Točno izpolnjevanje nalog je ena od ključnih sestavin poklicne zrelosti, ki jo 

dosežemo postopoma, treniramo pa od malega. Skupna taktika in dogovarjanje glede 

reševanja problema prokrastinacije in slabega časovnega načrtovanja dela bi bila za 

marsikaterega učitelja dobrodošla, saj očitno predstavlja aktualno stanje na vseh nivojih 

šolanja. 
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5 Priloge 

Priloga 1: Analiza nekaterih podatkov iz ankete Kompetenca časa  

                 pri poučevanju animacije  
 

Statusni podatki: 
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Analiza anketirancev po letniku in spolu: 

 

 

Učitelji medijskih predmetov (ISZ, TIR, FOT, ANI ...) imamo (na splošno) težave z zakasnelimi 

oddajami izdelkov. Kaj menite, v čem se posledično najbolj kažejo težave pri naših predmetih? 

Možno označiti več odgovorov. (n = 51) 

 

 

Ali se ti zdi količina izdelkov (vaj) pri animaciji (4 krajši v 3. letniku, 5 daljših v 4. letniku) v 

celoti primerna? (n = 50) 

Ali se ti zdi, da je čas namenjen izvedbi animiranih nalog (vaj) primeren? (v povprečju je en 

mesec na nalogo)? (n = 50). 
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Ali bi si želel-a več ur pouka animacije na teden, npr. za vaje? (n = 49) 

Ali bi si želel-a več ur pouka animacije v enem kosu (npr. 3 ali več ur skupaj) na teden, npr. za 

vaje? (n = 48) 

 

 

Ali meniš, da je čas izvedbe šolskih nalog pri predmetu animacija primerljiv s časom, ki bi ga za 

enak izdelek imel-a na voljo v resničnem podjetju? (n = 49). 

 

 

Ali meniš, da je TEŽAVNOST šolskih nalog pri predmetu animacija (in na maturi) primerljiva s 

težavnostjo izdelkov v industriji? (n = 49)  
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Kako na splošno oddajaš/si oddajal-a izdelke pri vseh medijskih predmetih, glede na časovno 

omejitev? (n = 47) 

 

 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril-a, da bolj ali manj zamujaš z oddajami - Navedi, kaj je 

ponavadi najmočnejši razlog, da zamujaš oz. odlašaš z oddajo? (n = 26) 
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Osnovna šola Frana Roša Celje 

 

 

Maja Verhovšek 
 

 

 

 

PREPLET UČNIH VSEBIN  

Z RAZŠIRJENIM PROGRAMOM (RAP) 

 

INTERLEAVING LEARNING CONTENTS  

WITH THE EXTENDED PROGRAMME 
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Povzetek 

V okviru razširjenega programa, v katerega smo kot šola vključeni že od leta 2018, sem želela 

povezati pouk s praktičnim delom, predvsem z iskanjem idej samih učencev, preizkušanjem 

različnih učnih metod in oblik dela. Tako sem povezala znanje naravoslovja na temo 

prepoznavanja simbolov o nevarnih snoveh z razširjenim programom, in sicer na temo prva 

pomoč. Pri razmišljanju o letnem načrtovanju razširjenega programa me je vodilo predvsem 

povezanost z vsakdanjim življenjem, iskanjem različnih situacij, poklicev, kjer je potrebno 

nuditi, obvladati ali vsaj upoštevati znanja prve pomoči. V prispevku se bom predvsem 

usmerila v medsebojno povezanost pouka in razširjenega programa, opredelila bom različne 

učne metode in oblike dela, ki so neposredno vključevale vsebine vseživljenjskega učenja. 

Menim namreč, da je le s povezanostjo učnih vsebin, praktičnega dela in spoznavanjem 

življenjskih situacij znanja trajnejše.  

Ključne besede: naravoslovje, razširjen program, vseživljenjsko učenje, učne oblike in metode 

dela 

 

Abstract 

I wanted to connect regular classes with practical work, especially with finding students' own 

ideas and testing different teaching methods and forms of work within the framework of the 

extended programme, which has been carried out at our school since 2018. Therefore, I 

connected the knowledge from the field of natural science, i. e. recognizing hazardous 

substances symbols, with the extended programme, where I chose the topic of first aid. When 

thinking about annual planning of the extended programme, I was led primarily by 

connectedness with everyday life, finding different situations and professions, where first aid 

knowledge needs to be applied, mastered or, at least, taken into consideration. Nevertheless, 

In this article I will be oriented by interconnectedness of actual classes and the extended 

programme. I will define different methods and forms of work, which directly include contents 

of lifelong learning. I believe that knowledge is more lasting only when we connect learning 

contents, practical work and situations in everyday life. 

Key words: natural science, extended programme, lifelong learning, teaching methods and 

forms of work  
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

Pri načrtovanju pouka se učitelji navezujemo, razmišljamo in se poglabljamo v učne vsebine, 

cilje, standarde znanja, ki so dosegljivi v učnih načrtih posameznih predmetov. V pouk želimo 

vnesti aktivno učenčevo delo, različne učne metode in oblike dela. Večkrat se zgodi, da 

planiranih ur za določeno temo pri predmetu ne načrtujemo dovolj, saj učenci za to tematiko 

pokažejo večje zanimanje. Prav pa je, da učencem tudi v okviru pouka ponudimo možnost 

sooblikovanja učnega procesa.  

Za raziskovalno, poglobljeno delo določenih tem pa sem zastavila delo razširjenega programa, 

saj je ključni namen razširjenega programa prav sledenje individualnim zmožnostim, 

interesom, talentom in potrebam učencev. Torej gre za preplet obveznega pouka (vsebin in 

ciljev), hkrati pa razširjen program dovoljuje tudi sledenje novo zastavljenim ciljem.  

Pri razširjenem programu je v ospredju posameznikov interes, medsebojno sodelovanje 

učencev in učiteljev, poudarja pa znanje, učenje, kulturo, zdravje, gibanje in igro. Da lahko 

sledimo interesom posameznikov pa ima le-to pomembno vlogo pri zagotavljanju učnega 

okolja za učence. In tako učno okolje, kot menita Istance in Dumont, je eno izmed temeljnih 

načel za oblikovanje učinkovitega učnega okolja 21. stoletja. Torej naj učno okolje temelji na 

socialni naravi učenja in aktivno spodbuja dobro organizirano sodelovalno učenje (2013).  

Z dotičnim predmetom razširjenega programa sem želela vplivati na večjo možnost izbiranja 

tem, aktivnosti in/ali poteka dela samih učencev, razvijanju različnih učenčevih interesov, 

ustvarjalnosti in inovativnosti, prav tako pa na razvijanje spretnosti in znanja. Poudarek je bil 

tudi na sodelovanju med samimi učenci in tudi v odnosu učenci-učitelj. Kot meni Peklajeva 

(2001), mora biti učno okolje namreč spodbudno, v katerem se razvijajo pozitivni medvrstniški 

odnosi. Učenci se pogovarjajo, izmenjujejo informacije in mnenja, celo svoje izkušnje. Tako 

sodelovalno učenje lahko pripelje do kakovostnejšega razvoja znanja, socialnih odnosov, 

čustveno motivacijskih procesov. 

Pri oblikovanju temeljev letnega načrtovanja razširjenega programa sem izhajala iz 

dokumenta Zavoda RS za šolstvo (Razširjen program osnovne šole, dosegljiv na 

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/693888/mod_resource/content/1/Kurikularni%20dok

ument%2011_6.pdf). Pri tem so me vodila zapisana načela, ki so povezana s preprečevanjem 

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/693888/mod_resource/content/1/Kurikularni%20dokument%2011_6.pdf
https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/693888/mod_resource/content/1/Kurikularni%20dokument%2011_6.pdf
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nezgod, poškodb v šoli, doma ali pri različnih opravilih, z osnovnimi načeli varnosti v športu ter 

ustreznim ravnanjem pri športnih poškodbah, z ustreznim ravnanjem pri nesrečah doma, na 

cesti, z ustreznim ravnanjem ob izrednih razmerah in predvsem z nudenjem prve pomoči in s 

temeljnimi postopki oživljanja.  

 

2 Osrednji del prispevka 

Pri načrtovanju svojega dela, tako celotnih učnih sklopov kot tudi posameznih učnih ur, je moje 

vodilo pri delu povezanost učnih vsebin z učenčevimi izkušnjami (ugotavljanje in nalaganje 

novih pojmov na njihovo predznanje), z vsakdanjim delom, življenjskimi situacijami in aktivnim 

delom učencev. Oblike dela so različne: učenci aktivnosti opravljajo posamezno, v dvojicah ali 

skupinah (homogenih ali heterogenih), večkrat oblike dela tudi kombiniram (npr. določeno 

delo opravi vsak član posebej, nato pa drug drugemu v skupini predstavijo ugotovljeno in 

skupaj rešijo nov problem). Tudi pri učnih metodah dela se trudim, da so le-te različne, 

uporabljam jih izmenjaje. Še vedno pa največkrat posegam po metodi demonstracije, razlage, 

dela s tekstom (učenje bralno učnih strategij), igre vlog, metodi eksperimentalnega dela ipd. 

Pri predmetu naravoslovje v 6. razredu je načrtovani učni sklop Snov. Operativni cilji tega dela 

so, da učenec spozna simbole za označevanje nevarnih snovi in opredeli ustrezne načine 

zaščite in ravnanje z nevarnimi snovmi ter se seznani z ukrepi v primeru nesreč in poškodb 

(pridobljeno v Učnem načrtu; dosegljiv na https://dun.zrss.augmentech.si/#/).  

Pri učni uri učenci ponovijo in/ali na novo spoznajo simbole (piktograme), ki prikazujejo 

nevarne snovi. Učenci z različnimi učnimi metodami usvojijo ali utrdijo znanje. V nadaljevanju 

bom naštela nekaj korakov učne ure, ki jo izvajam pri predmetu naravoslovje: 

1. Pregled različnih embalaž kemikalij 

Učenci so bili razdeljeni v skupine in na mizo dobili različne embalaže kemikalij. Ogledali so si 

etiketo in poiskali piktogram, ki so si ga prerisali v zvezek in s pomočjo delovnega zvezka 

ugotovili njegov pomen. Nato so določeni učenci predstavili svojo skico in pokazali piktogram 

vsem ostalim. Ob tem je tekel tudi razgovor o varnem rokovanju, pravilnem odstranjevanju 

kemikalij in prvi pomoči v primeru nesreče. Ogledali smo si tudi kratek spletni video posnetek 

(dosegljiv na Napo v... nevarnost: kemikalije! | NAPO (napofilm.net), ki prikazuje varno delo 

in se ob njem pogovarjali, diskutirali. 

https://dun.zrss.augmentech.si/#/
https://www.napofilm.net/sl/napos-films/napo-danger-chemicals
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2. Utrjevanje oznak z NA-MA LISTIČI 

Učenci so ponovili oznake in njihova imena s pomočjo zastavljene naloge na NA-MA lističih, 

kjer znake/piktograme še enkrat poimenujejo in jih razvrstijo med ustrezne kategorije: 

NEVARNE FIZIKALNE LASTNOSTI, ZDRAVJU NEVARNE LASTNOSTI, OKOLJU NEVARNE 

LASTNOSTI.  

 

 

Slika 18: Naloga na NA-MA lističu 

(http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/3_BANIK_KV_AB_MD_za_objavo.pdf) 

 

3. Igra spomin  

Učenci so v tandemu utrdili znanje s krajšo igro spomin, kjer so iskali pare piktogramov in 

njihova imena.  

4. Domača aktivnost: Pregled različnih embalaž čistil, kozmetičnih preparatov in 

prepoznavanje simbolov 

Vsak učenec je nato doma (v kuhinji, kopalnici, očetovi delavnici …) poiskal vsaj en 

proizvod/embalažo z oznako nevarne snovi. Izdelek je fotografiral in fotografijo naložil v 

spletno učilnico (Mc Teams), kjer je pripisal ime piktograma. 
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Pri naslednji uri naravoslovja smo se pogovorlio o domači nalogi, pregledali nekaj fotografij in 

jih pokomentirali. Nato smo se še dodatno posvetili varnemu delu, varni uporabi različnih 

izdelkov ter smo se nekoliko dotaknili tudi prve pomoči (ogled pripomočkov prve pomoči, 

ukrepanje ob opeklinah). S temi vsebinami pa smo z delom razreda tudi nadaljevali v sklopu 

razširjenega programa. Učenci so k tem uram pristopili prostovoljno, vodil jih je lasten interes. 

S skupino šestošolcev smo najprej zastavili delo razširjenega programa na temo prva pomoč. 

Ure so potekale po predhodnem dogovoru, po navadi pa po pouku in trajale več ur hkrati. 

V nadaljevanju bom naštela le nekaj dejavnosti, ki so se izkazale kot učinkovite. Menim tudi, 

da je takšno povezovanje učnih vsebin in življenjskih situacij trajnejše. 

1. S pomočjo izbrane literature so učenci raziskovali, kaj sploh je prva pomoč, katere 

ustanove/službe nudijo prvo pomoč. Nato so s pomočjo krajših zapisov in diskusije predstavili 

drug drugemu svoje ugotovitve in stališča. Ura je bila aktivna, učenci so se med seboj povezali 

in delovali strpno. Učne metode, ki so bile uporabljene, so bile metode razgovora in razprave, 

metoda viharjenja možganov (brainstorming), metoda dela z besedilom. 

 

 

Slika 19: Raziskovanje in oblikovanje zapisov o prvi pomoči (lasten vir) 

 

2. Učenci so izpostavili, da se veliko nesreč zgodi prav v prometu zaradi neupoštevanja cestnih 

pravil, neredne uporabe zaščitnih sredstev. Zato so predlagali, da raziščejo, kakšna je pravilna 

uporaba in varnost pri uporabi kolesa, rolerjev, skiroja in kako se zaščititi kot pešec. Ob 

pogovoru in raziskovanju so oblikovali plakat (slika 2). Razmišljali so tudi o prometni ureditvi 

in varni šolski poti. Za ta del smo odšli na pot okoli šoli, se sprehodili po okolici, bili pozorni na 
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prometne znake, opazovali pešce, kolesarje in voznike. Nato so z delom nadaljevali v razredu, 

kjer so prometno ureditev in šolsko pot narisali in opremili na plakatu (slika 3).  

 

 

Slika 20: Plakat Varno v prometu  

(lasten vir) 

 

Slika 21: Plakat Prometna ureditev okolice 

šole (lasten vir) 

 

3. Učenci so v nadaljevanju ur raziskovali, katere službe so tiste, ki nudijo prvo pomoč. Pri tem 

delu so si pomagali s tabličnimi računalniki, lahko so raziskovali samostojno ali v tandemu. 

Poimenovali so kar nekaj služb, poiskali njihove številke klicnih centrov, poiskali podatke, kako 

prijaviti nesrečo (kateri podatki so nujni pri klicu na pomoč). 

Dogovorili smo za obiske nekaterih ustanov v bližnji okolici in podrobneje spoznali njihov 

vsakdan in nudenje prve pomoči. Tako smo obiskali policijsko postajo, urgentni oddelek 

bolnišnice, k nam pa so se pripeljali gasilci. 

 

 

Slika 22: Obisk policijske postaje v 

Celju (lasten vir) 

 

 

Slika 23: Zapis učenke po obisku bolnišnice  

(lasten vir) 
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Slika 24, 8: Obisk gasilske enote na šoli (lasten vir) 

 

4. Učenci pa so se tekom nadaljevanja naučili nekaj temeljnih postopkov nudenja prve pomoči. 

S pomočjo demonstracij, krajših posnetkov so se naučili pravilno pristopati do poškodovanca, 

oskrbeti manjše rane, zvine in povezati rano. Prav tako so se naučili, kako pravilno namestiti 

nezavestno osebo. Učenci so se prelevili v poškodovance, bolničarje, zdravnike ipd.  

Učne metode so bile: metoda demonstracije, metoda dramatizacije (igra vlog), metoda 

razgovora.  

 

  

Slika 9, 10: Nudenje prve pomoči nezavestnemu 

(lasten vir) 
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Slika 11: Obvezovanje rane na glavi 

(lasten vir) 

Slika 12: Obvezovanje rane na roki 

(lasten vir) 

 

5. V sodelovanju z zdravstvenim domom pa so učenci spoznali tudi temeljne postopke 

oživljanja in rokovali z defibrilatorjem. Pri tem jih je vodila medicinska sestra, ki jim je znala 

odgovoriti na marsikatero zastavljeno vprašanje, pri delu jih je stalno spodbujala, z njimi vodila 

razgovor. 

 

  

Slika 13, 14: Temeljni postopki oživljanja in delo z defibrilatorjem 

(lasten vir) 
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6. Skozi vso delo pa je nastajala tudi tabelska slika, ki nas je opominjala na osvojena teoretična 

in praktična znanja.  

 

Slika 15: Tabelska slika (lasten vir) 

Skozi celotno delo so imeli učenci možnost izražanja idej, misli in vprašanj, bili so aktivni, med 

seboj so sodelovali tako, da so si razdelili delo, se poslušali in upoštevali. Menim, da so z 

vsestranskimi dejavnostmi, različnimi metodami in oblikami dela na aktiven način poglobili 

znanje naravoslovja o nevarnih snoveh in nudenju prve pomoči. Tako znanje, ki temelji na 

vsakdanjih situacijah, je trajnejše in učinkovitejše.  

3 Zaključek 

V zaključku bi predvsem izpostavila dva vidika dela, ki sta pomembna (morda ključna), da je 

delo učinkovito, smiselno, uporabno. Najprej je to sodelovalno delo med samimi učenci, kjer 

so kot skupina izkazali veliko mero odgovornosti, zmožnosti dogovarjanja, iskanja boljših in 

skupnih idej ter nenazadnje odnos med učenci in mano (učiteljico), kjer sem jim bila bolj v 

podporo, mentorico v smislu podajanja informacij o gradivu, usmerjevalki skupnih dogovorov. 

Seveda je bila pri tem potrebna velika mera spremljanja njihovega dela in vključevanja v proces 

v smislu postavljanja vprašanj, kritičnega presojanja. 

Kot drugo bi izpostavila povezanost učnih vsebin z vsakdanjim življenjem. Ta del učence 

pritegne, znanje ni več le »zapakirano« v šolsko okolje, ampak se povezuje z njihovimi 

izkušnjami, znanimi situacijami. Učenci radi povedo svoje zgodbe, anekdote, svoja razmišljanja 

in mnenja.  
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Ure razširjenega programa so bile zelo pestre, tudi glasne in predvsem aktivne. Delo pri urah 

se lahko še razširi, in sicer lahko učenci spoznajo tudi druge poklice ali ljudi, ki nudijo pomoč 

(npr. gorski reševalci), igranje vlog (dramatizacija) in snemanje kratkih filmčkov, oblikovanje 

knjižice s postopki nudenja prve pomoči, delo ali spoznavanje terapevtskih psov …  

Vse to prispeva k učinkovitemu učnemu okolju 21. stoletja, ki pa je marsikdaj okrnjeno le v 

obliki pouka. Učnih tem namreč ne moremo zastaviti tako široko, zato so marsikdaj okrnjene 

prav v pomembnih aspektih ali pogledih. S to obliko dela sem lahko popestrila del pouka pri 

naravoslovju, kar je v interes tako meni kot učiteljici kot tudi samim učencem. 
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Povzetek  

Tehnologija je ob tem, da je prinesla veliko dobrega, prinesla tudi veliko posledic in negativnih 

učinkov, katerih so najpogosteje deležni otroci in mladostniki. Trpijo za težavami v telesnem 

in duševnem zdravju, prav tako tehnologija, zasvojenost z njo in druge posledice njene 

uporabe vplivajo na celotno družbo. Kot družba postajamo vse bolj apatični in vse manj 

empatični. Te stvari se odvijajo zelo počasi in v majhnih količinah, tako da kot posamezniki 

sploh ne opazimo, da čedalje več uporabljamo tehnologijo, smo z njo zasvojeni. Anketa, ki smo 

jo opravili je dober pokazatelj tega, da imamo o našem vedenju in količini časa na napravah 

mnenje, ki se pa zelo razlikuje od naših navad. Kot posamezniki in kot družba se bomo morali 

še bolj začeti osredotočati na preventivo, varno in ustrezno rabo naprav, svoje vedenje in 

izkušnje pa prenesti na naše zanamce. 

 

Ključne besede: zasvojenost, tehnologija, empatija, mladostniki 

 

 

Abstract  

While technology has brought a lot of good, it has also brought a lot of consequences and 

negative effects, which most often affect children and young people. They suffer from 

problems related to physical and mental health, as well as technology, addiction to it and 

other consequences affect the entire society. As a society, we are becoming more apathetic 

and less empathetic. These things happen very slowly and in small amounts, so we as 

individuals do not even notice that we are using technology more and more, we are addicted 

to it. The survey we conducted is a good indicator that we have an opinion about our behavior 

and the amount of time we spend on devices, which is very different from our habits. As 

individuals and as a society, we will have to start focusing even more on prevention, safe and 

appropriate use of devices, and transfer our behavior and experience to our descendants. 

 

Key words: addiction, technology, empathy, adolescents  
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

Za temo sem si izbrala tehnologijo in tegobo današnjega časa – odvisnost od nje in 

pomanjkanje empatije pri mladostnikih. Vse preveč pri svojem delu opažam, da 

posameznikove sposobnosti prepoznavanja in vzpostavljanja svoje vloge v družbi, v katere 

vstopa v različne medsebojne odnose, počasi bledijo. Mladostniki več ne vedo, v čem je smisel 

njihovega obstoja, prenasičeni so z informacijami, s katerimi niso vešči razpolagati ali jih 

ustrezno filtrirati, prav tako pa so obdani z materializmom in tehnologijo. Vedno večji delež 

prebivalstva se žene za denarjem in bogastvom, medtem pa smisel človeškega obstoja, 

vrednote in red izginjata. Vse bolj se prepletata fizični in digitalni svet, v katerem se mladi vse 

bolj zadržujejo, od njega postajajo čedalje bolj odvisni, hkrati pa trpita telesno in duševno 

zdravje. Ob vsem tem pa se kot posamezniki sploh ne zavedamo, kako se stanje počasi slabša 

in kako zelo smo odvisni in zasvojeni s tehnologijo. 

 

2 Mladostnik, odvisnost in empatija 

»Povprečni šolar med osmim in osemnajstim letom danes preživi tretjino svojega življenja v 

spanju, tretjino v šoli in tretjino zatopljen v nove medije – od pametnega telefona in tablice 

do televizije in prenosnega računalnika. V komunikaciji prek zaslonov preživi več časa kakor v 

neposrednem, osebnem stiku.« (Alter, 2019, 299) 

Neposredni, osebni stik je zelo pomembna enota v človekovem obstoju in razvoju. Velikokrat 

starši in tudi učitelji razmišljajo in mislijo, da bo za mladostnika dobro že, če bo komuniciral z 

drugimi, pa čeravno preko medijev, neosebno in posredno. V določenih primerih, kjer ima 

mladostnik težave s komuniciranjem in socializiranjem je morda že dovolj, če zaradi 

trenutnega stanja ali problemov komunicira na takšen način, a človeška osebnost se najbolje 

razvija in gradi v neposredni osebni komunikaciji z drugimi.  

Kot v svoji knjigi Sužnji zaslona Adam Alter (2019) zapiše, da se otroci ne rodijo z željo po 

tehnologiji, a se naučijo, da je nepogrešljiva.  

»Ko vstopijo v najstniška leta, se njihovo družabno življenje preseli iz resničnega v digitalni 

svet. Vsak dan po ves dan delijo na stotine milijonov fotografij na Instagramu in na milijarde 

sporočil. Ne morejo si vzeti premora, saj tu dobijo potrditev in prijateljstvo. »(Alter, 2019, 57) 
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Mladostniki ne trpijo samo za pomanjkanjem časa zaradi nenehne uporabe tehnologije, 

njihovo fizično in psihično zdravje se spreminja, v veliki meri na slabše. Mladostniki so čedalje 

v slabši telesni kondiciji, njihove motorične spretnosti upadajo, čedalje več je mladostnikov z 

zdravstvenimi in psihičnimi težavami.  

Manfred Spitzer (2021) v knjigi Epidemija pametnih telefonov piše o fomofobiji in nomofobiji, 

o fobijah, ki jih mladostniki razvijejo v strahu pred izgubo telefona ali povezave do interneta 

(nomofobija, angl. No more phone) in pred dejstvom, da bi karkoli zamudili (fomofobija, angl. 

Fear of missing out). Omenja tudi povečanje verjetnosti fantomskih zaznav (oseba misli, da ji 

zvoni telefon oz. vibrira), motnje pozornosti in depresije.  

»Že samo prisotnost pametnega telefona na pisalni mizi zmanjšuje sposobnost mišljenja.» 

(Spitzer, 2021, 98) 

Kot navaja Manfred Spitzer (2021), digitalna informacijska tehnologija ne škoduje samo 

zdravju in izobrazbi posameznika, temveč negativno vpliva in učinkuje na celotno družbo.  

»Pomanjkljiva izobrazba neposredno učinkuje na človekovo sposobnost presoje in s tem na 

njegovo dovzetnost za manipulacije. Dejstvo, da se zaradi vplivov digitalne informacijske 

tehnologije v prebivalstvu kot celoti raven izobrazbe znižuje, torej pomeni neposredno 

nevarnost tudi za demokratičnost naše družbe.« (Spitzer, 2021, 28) 

Povsod po svetu je tehnologija in zasvojenost z njo postala problem. Vse bolj se dogaja, da 

sistem želi otroke čimprej vpeljati v tehnologijo, kar je danes vidno že v vrtcih in prvih razredih 

osnovne šole. Vse razne akcije, projekti in kampanje v svojih opisih navajajo, da je otroke ravno 

zaradi vseh pasti tehnologije, nanjo treba navaditi čimprej. Manfred Spitzer navaja, da je 

takšno početje manj smiselno in celo nevarno, saj mora po njegovem mnenju človek imeti »že 

izoblikovano sposobnost refleksije in kritičnosti, da lahko posega po njej. In pri otrocih v vrtcu 

taka sposobnost definitivno še ni izoblikovana.« (Spitzer, 2021, 92) 

Velikokrat mislimo, da je zasvojenost s tehnologijo drugačna od kemičnih odvisnosti, od 

hazarderstva in drugih oblik zasvojenosti. Adam Alter navaja, da so si zasvojenosti s snovmi in 

vedenjske odvisnosti zelo podobne, saj jih poganjajo iste osnovne človeške potrebe (družbeno 

povezovanje in podpora, duševno spodbujanje in občutek učinkovitost) in aktivirajo iste dele 

možganov. »Če ljudem odvzamemo te potrebe, bodo dovzetnejši za zasvojenost s snovmi ali 

vedenjem.« (Alter, 2019, 17) 
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Vedenjsko zasvojenost sproža šest sestavin:  

- privlačni cilji, ki so tik onkraj dosega, 

- nepredvidljivi pozitivni odzivi, ki se jim je težko upreti, 

- občutek postopnega napredovanja in izboljševanja, 

- naloge, ki sčasoma postajajo težje, 

- nerešene napetosti, ki zahtevajo rešitev, ter 

- močne družbene vezi. (Alter, 2019, 17-18) 

»Otroci so še posebej dovzetni za zasvojenost, ker nimajo samonadzora, ki pri mnogih odraslih 

preprečuje razvoj zasvajajočih navad. Urejene družbe nadzirajo prodajo alkohola in cigaret 

otrokom – zelo maloštevilne pa nadzirajo vedenjske zasvojenosti. Otroci se še vedno lahko ure 

in ure igrajo z interaktivno tehnologijo in še vedno lahko igrajo videoigre tako dolgo, kot jim 

dovolijo starši. »(Alter, 2019, 303) 

Otroci se namreč skozi izkustva vseskozi učijo ravnanja, kaj je prav in kaj ne. Vendar pri tem 

pomembno vlogo vedno igrajo starši ali skrbniki, saj so oni tisti kompas, ki jih pri tem vodi, 

usmerja in popravlja. Torej, če starši ne bodo polagali posebne pozornosti času in vsebinam, 

ob katerih njihov otrok preživlja svoj prosti čas, potem tudi otrok ne bo uspel razviti občutka 

za ustrezne vsebine in čas. V srednji šoli je vse več primerov, kjer otroci leta in leta igrajo 

računalniške igre, starši ne storijo ničesar drastičnega, kar bi spremenilo njihovo vedenje, nato 

pa se na razgovorih ob izključitvi iz šole ali nujnih sestankih zaradi poskusa samomora 

sprašujejo, čemur se je to »naenkrat« pripetilo.  

»Ker otroci pogosto ne vedo čisto dobro, kaj je prav in kaj ne, kaj je na internetu dovoljeno in 

kaj prepovedano, so starši in učitelji tisti, ki morajo poseči po preventivnih ukrepih. Vendar pa 

je potrebno že na začetku poudariti, da nobena tehnična zaščita ni 100 % zanesljiva. Vemo 

tudi, da s starostjo otroci pridobijo spletne veščine, s katerimi lahko tehnično zaščito hitro 

zaobidejo.» (Kovačič idr. 2009, 26) 

Poznamo pet podtipov zasvojenosti z internetom: s spletno pornografijo, z virtualnimi odnosi, 

z igrami na srečo na internetu, z informacijami na internetu, s spletnimi igrami. Večji potencial 

za zasvojenost ima uporaba interneta, ki je usmerjena v navezovanje stikov ali vzpostavljanje 

(nadomestnih) odnosov; manjšega pa uporaba interneta za iskanje informacij. 
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Znaki zasvojenosti:  

- prezaposlenost z internetom ali mobilnim telefonom 

- uporaba interneta oz. mobilnega telefona ali igranje igric preko vseh časovnih norm 

(bedenje dolgo v noč) 

- nervoza, slaba volja, depresija in razdražljivost, ko je potrebno prekiniti internetno 

povezavo oz. izklopiti telefon 

- laganje staršem, prijateljem in ostalim o času, ki ga preživijo »on-line« oz. ob igranju igric 

- poslabšanje šolskega uspeha zaradi pretirane navezanosti na virtualni svet 

- izguba interesa za druženje s prijatelji v »resničnem svetu« 

- ponavljajoči, neuspešen trud za nadzor nad uporabo interneta oz. igranja igric in 

nezmožnost prenehanja 

- uporaba novih tehnologij kot sredstvo pobega pred problemi ali za sproščanje različnih 

negativnih občutkov (občutek nemoči, krivde, strahu ali depresije) 

- fizične težave: neprespanost, rdeče oči, poslabšanje vida, SMS palec, pomanjkanje gibanja. 

(Kovačič idr. 2009, 53) 

Četudi mladostniki ne razvijejo opaznih oblik zasvojenosti s tehnologijo, pa se vse bolj skozi 

družbo opaža, da so vse bolj apatični, nimajo posebnih interesov, nimajo interesa pridobiti 

ustrezno izobrazbo, da bodo ob dobri plači počeli tudi to, kar jih veseli. Naše generacije so ob 

prvi pravi plači kupile stvar, ki so jo želele dolgo časa ali si je starši v mojem otroštvu enostavno 

niso mogli privoščiti. Ker lahko v digitalnem svetu marsikaj vidijo in doživijo, vseskozi so 

bombardirani z informacijami, postajajo vse manj empatični. Vse manj so se sposobni vživeti 

v druge, odreagirati in priskočiti na pomoč sočloveku, kadar je ta pomoči potreben.  

»Ker so pametni telefoni vedno in povsod na voljo, so tudi družbeni mediji, do katerih 

uporabniki danes večinoma dostopajo prek pametnih telefonov, na voljo vedno in povsod. In 

prav zato so problematični, kajti če otroci in mladostniki večji del svojih socialnih stikov 

vzdržujejo prek pametnega telefona, se ne morejo naučiti empatije. Posledice pa čutimo vsi: 

ob nezgodah ljudje več ne pomagajo, temveč poškodovance raje fotografirajo, snemajo in 

objavljajo na internetu.«(Spitzer, 2021, 29) 

V današnjem ponorelem svetu nekaterim ljudem več pomeni, da nek dogodek hitro 

fotografirajo, posnamejo in objavijo na spletu ali ga pošljejo drugim kot to, da bi telefon 

odložili in se raje odločili pomagati sočloveku. Ko pride do te situacije, ponavadi slišimo tisti 
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znan stavek v smislu jaz nimam medicinske izobrazbe, nisem človek, ki bi bil priseben v teh 

situacijah, bojim se da bom človeku še bolj škodoval, itd. Kot strokovnjakinja s področja 

medijev bi lahko takšne trditve razvrednotila s stavkom: »Nimaš izobrazbe s področja medijev, 

torej nisi kompetentna oseba za snemanje ali fotografiranje.« Vse več izgovorov najdemo, 

samo da ne bi rabili pomagati sočloveku, četudi bi samo s povabilom na klepet ali kavico 

depresivni sosedi pomagali premagati kakšno težko urico.  

»Človek se empatije ne nauči nič drugače kakor denimo hoje ali govorjenja – z neštetimi 

posamičnimi doživljaji. Družbenega vedenja se učimo v občevanju z drugimi ljudmi, po 

možnosti z vrstniki ter ob občasnem vodstvu in nadzoru odraslih. Vživljanja v druge ljudi ob 

zaslonih ni mogoče vaditi. V tem smislu je bilo že pred leti dokazano, da mladi ljudje izkazujejo 

tem manj sočutja do staršev in prijateljev, čim več svojega časa preživijo ob zaslonskih medijih 

«(Spitzer, 2021, 93) 

Morda pa smo kot družba samo »iz vaje«.  

 

3 Izsledki raziskave 

Anketo smo pripravili v okviru krožka Zasvojenost s tehnologijo januarja 2022. Z anketo smo 

želeli ugotoviti, v kolikšni meri so ljudje zasvojeni s tehnologijo. Anketna vprašanja so nastala 

v sodelovanju z dijaki, vključenimi v krožek.  

Anketa je obsegala 44 vprašanj, rešilo pa jo je 310 anketirancev, od tega 227 (72%) oseb 

ženskega spola in 83 oseb (26%) moškega spola. 

V nadaljevanju bom predstavila samo najpomembnejše izsledke in anketna vprašanja.  

Anketirane smo razdelili v starostne skupine do 13 let, od 13 do 19 let, od 20 do 35 let, od 36 

do 45 let, od 46 do 60 let in nad 61 let. Anketo je rešilo največ ljudi, starih od 13 do 19 let, to 

je 198, kar je 62% vseh anketirancev. 53 anketirancev je bilo starih med 46 in 60 let (17%), 34 

anketirancev starih med 20 in 35 let (11%), 29 anketiranih, starih med 36 in 45 let (9%) ter 3 

anketiranci, ki so bili stari nad 61 let (1%) 
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Grafikon 1: Starostna skupina anketiranih 

 

Pri anketirancih nas je zanimalo, kaj najpogosteje počnejo na svojih elektronskih napravah.  

Kar 56% anketirancev uporablja socialna omrežja, 18% vprašanih uporablja svoje naprave kot 

pripomoček za delo oz. šolo. 12% jih uporablja naprave za brskanje po spletu, manjši delež 

anketiranih pa pregleduje novice (4%), igrajo igre (9%) in nakupujejo (1%).  

 

 

Grafikon 2: Aktivnosti na elektronskih napravah 
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Na vprašanje »Ali merite čas, ki ga dnevno preživite na elektronskih napravah?« je kar 79% 

anketiranih odgovorilo z NE. Da merijo svoj čas jih je odgovorilo 21%. 

Anketirane smo povprašali o času v urah, ki jih preživijo na elektronskih napravah ter o količini 

časa, za katerega smatrajo, da je primeren za uporabo mobilnih naprav. Čas uporabe se je 

razlikoval od njihovega mnenja o ustrezni količini časa, preživetega na elektronskih napravah. 

Do največjih razhajanj prihaja pri uporabi elektronskih naprav, kjer je 21% anketiranih menilo, 

da je po njihovo ustrezen čas uporabe do tri ure, po drugi strani pa jih toliko časa uporablja 

kar 47% anketiranih. Prav tako samo 5% anketiranih meni, da je primeren čas uporabe do 8 

ur, ta čas pa napravah preživi kar 19% anketiranih. Podobno je pri uporabi nad 8 ur, saj je samo 

4% anketiranih menilo, da je to ustrezen čas, v resnici pa kar 14% anketiranih preživi 8 ur ali 

več na elektronskih napravah.  

 

 

 

Nomofobija (angl. No more phone, oz. strah pred izgubo telefona ali internetne povezave) se 

kaže pri 64% anketiranih, ki so odgovorili, da jim je neprijetno ob dejstvu, da bi ostali brez 

mobilnega telefona ali internetne povezave. 
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Grafikon 4: Delež odgovorov pri vprašanju o morebitni izgubi  

telefona ali internetne povezave 

 

Zastavili smo jim tudi nalogo, naj izberejo besede, ki najbolje opišejo njihova občutja, kadar se 

baterija njihove pametne naprave izprazni.  

V spodnji tabeli so navedeni izrazi in kolikokrat so jih anketirani izbrali: 

 

Tabela 7: Besede, ki najbolje opišejo občutja ob prazni bateriji pametne naprave 

Izraz Frekvenca Izraz Frekvenca 

ne čutim ničesar posebnega 105 jeza 28 

me ne skrbi 104 obup 24 

neugodje  62 potrtost 23 

zaskrbljenost 62 bes 22 

panika 47 brezup 19 

napetost 38 strah 18 

žalost 34 ravnodušnost 9 

frustracija 30 samozaupanje 7 

 

Po drugi strani pa anektirani menijo, da niso zasvojeni s tehnologijo (68%). Na vprašanje, če 

menijo, da so zasvojeni, je 76 anketirancev oz. 32% odgovorilo, da so zasvojeni (grafikon 5). 
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Grafikon 5: Primerjava deležev zasvojenih z internetom in nomofobijo 

 

Eno izmed vprašanj v anketi je anketirane spraševalo po pogostosti zanemarjanja 

vsakodnevnih obveznosti zaradi elektronskih naprav. Da svojih obveznosti nikoli ne 

zanemarijo, je odgovorilo 48% vprašanih. Občasno jih svoje obveznosti zanemari kar 41%, 

pogosto pa kar 11%, skupaj 52% takšnih ki pogosto ali občasno zanemarijo vsakodnevne 

aktivnosti, hobije, svoje bližnje in prijatelje. To je več kot polovica vprašanih.  

 

 

Grafikon 6: Pogostost zanemarjanja vsakodnevnih obveznosti zaradi elektronskih naprav 
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Anketirane smo prosili, naj zapišejo svoje predloge, kako bi omejili ali zmanjšali zasvojenost s 

tehnologijo. Odgovori so, da je treba informirati starše in otroke, projekti na nivoju šole, 

omejitve prenosa podatkov, zaklep aplikacij po določenem času, uporabo namenskih aplikacij 

za omejevanje uporabe, omejitev starosti za uporabo pametnih telefonov, informiranje o 

vplivih prekomerne rabe tehnologije pri otrocih in mladih, ipd. 

 

3 Zaključek 

Tehnologija je nekaj, čemur danes ne moremo ubežati, saj jo vsakodnevno uporabljamo za 

učenje, službene zadeve, komunikacijo. Tehnologija poganja proizvodnjo izdelkov, ki jih 

vsakodnevno uporabljamo in zaradi česar smo v tako imenovani razviti dobi človeštva. Z njo 

lahko potujemo, premagujemo velike razdalje, vidimo svet skozi drugačne oči, skratka 

tehnologija nam je omogočila nekaj, kar je bilo nekoč nepredstavljivo in nemogoče, v 

marsikaterem pogledu nam je olajšala življenje. A kot z vsako stvarjo, napravo in programom, 

moramo za njihovo (varno in pametno) uporabo poznati določena pravila za ravnanje. 

Pametnih naprav, kot so telefoni, televizija, računalniki in podobno ne moremo uporabljati 

brezglavo in brez pravil. Čedalje bolj se bo treba truditi, da svoje potomce in zanamce naučimo 

odgovornega ravnanja s tehnologijo, jih seznanimo s posledicami nepravilne rabe in jih že od 

majhnih nog usmerjamo in po potrebi odvračamo od tehnologije, kadar je to potrebno. Prav 

tako bomo kot družba morali začeti se ukvarjati z vrednotami in se v nekaterih pogledih (npr. 

zdravje) vrniti k naravi.  
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Povzetek 

Matematična kompetenca je opredeljena kot sposobnost obvladovanja in uporabe 

matematičnega načina razmišljanja za reševanje mnogih težav v vsakdanjem življenju. Pomeni 

tudi pripravljenost za uporabo matematičnih načinov razmišljanja in predstavljanja. Po drugi 

strani se osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji nanašajo na sposobnost in 

pripravljenost uporabe celote znanja in metodologije, da prepoznamo ključna vprašanja in na 

podlagi dokazov skušamo odgovoriti nanje. Matematika je potrebna skoraj povsod, pa naj gre 

za tehniko, znanost ali druge tehnološke discipline. Dejansko znanosti in tehnologije ne bi bilo 

brez matematike. Za analizo podatkov, prepoznavanje določenih vzorcev in dokazovanje 

dejstev je treba uporabiti matematiko. Vendar pa matematike ne potrebujemo samo v 

določenih poklicih in znanosti. Pravzaprav je to del vsakdana. Ne glede na to, ali gremo po 

nakupih, igramo video igre ali kuhamo večerjo, je matematika vedno prisotna.  Dejansko 

življenje, kot ga poznamo, ne bi bilo mogoče brez matematike. 

 

Ključne besede: matematika, kompetence, znanost, tehnologija, vsakdanje življenje 

 

Abstract 

Mathematical competence is defined as the ability to cope and use the mathematical way of 

thinking to solve many problems in everyday life. It also means a willingness to use 

mathematical ways of thinking and imagining. On the other hand, basic competences in 

science and technology relate to the ability and willingness to use the whole knowledge and 

methodology to identify key questions and to try to answer them on the basis of evidence. 

Mathematics is needed almost everywhere, whether it's technique, science or other 

technological disciplines. In fact, science and technology wouldn't exist without math. 

Mathematics should be used to analyse data, identify specific patterns and prove the facts. 

However, we do not just need maths in certain professions and science. Actually, it's part of 

everyday life. Whether we go shopping, play video games or cook dinner, math is always there. 

Real life as we know it wouldn't have been possible without math. 

 

Key words: mathematics, competences, science, technology, everyday life  
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1 Predstavitev teme oz. dejavnosti s teoretičnimi 

izhodišči 

Skoraj vsak človek se med šolanjem uči matematike. Vendar pa večina najstnikov dvomi v 

pomen matematike. Kljub temu je to ena najpomembnejših tem za vse. Večina ljudi se ne 

zaveda, da matematika ni le del mnogih drugih disciplin, je del vsakdanjega življenja. Skoraj 

vsak poklic vključuje matematiko. Potrebujejo ga znanstveniki, psihologi in celo blagajniki. To 

je razlog, zakaj se mora vsak dijak učiti matematiko v šoli ali na fakulteti. Vendar veliko dijakov 

predmeta ne jemlje tako resno, kot bi moralo. Mnogi od njih pravijo, da ne želijo službe, ki 

vključuje matematiko. 

Matematika je del vsakdana! Ne potrebujemo jo samo v določenih poklicih in znanosti. Ne 

glede na to, ali gremo po nakupih, igramo video igre ali kuhamo večerjo, je matematika vedno 

prisotna. Dejansko življenje, kot ga poznamo, ne bi bilo mogoče brez matematike. Zato mora 

biti vsak človek pozoren pri učenju matematike v šoli.  

Matematika je znanost, ki med drugim deluje z logiko količine, strukture in reda. Je tudi temelj 

za vse, kar počnemo v vsakdanjem življenju, vključno z računalniki, umetnostjo, programsko 

opremo, mobilnimi napravami, arhitekturo, inženiringom, športom… Običajno se ukvarja z 

numeričnimi izračuni in logičnim sklepanjem, na splošno išče vzorce, ki jih je mogoče uporabiti 

za reševanje določenih problemov. Disciplina vključuje različne teme, kot so teorija števil, 

algebra, geometrija in analiza. Poslovna matematika pomaga podjetjem in organizacijam 

sprejemati boljše odločitve in povečati dobiček. Na primer, računovodstvo, upravljanje in 

prodaja vključujejo matematične koncepte. Matematika podjetjem ne pomaga samo povečati 

dobiček z iskanjem najboljših cen, temveč tudi z analizo, kaj si želijo potrošniki, in 

izpolnjevanjem povpraševanja. 

 

2 Osrednji del prispevka 

Matematiko potrebujemo vsak dan. Matematika je prisotna v našem vsakdanjem življenju, ne 

glede na to, ali izračunavamo svoj tedenski proračun, gremo po nakupih ali vozimo 

avto. Pomaga nam sprejemati boljše odločitve na podlagi logičnega in analitičnega 

razmišljanja ter obvladati vsak dan. Matematika je pomembna, ker nam pomaga strukturirati 

in obvladovati vsakdanje življenje. Potrebujemo ga tako za upravljanje časa kot tudi za 
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načrtovanje proračuna. Toda tudi podjetja potrebujejo matematične koncepte, da povečajo 

svoj dobiček in rastejo. In če podjetja ne bi rasla, veliko ljudi ne bi imelo službe in s tem tudi 

prihodkov. 

Skupno nabor različnih standardov v matematiki, opisujejo, kaj naj se dijaki naučijo v srednji 

šoli. Standard nam pove, kaj mora vsak dijak znati po maturi ter zagotavlja, da imajo vsi po 

šolanju enake sposobnosti. Matematiko je potrebno jemati zelo resno in se jo učiti preko 

praktičnih primerov iz vsakdana ter jo na tak način vzljubiti. Seveda velja, da če nekaj delamo 

z veseljem, nam ni težko! 

Področja uporabe matematične znanosti in kompetenc, ki nam krojijo življenje je zelo veliko. 

Predstavil vam bom nekaj razlogov, zakaj vsak od nas potrebuje matematiko v vsakdanjem 

življenju. 

 

2.1 Izračun družinskega proračuna 

Ob koncu meseca morate plačati vse svoje račune, kot so najemnina, zavarovanje, živila in 

drugi življenjski stroški. Kaj pa nakup novega avtomobila? Lahko greš na dopust? In koliko 

denarja ste lahko prihranili ta mesec? Za upravljanje našega dnevnega, mesečnega ali letnega 

proračuna moramo izračunati svoje prihodke in stroške. Zato matematični izračuni pomagajo 

pri ustvarjanju boljše finančne podobe in načrtovanju naše prihodnosti.  

Osnovna matematika, kot so seštevanje, množenje, odštevanje, deljenje, odstotki, obrestno 

obrestni račun … 

 

2.2 Nakupovanje 

Ko gremo v supermarket, se soočimo z matematičnimi koncepti, kot so znižano za toliko %, 

50% popusta ali kupite dva in enega dobite brezplačno. Ko vidimo te postavke, samodejno 

izračunamo, ali naj izdelek kupimo. Zato vedno potrebujemo matematiko, ko gremo v 

supermarket ali druge trgovine. Uporaba odlične aritmetike, nam pomaga pri spremljanju cen 

različnih živil in davčnih stopenj posameznih artiklov. Tudi pri načrtovanju poti skozi trgovino, 

kje začeti, prehod na kruh ali konzervirano blago, dejansko izvajate matematične procese v 

svoji glavi. Isti matematični procesi poganjajo Google Zemljevide, dostavne poti in celo 

postavitev maloprodajnih trgovin. Veliko teh operacij se izvede, ne da bi o tem sploh 
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razmišljali. Bolj kot smo vadili svoje matematične sposobnosti, ko smo bili mlajši, bolj 

organizirani smo sedaj. 

Seštevanje, množenje, odštevanje, deljenje, odstotki … 

 

2.3 Kuhanje 

Ko kuhamo večerjo ali pečemo torto, se pogosto držimo recepta. Izmeriti moramo sestavine 

in izračunati deleže. Zato potrebujemo matematiko. Kuhanje je tudi odličen način, da otroke 

seznanite z osnovnimi koncepti matematike. Zelo pogosto je na primer uporaba polovice ali 

dvojne recepture. V tem primeru ljudje uporabljajo proporce in razmerja za pravilne izračune 

vsake sestavine. Če recept zahteva 2/3 skodelice moke, mora kuhar izračunati, koliko je 

polovica ali dvakratnik 2/3 skodelice. Nato mora kuhar količino predstaviti s standardnimi 

merami, ki se uporabljajo pri peki, kot so ¼ skodelice, 1/3 skodelice, ½ skodelice ali 1 skodelica. 

Osnovna matematika, seštevanje, množenje, odštevanje, deljenje, razmerja, odstotki … 

 

2.4 Upravljanje časa 

Upravljanje s časom ne vključuje le branja letne ure, temveč tudi ustrezno načrtovanje 

dneva. Za večino od nas je čas omejevalni dejavnik in v nekaj urah moramo opraviti več 

nalog. Matematični pojmi nam pomagajo organizirati dan, da dokončamo vse naloge. 

Osnovna matematika, kot so seštevanje, množenje, odštevanje, deljenje, utemeljitev … 

 

2.5 Vremenska napoved 

Ste se kdaj vprašali, kako je mogoče napovedati vreme za naslednjih nekaj dni?  To je mogoče 

le zahvaljujoč matematičnim konceptom. Skozi verjetnost lahko napovemo, ali bo jutri vreme 

sončno ali deževno. To je zelo koristno v vsakdanjem življenju. Sicer ne bi mogli ustrezno 

načrtovati zunanjih aktivnosti ali se pripraviti na veliko neurje. 

Uporaba verjetnosti, statistike … 

 

2.6 Šport, hujšanje in pridobivanje mišic 

Matematični koncepti lahko ljudem pomagajo sprejemati boljše odločitve na podlagi 

logike. Pri igranju ekipnih športov mora biti vsak sposoben sprejemati prave odločitve za 
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ekipo. Študij matematike pomaga ljudem, da se naučijo sprejemati analitične odločitve na 

podlagi logike. Zato je matematika pomembna pri ukvarjanju s športom. Enako lahko rečemo 

za to, kako igralci ravnajo z žogo in podobnimi predmeti. Povečana površina izboljša nadzor 

nad predmetom, povečana sila vpliva na hitrost predmeta, kotna količina pa vpliva na pot 

predmeta skozi zrak. 

Bi radi dosegli telo svojih sanj? Bi radi zgradili mišice ali zmanjšali telesno maščobo? Če je tako, 

boste morali poskrbeti, da boste zaužili pravo količino kalorij in hranil. Če želite shujšati, 

morate zaužiti manj kalorij, kot jih telo porabi. Ko gradite mišice, morate namesto tega zaužiti 

več kalorij. Matematika vam lahko pomaga izračunati optimalno količino kalorij glede na 

značilnosti vašega telesa. Le tako boste lahko shujšali in zgradili mišice. 

Uporaba verjetnosti, logično sklepanje, teorija iger, seštevanje, množenje, odštevanje … 

 

2.7 Bolnišnice 

V bolnišnicah, je za ustrezno načrtovanje vseh procesov potrebna matematika. Kdaj so na voljo 

določeni zdravniki, kdaj bo opravljena naslednja operacija in koliko reševalnih vozil je 

potrebnih. Poleg tega je treba ustrezno voditi evidence vseh bolnikov. 

Proporcije, seštevanje, množenje, odštevanje, deljenje … 

 

2.8 Vožnja avtomobila in avtomobilska industrija 

Ko se vozimo z avtomobilom, v pogledu na cesto vedno vidimo znake, ki označujejo določeno 

hitrost. Poleg tega, da bi prispeli pravočasno, moramo izračunati čas, razdaljo in 

hitrost. Matematika nam lahko pomaga pri načrtovanju potovanja in prispevanju vedno 

pravočasno. Poleg tega nam preprečuje, da bi dobili kazen za prehitro vožnjo. Vaš otrok se 

morda sprašuje, kako se uporablja matematika med vožnjo. Z njim lahko delimo primere iz 

resničnega sveta. Čas do cilja izračunate tako, da razdaljo delite s hitrostjo. Prisotna je 

algebraična funkcija, ki jo uporabljate skoraj na vsakem dolgem potovanju. Primerjate znane 

vrednosti z omejitvami. Ne glede na to, ali merite svojo hitrost v primerjavi z omejitvijo 

hitrosti, vašo količino goriva v primerjavi s tem, kako hitro vozite, ali koliko goriva porabite, 

izvajate matematične neenakosti. 

Pri proizvodnji avtomobilov morajo podjetja poznati povpraševanje, da lahko proizvedejo 

pravo količino avtomobilov. Poleg tega želijo podjetja povečati svoj dobiček. Na podlagi 
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matematičnih konceptov lahko izračunajo najboljšo ceno za svoje avtomobile. Brez 

matematike podjetje ne more biti dolgoročno uspešno in rasti. 

Logično sklepanje, razmerja, statistika, algebra, seštevanje, množenje, odštevanje, deljenje … 

 

2.9 V gradbeništvu, strojništvu, elektrotehniki 

Pri načrtovanju gradnje novega objekta je treba izračunati stroške, potrebne materiale in 

trajanje projekta. Zato je matematika pomemben del, ko gre za katero koli gradbeno delo.  

Matematika je osnova mnogih drugih predmetov, kot so kemija, fizika, strojništvo, 

elektrotehnika. Brez matematičnih konceptov te discipline ne bi mogle obstajati. In brez 

mnogih od teh disciplin ne bi mogli razložiti sveta. Zato ne reci, da se ne boš nikoli več učil 

matematike! 

Ob poznavanju pomembnih matematičnih pojmov ima človek tudi veščine za lažje reševanje 

določenih problemov. Matematika nas ne uči samo reševanja izračunov, temveč tudi 

logičnega in analitičnega razmišljanja. S temi analitičnimi veščinami lahko lažje rešujemo 

probleme. 

Uporabljene matematične operacije: Geometrija, meritve, izračun potrebnih materialov, 

izračun stroškov in dobička, algebra, linearno programiranje, logično sklepanje, seštevanje, 

množenje, odštevanje, deljenje … 

 

2.10 Računalniška programska oprema in video igre 

Brez matematike računalniki ne bi mogli obstajati. Računalništvo vključuje veliko 

matematike. Samo pomislite na aplikacije, kot so Word, Excel ali PowerPoint. Brez pomoči 

matematike bi bilo nemogoče razviti takšne programe. Enako velja za kakršno koli programsko 

opremo na našem prenosniku, mizi ali telefonu. 

Večina študentov rada igra video igre. Nekateri celo preskočijo ure matematike, da bi jih 

igrali. Vendar brez matematike video igre ne bi mogle obstajati. Inženiring video iger vključuje 

veliko matematike. 

Kodiranje, kriptografija, računanje, kodiranje … 

 

 

 



CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – CIVIL SOCIETY AND SCHOOL SYSTEM 

 

CELJE, 20.–21. oktober 2022                           13. STROKOVNI SIMPOZIJ – 13th EXPERT SYMPOSIUM

 525 
 

2.11 Notranje oblikovanje 

Veliko študentov želi po končani šoli študirati notranjo opremo. Vendar večina ljudi ne ve, da 

disciplina vključuje veliko matematike. Ne samo, da je treba izračunati proračune, temveč je 

treba načrtovati tudi notranjost glede na površino in prostornino posameznih prostorov. Za 

izračun postavitve so potrebni različni matematični koncepti. 

Geometrija, razmerja, seštevanje, množenje, odštevanje, deljenje … 

 

2.12 Modno oblikovanje 

Tako kot notranje oblikovanje vključuje tudi modno oblikovanje veliko matematike. Na 

primer, treba je oceniti proračune in izračunati optimalno količino blaga. Poleg tega je treba 

vedeti, kaj kupci želijo, da lahko izdelamo oblačila po njihovem okusu. 

To je ključnega pomena za uspeh vsakega podjetja. S pomočjo matematike lahko te stvari 

analizirajo in ustrezno optimizirajo svoje procese. 

Osnovna matematika, kot so seštevanje, množenje, odštevanje, deljenje, odstotki, geometrija 

… 

2.13 Načrtovanje potovanj, načrtovanje mest 

Se že veselite naslednjega dopusta? Če želite načrtovati uspešno potovanje, morate načrtovati 

svoj proračun in čas. Kateri hotel izbrati, koliko časa boste tam ostali in katere destinacije bi 

želeli obiskati?  

Pri načrtovanju mesta je treba načrtovati proračune, pa tudi časovne okvire. Kakšni so 

stroški? Kdaj bo projekt končan? Katere cilje je treba doseči kdaj? Le z matematičnimi koncepti 

lahko odgovorimo na ta pomembna vprašanja. 

Osnovni matematični pojmi nam lahko pomagajo pri načrtovanju popolnega potovanja. 

Uporaba seštevanja, množenja, odštevanja, deljenja, algebra, trigonometrija … 

 

2.14 Glasba in ples 

Ne glede na to, ali skladate glasbo, jo poslušate ali se učite plesne koreografije, je vedno 

vpletena matematika. Vsaka pesem sledi določeni frekvenci. In vsak ples sledi določenemu 

ritmu. Zato je matematika zelo pomembna tako za glasbo kot za ples. Številni glasbeniki 

vam lahko povedo, da matematika vpliva na vsak del glasbe.  Našli boste matematiko 
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pri merjenju časa, sledenju ritma, izračunavanju dolžine note in še več. Samo bistvo zvoka je 

bilo opisano z matematičnimi principi. Uporaba osnovnih matematičnih operacij in zaporedij 

… 

 

2.15 Proizvodna podjetja in trženje 

Da bi podjetje povečalo dobiček, mora svoje izdelke ali storitve prodajati po določeni 

ceni. Vendar iskanje te cene ni tako enostavno. Matematični izračuni pomagajo najti najboljšo 

ceno, tako da lahko podjetja povečajo svoj dobiček. Ugotovijo lahko, katere količine morajo 

proizvesti in kako zmanjšati stroške. 

Marketinške agencije si prizadevajo povečati dobiček s pravilnim trženjem izdelkov in 

storitev. Za promocijo izdelkov in storitev na spletu in zunaj njega morajo slediti uspešnim 

strategijam, ki jih je mogoče razviti le s pomočjo matematičnih konceptov. 

Načrtovanje proračuna, odstotki, algebra, verjetnost, statistika … 

 

2.16 Gospodarstvo 

Pomemben del ekonomije je analiza trga in napovedovanje prihodnjega razvoja. To bo 

podjetjem in politikom pomagalo, da se bodo ustrezno odzvali na spremembe. Vendar je te 

spremembe mogoče predvideti le s pomočjo matematičnih konceptov. Zato je matematika 

pomembna za naše gospodarstvo in naše trge. 

Predvsem uporaba algebre in statistike … 

 

2.17 Izvajanje anket 

Skoraj vsak je kdaj v življenju izpolnil anketo. Ko pa gre za analizo rezultatov in sklepanje, so 

potrebni drugačni matematični koncepti. Poleg tega lahko matematika pomaga najti 

korelacije med določenimi opažanji. 

Zato je matematika pomembna za vsako vrsto ankete, kot so tržne raziskave ali preproste 

ankete, ki želijo izvedeti splošno mnenje o določeni temi. 

Algebra, statistika, odstotek … 
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2.18 Psihologija 

Dandanes je psihologija pomembnejša kot kdaj koli prej. Vedno več ljudi ima težave z 

duševnim zdravjem in potrebuje strokovno pomoč. Zato se ljudje več let izobražujejo, da 

postanejo psihologi in pomagajo drugim. Vendar pa disciplina vključuje veliko matematike. 

Uporaba algebre in statistike … 

 

 

3 Zaključek 

Matematika ni le predmet v šoli, ki se ga mora učiti vsak učenec. Je veliko več kot to. Gradi 

osnovo za številne druge vede, kot so ekonomija, računalništvo, kemija, strojništvo, 

elektrotehnika. Tudi bolnišnice potrebujejo matematiko, da zagotovijo, da vsi dnevni procesi 

potekajo gladko. Podjetja in podjetja poskušajo povečati svoj dobiček s pomočjo 

matematičnih konceptov. In celo ti in jaz uporabljava matematiko vsakodnevno. Na primer, 

ko gremo v supermarket ali ko vozimo avto, moramo izračunati in analizirati. Poleg tega nam 

matematika pomaga sprejemati boljše odločitve in obvladovati vsakdanje življenje. Za lažje 

učenje tega področja imamo sedaj na razpolago zelo veliko programskih orodij in mobilnih 

aplikacij, ki nam približajo oz. olajšajo razumevanje.  

Zato noben učenec ne bi smel reči, da po šoli nikoli več ne bo uporabljal matematike.  Kajti to 

je komaj mogoče, saj se vsak dan srečujemo z različnimi matematičnimi koncepti. Vendar pa 

nam lahko ti koncepti pomagajo pri strukturiranju našega življenja in obvladovanju vseh naših 

nalog. Zato bi morali biti vsi hvaležni za to izjemno koristno znanstveno vedo. 

Matematika ni prisotna le v trgovinah, ampak tudi na televiziji in video igrah. Samo pomislite 

na vremensko napoved. Brez matematičnih pojmov ni bilo mogoče napovedati vremena za 

naslednje dni. Seveda pa matematika ni tako pomembna za naše življenje, kot so hrana, voda 

in zrak. Vendar pa se z njo srečujemo v vsakdanjem življenju.  
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Povzetek 

V prispevku je opredeljena kultura s svojimi elementi ter kulturna raznolikost, ki je tesno 

povezana z glavno temo prispevka, to je s kulturno kompetenco. Navedene so stopnje 

kulturne kompetentnosti s svojimi značilnostmi. V osrednjem delu so predstavljeni rezultati  

vprašalnika, ki je bil izveden pri skupini osnovnošolcev z namenom ugotavljanja stopnje 

kulturne kompetentnosti osnovnošolcev. V zaključku so podana mnenja in predlogi za 

nadaljnje delo pri krepitvi kulturne kompetentnosti med mladostniki – še zlasti med 

osnovnošolci.  

 

Ključne besede: kultura, kompetence, kulturna kompetentnost, osnovnošolci 

 

 

Abstract 

The introduction of the article defines the concept of culture with its elements and the 

concept of cultural diversity, which is tightly linked to the main topic of the article, the cultural 

competency. The stages of cultural competence and its characteristics are stated. The main 

part of the article consists of the results of the questionnaire, prepared for primary school 

students to define the level of their cultural competency. Conclusions and proposals for 

further educational work are written in the final part of the article. 

 

Key words: culture, competences, cultural competency, primary school students  
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1 Kultura 

Ko slišimo besedo kultura, vsi pomislimo na umetnost. Prve asociacije vključujejo literaturo, 

slikarstvo, klasično glasbo, balet in podobno. Še danes so antropologi kritični do preveč 

poenostavljene definicije kulture, ki je mnogo več kot omenjeno. Prvo antropološko definicijo 

kulture je v 19. stoletju postavil Edward Tylor, ki je zapisal: »Culture ... is that complex whole 

which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and 

habits acquired by man as a member of society.« Prevedeno: Kultura … je tista kompleksna 

celota, ki vključuje znanje, prepričanja, umetnost, zakonodajo, moralo, običaje in druge 

sposobnosti in navade, ki jih je pridobil človek kot član družbe. 

Kultura je širok pojem, ki se nanaša na vse proizvode, dejavnosti, vedenja, navade 

posameznika kot tudi moralni sistem. Kultura posameznika se lahko razlikuje od kulture 

drugega, poznamo pa tudi kulturo družbe.  

Kulturo delimo na materialno (tehnologija, umetnost, arhitektura …) in nematerialno 

(vrednote, prepričanja, mitologija …).  

 

1.1 Elementi kulture 

Kulturo sestavlja več elementov: 

1. Simboli 

Imajo povezovalno, identifikacijsko, sporazumevalno, pa tudi ločevalno funkcijo. Simbol je 

karkoli, kar nosi nek pomen in ga ljudje skupne kulture prepoznajo. Ljudje simbole nenehno 

ustvarjajo in spreminjajo in na ta način stvarem in dogodkom dajejo pomen. Spreminjajo se 

skozi čas in pogosto imajo v različnih kulturah različen pomen. 

2. Jezik 

Je poseben simbolni sistem, pri katerem z nizom glasov nekaj sporočamo. Živalski jezik ni 

naučen in ga razumejo vse živali iste vrste, človeških jezikov je več kot 3000. Brez učenja jezikov 

se ljudje ne bi mogli sporazumevati. 

3.  Vrednote 

So skupek idej, ki določajo, kaj je primerno. Na osnovi vrednot si razlagamo svet okoli sebe, 

oblikujemo mnenja in si zastavljamo cilje. Čeprav nas vrednote vodijo, pa ne ravnamo vedno 

v skladu z njimi zaradi različnih razlogov. Vrednote se skozi čas in skozi različne situacije 
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spreminjajo in prilagajajo. Na individualni ravni se spreminjajo skozi dozorevanje in 

pridobivanje izkušenj, na družbeni ravni pa skozi politične, zgodovinske, socialne spremembe 

družbe. 

4. Norme 

So družbeni dogovori o tem, kako naj posamezniki ravnajo in so oblikovane na osnovi vrednot. 

Norme znotraj kulture delimo na formalne norme (zakonodaja) in neformalne norme (običaji). 

5. Običaji in navade 

To so utrjeni vzorci obnašanja, so del neformalnih pravil in so v družbi že dolgo prisotni. 

 

1.2 Kulturna raznolikost 

Od časa evropske kolonizacije so se stiki med kulturami močno povečali, kar je prinašalo tako 

koristi kot tudi škodo. V preteklosti je stik med dvema kulturama povzročil celo uničenje 

ljudstev in kultur ali pa podrejanja in spremembe kulture. Etnocid in genocid sta dva izmed 

uničujočih rezultatov stikov različnih kultur. Po drugi svetovni vojni je prišlo do globalizacije in 

posledično do multikulturnosti, ki pomeni obstoj posameznikov različnih kultur znotraj ene 

družbe. Tudi multikulturnost ni samo pozitivna. Multikulturnost lahko povzroči brisanje 

kulturnih posebnosti in poenotenje, tako pa kopni raznolikost kultur. Kljub temu o svetovni 

kulturi ne moremo govoriti, saj je kulturni pretok bolj ali manj enosmeren, iz središč k periferiji; 

s periferije k središčem je pretoka precej manj. 

Kulturna raznolikost je gibalo trajnostnega razvoja družbe, saj z novimi možnostmi nadgrajuje 

človeške zmogljivosti. Za ohranjanje varnosti in miru je bistveno sodelovanje med različnimi 

kulturami. Leta 2001 je bila sprejeta Splošna deklaracija o kulturni raznolikosti, ki varuje in 

spodbuja kulturno raznolikost ter ozavešča o pomenu spoštovanja kulturne raznolikosti. 

 

2 Kulturna kompetentnost 

Kulturna kompetentnost je sposobnost razumevanja in učinkovitega sodelovanja z ljudmi 

različnih kultur. Kulturna kompetentnost ima štiri vidike, ki so tesno medsebojno povezani: 

- razumevanje lastne kulture, 

- odnos do razlik med kulturami, 

- poznavanje različnih kultur, 

- veščine (med različnimi kulturami in medsebojni odnos). 
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Biti kulturno kompetenten, zahteva, ne samo znanje o kulturi, ampak tudi sposobnost 

zaznavanja in sprejemanja osebnih kulturnih prepričanj drugega.  

 

2.1 Stopnje kulturne kompetentnosti 

Poznamo šest stopenj kulturne kompetentnosti: 

1. Kulturna uničevalnost 

Nasilna asimilacija etničnih ali verskih manjšin je primer te stopnje, ko morajo ljudje po ukazu 

vlade sprejeti jezik, navade, vero, ideologijo preostale države. V najslabšem primeru se te 

manjšinske skupine fizično izžene ali izvrši nad njimi genocid. 

2. Kulturna nezmožnost 

Prepričanje, da je kultura večje skupine boljša oz. vredna več od kulture manjše etnične 

skupine. Ljudje so pristranski do posameznikov druge kulture, jih potiskajo v ozadje in jim ne 

dajejo enakih možnosti npr. pri zaposlovanju (rasizem). 

3. Kulturna slepota 

Vlada obravnava vse kulture kot eno. Ljudje so obravnavani enako, čeprav imajo posamezniki 

različna prepričanja. Dominantna kultura je osnova, zato ima tudi prednost, medtem ko se 

morajo druge kulturne skupine prilagoditi (krščanska vera in svinjina).  

4. Kulturna predkompetenca 

Spoznavanje močnih področij in pomanjkljivosti, izboljšava učinkovitega odgovora na potrebe 

različnih skupin ljudi različnih kultur. Vlada postaja bolj zavzeta za podporo manjšinskih skupin. 

Ta stopnja lahko vodi tudi v napačno smer, ko se sodelovanje in podpora izkazujeta zgolj 

simbolično, samo zaradi »videza« (zaposlovanje ljudi različnih ras). 

5. Kulturna kompetenca 

Celoten sistem sprejema in spoštuje druge kulture, izboljšuje storitve za vse ljudi različnih 

kultur, saj jih razumejo na globljem nivoju. 

6. Kulturno poznavanje 

Druge kulture so visoko spoštovane, sistematsko je poskrbljeno zanje. 
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2.2 Kulturna kompetentnost pri osnovnošolcih 

Osnova učenja kulturne kompetentnosti se začne pri kompetentnosti učitelja, ki s svojim 

odnosom do učencev različnih skupin daje zgled. Pri tem mora učitelj skozi različne stopnje do 

lastne kulturne kompetentnosti: 

a) prepoznavanje lastnih predsodkov, stereotipov, razumevanje drugih kultur, 

b) priznavanje razlik v ravnanju z ljudmi glede na njihov videz ali kulturo, 

c) predanost širjenju kulturne kompetence, 

d) ozaveščanje sebe in drugih o kulturnih podobnostih in razlikah.  

I. OŠ Žalec. na kateri poučujem, je kulturno zelo razgibana, saj jo obiskujejo priseljenci iz 

Albanije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Kitajske, Rusije, Tunizije in tudi Romi. Še večji 

nabor kultur se odpre, če upoštevamo še učence, ki imajo enega izmed staršev druge kulture. 

V tem obdobju se v izobraževalni program vključujejo tudi begunci iz Ukrajine.  

Ob razmišljanju o kulturni pestrosti na naši šoli in stopnjah kulturne kompetentnosti so se mi 

porajala mnoga vprašanja. Predvsem me je zanimalo, kakšen pogled imajo učenci predmetne 

stopnje na vrstnike drugih kultur, kako so dojemljivi in strpni, kakšen odnos imajo do njih in 

posledično, kako kulturno kompetentni so. Vprašalnik sem sestavila z orodjem Google Forms, 

ki sem ga nato prek povezave v spletnih učilnicah posredovala učencem. Učenci so vprašalnik 

reševali anonimno, med razrednimi urami, kjer so lahko ob nejasnostih za lažje reševanje 

postavljali tudi vprašanja. Namen vprašalnika je bil ugotoviti, kako kulturno kompetentni so 

učenci zadnje triade osnovne šole. Predpostavljali smo, da so učenci na naši šoli med fazama 

kulturne slepote in kulturne predkompetence. Vprašalnik je rešilo 44 učencev, od tega 52 % 

osmošolcev, 41 % sedmošolcev in 7 % šestošolcev. 59 % vprašanih je bilo ženskega spola, 41 

% je bilo moških. 

Uvodoma me je zanimalo, kako pogosto se učenci srečujejo s posamezniki drugih kultur. 

Ugotovitve kažejo, da se vsakodnevno z drugimi kulturami srečuje 15,9 % učencev, kar 43,2 % 

pogosto, 31,8 % občasno, le 9 % pa redko.  
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Graf 1: Frekvenca srečevanja z drugimi kulturami 

 

Na vprašanje, kdo so ljudje različnih kultur, ki jih najpogosteje srečujejo (sorodniki, sošolci, 

prijatelji, prijatelji staršev ...), jih je večina odgovarjala, da so to sošolci in prijatelji in da so 

albanske, bosanske, slovenske in ameriške narodnosti. 

Zanimalo me je, kakšno vlogo ima pri spoznavanju novih kultur šola, zato so odgovarjali na 

vprašanje o tem, kje največ izvedo o drugih kulturah. O drugih kulturah učenci največ izvedo 

prek televizije ali interneta (51,1 %), nekaj jih druge kulture spozna prek staršev (23,3 %), 

najmanj pa o tej temi izvedo od učiteljev (18,6 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Vir spoznavanja novih kultur 

 

V navezavi na prejšnje vprašanje sem iskala podatek, kako pogosto šola spodbuja spoznavanje 

novih kultur. 45,5 % učencev meni, da šola redno spodbuja spoznavanje drugih kultur, 34,1 % 

jih meni, da občasno, 13,6 % učencev meni, da šola redko spodbuja tovrstno aktivnost, trije 

učenci pa so mnenja, da se to ne zgodi nikoli.  
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Visok odstotek šolskega prizadevanja pri medkulturnem delovanju gre pripisati tudi različnim 

projektom, ki potekajo na šoli. Njihov namen je krepiti kulturne kompetence, spodbujati 

strpnosti in promovirati sodelovanje. Tako že vrsto let na šoli poteka projekt Evropska vas, 

aktivno se vključujemo v projekte eTwinninga, zaključili pa smo tudi projekt Erasmus+, ki je 

učencem še bolj aktivno, poglobljeno in od blizu predstavil špansko, turško, romunsko in grško 

kulturo.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Frekvenca spodbujanja spoznavanje drugih kultur s strani šole 

 

Odraz kulturne kompetence je tudi posameznikovo notranje stanje ob srečevanju z drugimi 

kulturami. Posameznik, ki je kulturno kompetenten, se bo z nekom druge kulture počutil 

sproščeno in se bo pogovarjal spoštljivo, enakovredno, kot bi se z nekom svoje kulture. Kar 

52,3 % učencev pravi, da z drugimi sodeluje z lahkoto, enako kot s posamezniki svoje kulture. 

27,3 % se občasno v posameznih situacijah počuti neprijetno, kar gre pripisati slabemu 

poznavanju, skrbi, da bi koga užalili ali prizadeli. 13,6 % učencev se počuti neprijetno, ker ne 

vedo, kako se obnašati, 6,8 % učencev pa se ne počuti dobro ob ljudeh druge kulture, saj se 

soočajo s predsodki in zadržki.  

 

Graf 4: Sodelovanje s posamezniki drugih kultur 
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Učenci so morali pri zadnjem sklopu vprašanj označiti, kako pogosto posamezne trditve držijo 

za njih. Navedene trditve so ugotavljale, kakšen je njihov odnos pri spoznavanju novih ljudi in 

odnos do drugih kultur:  

- Prijatelje si izbiram znotraj iste kulture. 

- Ko sem med ljudmi druge kulture, prilagodim svoj jezik in obnašanje. 

- Pri spoznavanju novih ljudi me zanima njihov jezik, navade, zgodovina. 

- Ko spoznam nekoga, mi ni pomembno, iz katere kulture izhaja. 

- Do ljudi drugih kultur sem nezaupljiv in zadržan. 

- Menim, da so določene kulture manj vredne kot druge. 

- Ljudje drugih kultur spoštujejo mojo kulturo. 

- Vedno izkoristim priložnost, da spoznam nove kulture. 

Kar 41 % učencev si prijatelje vedno in večinoma izbira znotraj iste kulture, 27,3 % učencev si 

včasih izbira prijateljev znotraj iste kulture, 31,7 % pa se s trditvijo, da si prijatelje izbirajo 

znotraj iste kulture ne strinja. 

54,5 % učencev vedno ali večinoma prilagodi svoj jezik in obnašanje, ko je med ljudmi druge 

kulture. 20,4 % učencev včasih prilagodi svoje obnašanje, 25,1 % učencev se ne prilagaja v 

načinu komunikacije in obnašanja. 

Kar 61,3 % učencev zanima jezik, navade in zgodovina ljudi druge kulture, ki jih spoznajo. Le 

20 % učencev včasih izkaže zanimanje, 18,7 % učencev pri spoznavanju novih ljudi ne zanimajo 

njihov jezik, zgodovina in navade. 

Učenci kažejo veliko mero odprtosti, saj jih kar 75 % trdi, da jim ni pomembno, iz kakšne 

kulture izhaja posameznik, ki ga spoznajo, 13,6 % učencev trdi, da včasih ni pomembno, 11,4 

% učencev pa se s trditvijo, da ob spoznavanju novih ljudi ni pomembno, iz katere kulture 

izhajajo, ne strinja.  

18 % učencev je do ljudi drugih kultur nezaupljivih in zadržanih, 22,7 % učencev včasih občuti 

nezaupljivost, 59,3 % učencev pa do ljudi drugih kultur ne čuti nezaupanja in zadržanosti. 

9 % učencev meni, da so določene kulture manj vredne kot druge, 11 % učencev se s to trditvijo 

strinja včasih, 80 % pa niso mnenja, da obstaja razlika v vrednosti med kulturami. 

11,5 % učencev meni, da ljudje drugih kultur ne spoštujejo njihove kulture, 29,5 % učencev se 

včasih strinja s to trditvijo, 59 % učencev čuti spoštovanje drugih do svoje kulture. 
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56,8 % učencev vedno ali pogosto izkoristijo priložnost, da spoznajo nove kulture, 34 % včasih 

izkoristi to priložnost, 9,2 % učencev ne izkoristi te priložnosti.  

 

3 Zaključek 

Kulturna kompetentnost je zelo kompleksen pojem, ki se ga šele dobro zavemo na potovanju 

v kakšno oddaljeno državo, ki ima izrazito drugačno kulturo in doživimo tako imenovan 

»kulturni šok«. Šele takrat doživimo pestrost in raznolikost, ki je v nam znanem okolju ne 

dojamemo v popolnosti. Pri potovanju v druge države, kot tudi pri obisku turistov pri nas, 

opažam, da smo ljudje kljub razgledanosti, globalizaciji, potovalnim izkušnjam še vedno precej 

kulturno nekompetentni. Le redki se pozanimajo o pomembnih običajih in kulturnih 

posebnostih pred potovanjem v drugo državo. Ob obisku po drugi državi se turisti pogosto 

ravnajo po svojih kulturnih normah, upoštevajo le bolj formalne kulturne norme in ignorirajo 

veliko neformalnih, izgovarjajoč se na nepoznavanje in status turista, ki mu je takrat vse 

oproščeno. Vsekakor bi ljudje morali pokazati večjo mero spoštovanja in rahločutnosti ob 

spoznavanju tuje kulture, namesto da ob vstopu v novo kulturno okolje ignoriramo 

gostiteljevo kulturo in uveljavljamo svojo. 

Učenci v šolah so v večji meri precej odprti do vrstnikov drugih kultur in jih ne obravnavajo kot 

manj vredne, kar kaže na naravno povezovanje brez predsodkov, ki ga najbolj opazimo pri 

majhnih otrocih. Majhni otroci še niso nase prevzeli in ponotranjili predsodkov, ki jim jih vsili 

družba, za kar so v največji meri odgovorni starši, ki morajo še zlasti paziti na svoje izrazoslovje 

in primernost izražanja svojega mnenja v prisotnosti svojih potomcev, ki jih nevede in nehote 

okužijo s svojimi omadeževanimi izkušnjami in mnenji. Učenci znajo ceniti kulturno 

raznolikost, jo dojemajo kot zanimivo in z radovednostjo spoznavajo druge kulture. Učitelji v 

šoli in starši doma pa moramo biti tisti, ki jih moramo pri tem spoznavanju voditi. Voditi v 

smislu, da ne onečastimo njihove izkušnje s svojo, da jim pustimo, da si ustvarijo svoje mnenje, 

da jih vodimo v smeri primerne rahločutnosti in spoštovanja kultur drugih in zavedanja svoje 

kulture. V šoli lahko veliko prispevamo h krepitvi kulturne kompetentnosti z vključevanjem 

medkulturne note pri vsakem stiku z učenci. Osnova za to je dober zgled učitelja, nato 

zanimanje učitelja za kulturo učencev priseljencev in vključevanje učencev v deljenje teh 

kulturnih razlik in posebnosti.  
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Neomejene nove možnosti se odprejo z vključevanjem v različne mednarodne projekte, ki 

dajejo učencem bogate izkušnje in osebnostno rast na vseh področjih. 
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Povzetek 

O kompetencah lahko poslušamo na vsakem koraku, velikokrat so črka na papirju, v realnem 

življenju pa opažamo, da jih ljudje usvojijo premalo, da bi lahko vsi uspešno živeli. V prispevku 

sem se osredotočila na kompetence, ki naj bi jih po mojem mnenju imel posameznik, da bi 

lažje živel in sobival v svojem socialnem okolju. Šola in šolski sistem sta poleg staršev 

nedvomno najodgovornejša elementa na poti usvajanja kompetenc. Današnje generacije so 

drugačne od nas, zato je nenehno učenje in prilaganje edina stalnica v življenju posameznika, 

še posebej učitelja. Tudi sama sem se tekom izobraževanja spraševala, kje mi bo določeno 

znanje služilo. Včasih sem dobila odgovor, drugič spet ne, vedno bolj pa cenim učitelje, ki so 

mi znali predstaviti učne vsebine na čim bolj praktičnem primeru in poudariti področja, kjer se 

usvojeno znanje lahko uporabi in čemu služi.  

 

Ključne besede: kompetence, usvajanje znanj, doseganje ciljev 

 

Abstract 

We can hear about competences at every step, they are often just a letter on paper, but in 

real life we notice that people adopt them too little so that everyone can live successfully. In 

my contribution, I focused on the competences that, in my opinion. An individual should have 

in order to live and coexist in their social environment more easily. Apart fom parents, the 

school and the school system are undoubtedly the most responsible elements on the way to 

acquiring competences. Today's generation are different from us, so constant learning and 

improvement is the only constant in the life of individual, especially a teacher. During my 

education, I myselfwondered certain knowledge would serve me. Sometimes I got an answer, 

other times I didn't, but I always appreciate the teachers who were able to present the 

learning content to me using as practical an example as possible and emphasize the areas 

where the acquired knowledge can be used and it serves. 

 

Key words: competences, acquisition of knowledge, achievement of goals 
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1 Moja opažanja problematike v izobraževanju 

Moja opažanja pri udeležencih izobraževanja so, da premalo kritično razmišljajo, da se hitro 

začnejo dolgočasiti, pomanjkanje motivacije, sposobnost koncentracije je vedno krajša, 

pismenost vedno slabša, upoštevanje avtoritete vedno manjše, uporaba znanja v praktičnih 

primerih pa šibka. Ne vidijo povezave med tistim kar se učijo in med tem, kje jim bo to koristilo 

oz. prišlo prav. Pogosto vprašanje dijakov je: »Kje bom pa to sploh rabil?« 

V zgodovini je imel učitelj pomembno vlogo. Obdobje, v katerem živimo, pa pred učitelje 

postavlja nove zahteve in pričakovanja. Sedanjost zaznamujejo številna nova znanstvena 

odkritja, velike in hitre družbene spremembe pa tudi spremembe vrednot. Napredek na 

področju znanosti in razvoja tehnologije se zrcali na vseh ravneh družbenega življenja. Učitelj 

je tista oseba, ki naj bi posameznika opremila s kompetencami za preživetje v vse 

kompleksnejšem okolju, tudi s kompetencami, ki bi spodbujale še hitrejši razvoj. Družbo 

znanja po Hargreavesu opredeljujejo tri osnovne značilnosti: novo znanje, poti za izmenjavo 

informacij ter načini spodbujanja napredka. 

(Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, Ajdišek, 2009) 

»Kompetence so kompleksni akcijski sistemi, ki vključujejo tudi čustveno in motivacijsko 

področje. Pripravljenost za delovanje, vrednotenje izzivov, stališča, odnos do neke aktivnosti, 

v najširšem smislu pa vrednote določajo, kako se bomo lotevali določenih aktivnosti in kako 

bomo pri tem uspešni.« 

(Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, Ajdišek, str. 11, 2009)  

Evropska skupnost je npr. opredelila 8 kompetenc, ki jih potrebujejo vsi posamezniki za osebni 

razvoj, za aktivno državljanstvo, za socialno vključenost ter zaposlenost, pridobili pa naj bi jih 

v času šolanja: komunikacija v maternem jeziku, komunikacija v tujem jeziku, matematične 

kompetence ter temeljne kompetence na področju naravoslovja in tehnologije, kompetence 

v uporabi IKT-ja, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, iniciativnost in 

podjetniško naravnanost ter kulturno zavedanje in izražanje. 

(Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, Ajdišek, 2009)  
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Kaj konkretno potrebuje današnji človek? Po mojem mnenju bi dijak/inja bi moral/a: 

- znati in poznati uporabljati pravila bontona,  

- povezovati znanje z različnih področij,  

- biti funkcionalno pismen in IKT usposobljen, torej, da zna izpolniti vse formularje, ki so 

večinoma v elektronski obliki,  

- zna rezervirati in kupiti vozovnice, vstopnice, preko interneta, avtomatov,  

- plačati parkirnino,  

- poiskati informacije, ki jih potrebuje v danem trenutku,  

- imeti praktične prostorske predstave,  

- znati oceniti različne merske vrednosti,  

- se znati zdravo prehranjevati in samostojno pripraviti obroke,  

- biti samostojen v mobilnosti,  

- prepoznati podjetniške priložnosti,  

- se znati dobro predstaviti in pogajati za plačilo pri delu,  

- na pamet približno izračunati odstotke ali deleže,  

- dobro poznati materni jezik in ga ustrezno uporabljati, tudi strokovne izraze, 

- znati narediti okviren proračun svojih prihodkov in izdatkov za tekoče obdobje, racionalno 

rabiti denar, 

- izpopolnjevati socialne veščine, 

- skrbeti za svoje fizično in psihično zdravje, 

- biti ekološko in trajnostno osveščen, 

- biti samoiniciativen, 

- najti notranjo motivacijo, 

- razvijati empatijo in odgovornost. 

V hitrem napredku in razvoju pozabljamo, da faktografija in strokovno znanje brez prave 

osebnosti z izgrajenimi vrednotami niso dovolj močan steber za zdrav razvoj družbe. Največjo 

odgovornost moramo prevzeti starši, takoj za njimi pa je učitelj, ki s svojim zgledom in 

nenehnim izobraževanjem išče načine, kako novim generacijam ponuditi znanje, ki ga bodo v 

življenju zares potrebovali. Na žalost opažam, da je pri nas še vedno poudarek na količini 

znanja in faktografiji, manj na uporabnem znanju, ki posamezniku zagotavlja uspešno življenje. 
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2 Vloga učitelja pri usvajanju kompetenc 

Sama poučujem različne ekonomske predmete in pri poučevanju nemalokrat naletim na 

spoznanje, da je velik razkorak med tem, kar si jaz predstavljam, da dijaki že vedo in tem, kar 

resnično znajo. Med nami se kaže tudi generacijski prepad, predvsem v dojemanju 

odgovornosti, načina komuniciranja. Mladi imajo krajšo koncentracijo, veliko je motenj 

pozornosti, ni praktičnih predstav in splošne razgledanosti.  

Moja vloga je, da preverim njihovo predznanje obravnavane teme, da poiščem inovativne 

načine poučevanja, ki jih ne dolgočasijo, razložim na praktičnem primeru, pouk obogatim z IKT 

tehnologijo in vključenostjo dijakov pri uporabi le-te. Vseskozi pa se trudim poudarjati pomen 

odgovornosti, empatije, kritičnega razmišljanja, uporabe pravil lepega obnašanja in krepiti 

komunikacijo, tudi s posameznikovimi nastopi in predstavitvami učnih tem. 

Velikokrat slišim pritoževanje dijakov, da so izračunali prav, vendar naloga ne šteje za točke, 

ker so naredili po svojem postopku. Mislim, da bi morali vzpodbujati predvsem kreativnost in 

izvirnost in manj ukalupljati. Do cilja lahko vodijo različne poti. Ta različnost pa kaže tudi na 

različno raven in vrsto doseženega znanja. Pomembno je, da se zavedamo pomena tako ali 

drugače pridobljenih rešitev.(Žakelj, 2005) 

Ključni problem v nedoseganju zastavljenih ciljev sama vidim v preobilici učne snovi, preveč 

faktografije, učenja na pamet, včasih je snov preveč poglobljena in se izgubi bistvo, premalo 

je praktičnih primerov in postavljanja vzporednic z realnimi življenjskimi situacijami, zastarele 

učne metode, neupoštevanje dejstva, da so današnje generacije drugačne kot smo bili mi v 

njihovih letih, da je nujna uporaba IKT tehnologije in veliko debate oz. pogovora, za katerega 

ob natrpanem učnem načrtu prevečkrat zmanjka časa. Šola je preveč storilnostno naravnana, 

štejejo le točke, ocene, odstotki, premalo pa pridejo do izraza posameznikovi talenti in 

upoštevanje, da ljudje neenakomerno hitro usvajajo nova znanja in da enoten način 

poučevanja ni primeren za celotno populacijo v razredu. Vsekakor so previsoki normativi glede 

števila dijakov v razredu. V vsakem poklicnem izobraževanju bi moralo biti bistveno večje 

število ur praktičnega pouka. 

Večji poudarek bi morali dati medpredmetnem povezovanju, saj večino del, ki jih bodo dijaki 

opravljali v svojem poklicu, terja znanje različnih strok in disciplin. (Štefanc, Skubic Ermenc, 

Radovan, Mažgon, Makovec, 2012) 
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3 Praktični primeri usvajanja kompetenc 

Na praktičnem primeru bom razložila, kako si dijaki lahko zapomnijo snov skozi izkušnjo. Pri 

učni snovi obravnavamo npr. pomen in vlogo blagovne znamke. Teorije okoli tega je kar nekaj, 

vendar je moj cilj, da vedo kaj blagovna znamka predstavlja in da se spomnijo prijetne izkušnje 

v zvezi z njo. Tako v razredu naredimo preizkus poznavanja različnih blagovnih znamk med 

dijaki, pri čemer izberemo izdelke znanih blagovnih znamk, ki jih vsi poznajo. K pouku 

prinesemo npr. različne napitke kot so Coca Cola, Pepsi, Cocta, Cola Spar ali še kakšen podoben 

kola napitek. Preizkuševalcem zavežem oči in jim dam pokusiti različne kola napitke različnih 

blagovnih znamk, oni pa morajo ugotoviti, pijačo katere blagovne znamke so pokusili. 

Rezultate zapisujemo na tablo in jih na koncu analiziramo. Ob tem se seveda zabavamo in 

dobro nasmejimo. Podoben poskus včasih naredimo tudi s čokoladami različnih proizvajalcev 

in blagovnih znamk. Na takšen način si za vedno zapomnijo glavno vlogo blagovne znamke, ki 

je ločevanje izdelkov od podobnih izdelkov drugih proizvajalcev. 

Drugi primer je izračunava poslovnega izida v podjetju. Računovodsko to pomeni pregled vseh 

rednih prihodkov, prihodkov iz financiranja ter izrednih prihodkov, na drugi strani pa pregled 

in izračun vseh rednih odhodkov, odhodkov iz financiranja in izrednih odhodkov. Razlika med 

prihodki in odhodki pokaže poslovni izid: dobiček ali izgubo. 

Dijaki lahko naredijo preprost izračun na primeru svojih prihodkov in izdatkov na mesečni ali 

letni ravni in se naučijo opredeliti redne prihodke in izdatke ter izredne prilive kot je npr. darilo 

v obliki denarnega zneska za rojstni dan ali pa izrednega odhodka kot je npr. popravilo 

motornega kolesa, ki ni bilo predvideno pa se je zgodilo zaradi lažjega padca pri uporabi le-

tega. 

Če dijak dela preko študentskega servisa, mora upoštevati tudi bruto in neto vrednosti plačila, 

da na koncu ni razočaran.  

Inflacija in deflacija sta npr. pojma, ki ju lahko razložimo na precej strokoven način ali pa 

enostavno za splošno razgledanost želimo le, da dijaki vedo, kako ju občutimo v realnem svetu 

in bodo vedeli, kaj to pomeni za njihov proračun in življenjski standard. Popišemo nekaj cen 

na začetku šolskega leta, na koncu pa jih primerjamo s tekočimi cenami istih izdelkov po 

preteku devetih ali desetih mesecev in imamo praktičen primer inflacije. V kolikor se jim ni 

zvišala žepnina ali štipendija, ugotavljamo tudi realno vrednost njihovega dohodka. 
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Sami ugotovijo, da se jim je realno dohodek znižal, kljub temu da je nominalno ostal enak, saj 

za isti znesek lahko kupijo manj dobrin, če se cene zvišajo.  

Pri poslovnem bontonu lahko odigramo različne življenjske situacije. Razdelimo vloge in 

prosimo, da odigrajo po svojih najboljših močeh, gledalci pa jih spremljamo in na koncu 

analiziramo njihovo obnašanje ter komentiramo dobro in slabo prakso.  

Bistvo uspešne učne ure je, da je dijak aktiven. Rada jim pripravim učne liste z izzivi, ki so 

povezani z učno snovjo, potem pa ob reševanju le-teh izluščimo teoretična izhodišča in 

morebitna pravila. 

Še en primer spoznavanja zakona ponudbe in povpraševanja je lahko prodaja preko oglasov in 

kaj hitro spoznajo, kako se obnaša trg in kako se oblikuje cena. Če dijak preko spletnega oglasa 

prodaja npr. kolo in je zanimanje zanj zelo veliko, dobi signal, da lahko ceno dvigne in obratno. 

V kolikor je edini ponudnik nekega izdelka – monopolist, lahko postavlja višjo ceno, saj kupec 

nima izbire itd. Na praktičnem primeru spoznamo zakon ponudbe in povpraševanja ter oblike 

trgov.  

S pomočjo vprašanj kot je npr.: »Katero podjetje je uspešnejše? Ali tisto, ki je ustvarilo 

1.000.000 € dobička ali tisto, ki ga je ustvarilo 800.000 € v enakem časovnem obdobju?« 

Večinoma na prvo žogo odgovorijo, da tisto, ki je ustvarilo več. Le malokdo pomisli, da je 

ključno vprašanje, koliko pa so vložili v posel, da so ustvarili določen znesek dobička.  

Tudi obravnavo stroškov lahko opravimo na praktičnem primeru spremljanja stroškov 

posameznega gospodinjstva in jih nato prezrcalimo na podjetje. V poslu dijaki namreč radi 

pozabijo na stroške, ki niso neposredni in se spomnijo le stroškov materiala in dela, pozabijo 

pa na posredne stroške, zato jih po navadi vprašam, kdo pa jim bo kril stroške ogrevanja, 

zavarovanja, odvoza odpadkov, registracije službenega vozila, amortizacije osnovnih sredstev 

itd. Preko razprave spoznavajo različne oblike stroškov, ki jih tudi ustrezno poimenujemo. 

Pri izdelavi kratkih poslovnih načrtov iščemo kreativne podjetniške ideje in načine, kako ideje 

realizirati in na kaj morajo biti pozorni. Lahko se igramo, da sem jaz ali nekaj dijakov 

investitorica, ki jim zastavlja vprašanja, oni pa se morajo izkazati in utemeljiti svoje odgovore, 

sama na koncu odločim, komu bi zaupala in investirala v njihovo idejo. Tako se pokaže tudi 

nekaj zdrave tekmovalnosti in smo že pri konkurenci. 
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Pojem konkurence na trgu lahko primerjamo s konkurenco med športniki. Na primeru le-teh 

si zapomnijo pojem konkurence in jo znajo razložiti. 

Ne smemo pozabiti na aktualne dogodke, ki se dogajajo po svetu in krojijo usodo prebivalcev 

Zemlje. S komentiranjem in razpravami vzpodbujam občutek odgovornosti do sočloveka, 

empatije, poštenosti. Razvijajo kritično mišljenje, iščejo informacije o določenih temah, 

snujejo rešitve problemov. Problemsko naravnane praktične naloge so se izkazale za zelo 

dober način poučevanja, včasih predstavljajo problem učno manj sposobnim dijakom, vendar 

na koncu vsake snovi skupaj oblikujemo izvlečke in naredimo kratke zapiske.  

Ugotavljam, da je učinkovitejše in da imajo dijaki večjo motivacijo za učenje, če so zapiski kratki 

in jedrnati, podkrepljeni s praktičnim primerom ali grafom, ki ga morajo znati razložiti, kar 

pomeni, da ga morajo razumeti. 

Še vedno pa vztrajam, da si oblikujejo zapiske, saj je razvoj možganov vezan na fino motoriko 

in ne na klikanje in »skrolanje« po ekranih. Rabijo tudi več odmorov, med katerimi se malo 

razgibamo, odpremo okna, da se nadihamo svežega zraka in tako z novimi močmi nadaljujemo 

z delom v razredu. Dijake spodbujam, da sami iščejo primerne video posnetke, ki jih lahko 

prinesejo v šolo, jih skupaj pogledamo in komentiramo.  

Nanizala sem le nekaj praktičnih primerov usvajanja kompetenc, ne smemo pa pozabiti, da je 

pomembna tudi energija, ki jo učitelj prinese v razred, njegova angažiranost in motiviranost 

ter odnos do posameznikov, ki sedijo pred njim.  

Zavedati se moramo, da nekatero znanje hitro zastara in se je bolje posvetiti temeljem, ki so 

pomembni za celo življenje ter dijake raje naučiti loviti ribe, ne pa jim jih prinesti ali celo še 

pripraviti.  

Včasih potrebujejo nekaj minut pogovora, ki ni nujno vezan na snov, da se sprostijo in 

pripravijo na usvajanje novih znanj. Učitelj ni samo tisti, ki uči, ampak mora biti predvsem 

človek v pravem pomenu besede. Žal tudi v pedagoškem poklicu niso vsi kompetentni, da 

vzgajajo in učijo, saj je potrebna tudi osebnostna zrelost in ustreznost učitelja. Pa smo spet pri 

kompetencah. 
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Povzetek 

V zadnjih desetletjih se je v šolskem izobraževalnem sistemu namesto doseganje učnih ciljev 

in standardov znanja začelo govoriti o razvijanju kompetenc oz. veščin za 21. stoletje. Četudi 

si različni avtorji niso povsem poenoteni, katere so tiste ključne kompetence, ki danes 

posameznika opolnomočijo za participatorno delovanje v družbi, dokument Sveta Evropa 

navaja ključne veščine za vseživljenjsko učenje. V članku sem opredelila pojem, navedla in 

pojasnila ključne veščine in poskušala (s primerom dobre prakse) predstaviti, na kakšen način 

te veščine razvijamo pri pouku sociologije.  

 

Ključne besede: kompetence, veščine za vseživljenjsko učenje, pouk sociologije 

 

 

Abstract 

In the last few decades our educational system has witnessed considerable discussion on how 

to improve our skills and competences for 21th century, rather than how to achieve goals and 

levels of knowledge. Although different theories and experts do not share an equal conception 

of the key competences needed for participatory inclusion in society, a document of The 

Council of the European Union names the key competences for lifelong learning. In my article 

I introduce the term and describe the basic competences, and I am also trying to demonstrate, 

by presenting examples of good practice, how the above-mentioned skills are being improved 

and implemented in sociology lessons. 

 

Key words: competences, skills of lifelong learning, sociology lesson 
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1 Od učnoprocesnega h kompetenčnemu pouku 

Odkar obstaja javni šolski sistem, se v njem prepletajo interesi države in ti običajno hkrati tudi 

interesi kapitala. Francoski sociolog Louis Althusser je šolo pojmoval kot eno izmed glavnih 

dejavnikov ideološkega aparata, ki formulira naša prepričanja, vedenje, norme, vrednote. Šola 

kot taka namreč ni nevtralen prostor, ampak z vsebinami kot tudi z načinom njihovega prenosa 

prenaša ideologijo vladajočega razreda, ta pa se pogosto zrcali skozi interes kapitala. Ta se 

dandanes odraža zlasti kot diskurz učinkovitosti in produktivnosti. Po Medvešu pa se to ni 

zgodilo šele s pojavom kompetenc ali neoliberalizma, temveč s prodorom znanstvenega 

pragmatizma.  

Kakšne naj bodo smernice izobraževanja, sploh tiste splošnoizobraževalnega programa, so se 

v zgodovini pedagogike oblikovale različne teorije. V zgodovini pedagogike so prevladujoče 

teorije, ki zagovarjajo, da morajo cilji izobraževanja izhajati iz potreb človekovega duhovnega 

in nravstvenega razvoja. Najbolj tipični predstavnik te skupine je Humboldt. Po njegovem 

mnenju izobraževalni model presega poklicno usposabljanje. V pismu pruskemu kralju je 

zapisal: "Nedvomno obstajajo nekatere vrste znanja, ki morajo biti splošne narave in, kar je še 

pomembneje, določene kultivacije uma in značaja, brez katere si nihče ne more privoščiti. 

Ljudje očitno ne morejo biti dobri obrtniki, trgovci, vojaki ali poslovneži, razen če so ne glede 

na poklic dobri, vztrajni in - glede na svoje stanje - dobro obveščeni ljudje in državljani. Če se 

ta osnova položi s šolanjem, se poklicne spretnosti kasneje zlahka pridobijo in je človek vedno 

svoboden da se preusmerim iz enega poklica v drugega, kot se to pogosto dogaja v življenju. " 

(Poklicno izobraževanje (wikislsl.top)) 

Druga skupina teorij zagovarja pogled, da je delo ena od sestavin človekove generične narave, 

del njegove ustvarjalnosti, zaradi česar sodi priprava na delo v okvir splošnega izobraževanja. 

Tipičen predstavnik je Pestalozzi. Pestalozzi je osnoval metodo učenja po “glavi, srcu in rokah” 

v skladu s trditvijo, da so vsi posamezniki po naravi ‘dobri’. Učenje otrok je imel za posebno 

akademsko disciplino, s čimer je postal začetnik pedagogike. Znan je predvsem po ti. 

Pestalozzijevi metodi učenja, ki temelji na: - interesih in potrebah otroka; - pristopu, ki v center 

postavi otroka in ne učitelja; - aktivnem soudeležbi v učni izkušnji; - svoboda otroka glede na 

njegov razvoj in treniranje samodiscipline; - poudarku na praktičnem učenju; - uporabi 

učenčevih čutil pri zaznavanju in presoji; - sodelovanju med družino in šolo; - interdisciplinarni 

https://wikislsl.top/wiki/vocational_education
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aktivnosti; - šolanju učiteljev in - avtoriteti, osnovani na ljubezni in ne sovraštvu ter strahu. 

(Johann Heinrich Pestalozzi, Wikipedija) 

Tretja skupina pa izobraževalni funkciji priprave na delo in poklic podeli primarno vlogo; 

pragmatično-funkcionalni pomen med prvimi izpostavi Spencer, pozneje Dew (Ermenc, 2020, 

196). 

Nov model izobraževanja, ki temelji na razvoju kompetentnosti, zahteva premik od 

učnosnovnega in učno-ciljnega načrtovanja k procesno-ciljnemu, ki postavlja v središče razvoj 

osebnostnih potencialov. Pri premiku od »pridobivanja znanja« k »razvijanju zmožnosti«, ki ga 

predvideva kompetenčni pristop, gre torej za razvoj konceptualnega razumevanja pri učencih 

s pomočjo njihove miselne aktivnosti in procesiranja informacij s hkratnim razvojem njihove 

osebnosti v smeri kritičnosti, ustvarjalnosti in avtonomnosti pa tudi večje kontrole nad lastnim 

učenjem. 

Kompetenčni model obravnava posameznika ne kot nezrelega oz. nezmožnega 

participatornosti v učnem procesu, ampak kot nekoga, ki je sposoben razviti svojo 

kompetenčnost z učenjem (Medveš, 2006) pod pogojem, da mu učno okolje to omogoča in ga 

k temu spodbuja. (Smernice.pdf (cpi.si) 

 

1.1 Kaj so kompetence 

Če prebiramo različno strokovno literaturo, hitro zasledimo, da ni poenotene opredelitve 

kompetenc. Vsekakor je ne smemo zamenjati z veščino, spretnostjo in kvalifikacijo, ampak je 

širši pojem, saj je to zmožnost, ki v sebi integrira znanje, veščine, spretnosti, sposobnosti, 

stališča, motive in vrednotno naravnanost. Kompetence lahko tako razumemo kot preplet 

znanja, veščin in stališč, ki jih posameznik izgrajuje v procesu učenja. Kompetenca je torej 

sestavljena iz treh dimenzij: (a) znanja v smislu razumevanja vsebin – pojmov, principov, 

zakonitosti, teorij, ki jih posameznik izgrajuje z uporabo višjih kognitivnih procesov, 

poimenovana kognitivna dimenzija kompetence; (b) veščin v smislu obvladovanja miselnih 

postopkov, znanstvenih metod, postopkov in poti raziskovanja, procesov pridobivanja znanja, 

poimenovana funkcionalna dimenzija in (c) stališč v smislu oblikovanja interesa, osebnega 

odziva, osebne integritete in socialne vključenosti, poimenovana osebnostna ali socialna 

dimenzija kompetence. (Smernice.pdf (cpi.si) 

https://cpi.si/wp-content/uploads/2020/09/Smernice.pdf
https://cpi.si/wp-content/uploads/2020/09/Smernice.pdf
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Različni avtorji navajajo različne kompetence, ki naj bi bile ključne za življenje v 21. stoletju. 

Širše bi lahko rekli, da so ključne kompetence tiste, ki jih posameznik potrebuje za osebno 

izpolnitev in razvoj skozi vse življenje, pa tudi za aktivno državljanstvo in zaposljivost. Temeljne 

zmožnosti oziroma ključne kompetence posamezniku v različnih okoliščinah omogočajo 

funkcionalno odzivanje in delovanje v širokem spektru različnih dejavnosti. Niso odvisne od 

okoliščin delovanja. So pa prenosljive med različnimi poklici in omogočajo odraslim dejavno 

udeležbo v družbi in primeren osebnostni razvoj. Spodbujajo neodvisnost in osebno 

učinkovitost. V sodobni večkulturni družbi so nepogrešljive za delovanje v konkretnem okolju. 

(Javrh, 2020, 12–13)  

 

Vendar je Svet EU maja 2018 na podlagi predloga Komisije sprejel Priporočilo o ključnih 

kompetencah za vseživljenjsko učenje, v katerem je opredeljenih osem ključnih kompetenc, 

potrebnih za osebnostno izpolnitev, zdrav in trajnosten način življenja, zaposljivost, aktivno 

državljanstvo in socialno vključevanje (Uradni list EU):  

a) pismenost (zvišanje ravni doseganja osnovnih spretnosti (bralne in računske pismenosti 

ter osnovnih digitalnih spretnosti) in podpiranje razvoja učne kompetence, ki predstavlja 

nenehno izboljšujočo se osnovo za vseživljenjsko učenje in družbeno udejstvovanje) 

b) večjezičnost (zvišanje ravni znanja uradnih in drugih jezikov ter podpiranju učencev pri 

učenju različnih ustreznih jezikov za delo in življenje, ki lahko prispevajo k čezmejnemu 

sporazumevanju in mobilnosti) 

c) matematična, naravoslovna in inženirska kompetenca (treba je upoštevati njihovo 

povezanost z umetnostjo, ustvarjalnostjo in inovacijami, ter spodbujanju večjega števila 

mladih, zlasti deklet in mladih žensk, da se odločijo za poklicne poti na teh področjih) 

d) digitalna in tehniška kompetenca (v vseh življenjskih obdobjih) 

e) osebnostna in družbena kompetenca ter zmožnost pridobivanja novih kompetenc (za 

izboljšanje zdravega in v prihodnost usmerjenega načina življenja) 

f) aktivno državljanstvo (zavedanje o skupnih vrednotah iz člena Pogodbe o Evropski uniji in 

Listine Evropske unije o temeljnih pravicah) 

g) podjetnostna kompetenca (na primer s spodbujanjem priložnosti za učence in dijake, da 

med šolanjem pridobijo vsaj eno praktično podjetniško izkušnjo) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
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h) kulturna zavest in izražanje (obsega zavedanje in izražanje lastne identitete in načina 

življenja z umetnostjo, spoznanje o pomembnosti ohranjanja lastne in tuje kulturne 

dediščine ter kulturno ustvarjalnost v najrazličnejših pojavnih oblikah) (Javrh, 2005: 17)  

 

Uveljavljanje kompetenčnega diskurza na področju vzgoje in izobraževanja povezati vsaj s 

tremi ključnimi procesi: poleg teženj po vse tesnejšem povezovanju izobraževanja in trga 

dela, ki jih je bistveno okrepilo neoliberalno razumevanje ekonomije in socialne politike, tudi 

pedagoške teorije, ki za svojo epistemološko oporo jemljejo konstruktivizem in skozi ideološki 

govor proizvajajo vrednotno polarizacijo med t. i. transmisijsko in t. i. transformacijsko 

orientirano šolo, ter problematična interpretacija razmejitve med učnociljnim, 

učnovsebinskim in procesnorazvojnim kurikularnim načrtovanjem, ki kurikularno načrtovanje, 

temelječe na opredeljevanju ciljev pouka (izraženih tudi skozi kompetence), razume kot 

alternativo načrtovanju učnih vsebin (Štefanc, 2021, 94). Vstop kompetenc kot 

konceptualnega mehanizma rekonceptualizacije obveznega splošnega izobraževanja bistveno 

poseže v učnociljno zasnovo kurikuluma, tako da odpre prostor njenim problematičnim 

razsežnostim. Učnociljna orientacija kurikuluma je torej problematična toliko, kolikor odpre 

prostor možnosti, da mesto učnih ciljev zasedejo – kompetence. 

»Če besedo ‚znanje‘ nadomestimo z besedo ‚kompetenca‘, to ni brez pomena,« piše Laval 

(2005, 72) in ta stavek je treba brati dobesedno: kompetence v pedagoškem prostoru zasedajo 

mesto znanja, v diskurzu funkcionirajo kot njegov nadomestek. Znanje preprosto 

»absorbirajo«, prikažejo ga kot svoj sestavni del, toda hkrati s tem ga tudi postavijo na stran, 

ga odstranijo. Prav neoprijemljivost, nestabilnost koncepta kompetence bistveno vzpostavlja 

njegovo uporabnost, priročnost pri zagotavljanju implementacije vsakokratnih ekonomskih 

interesov oz. pričakovanje ekonomske sfere v polje vzgoje in izobraževanja. 

 

1.2 Pouk sociologije in kompetence za življenje 

Splošni učni cilji, ki so opredeljeni v učnem načrtu za gimnazije, se v pomembnem delu 

nanašajo oz. navezujejo na kompetence, ki jih je tudi Svet Evrope opredelil kot ključne. 

V razpredelnico sem h ključnim kompetencam vseživljenjskega učenja pripisala splošne 

cilje/kompetence iz učnega načrta. 
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Tabela 1: Povezava ključnih kompetenc z učnim načrtom za sociologijo za gimnazijo 

KLJUČNE KOMPETENCE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  TEMELJNI CILJI IZ UČNEGA NAČRTA ZA GIMNAZIJE  

PISMENOST • sposobnost za analizo in kritično vrednotenje 

različnih podatkov in izsledkov družboslovnih 

raziskav in različnih vrst informacij, gradiv in virov  

• sposobnost izdelave enostavnejših socioloških 

raziskav  

• sposobnost povezovanja socioloških znanj s 

spoznanji z drugih znanstvenih področij in 

humanistike  

VEČJEZIČNOST  

MATEMATIČNA, NARAVOSLOVNA IN INŽENIRSKA 

KOMPETENCA 

 

DIGITALNA KOMPETENCA  

OSEBNOSTNA IN DRUŽBENA KOMPETENCA • občutljivosti za zaznavanje družbenih problemov, 

procesov in pojavov  

• razumevanje družbenih in individualnih 

problemov v kontekstu širše družbene in 

kulturne perspektive 

• sposobnosti refleksije lastnega socialnega 

položaja in oblikovanja stališ, prepričanj, 

predsodkov in delovanj kot temelja za 

vključevanje v družbeno življenje ter za strpno in 

odgovorno ravnanje  

• sposobnost razumevanje večplastnosti in 

kompleksnosti družbenega in osebnega življenja 

posameznika/posameznice in zmožnost 

večplastnega in kompleksnega obravnavanja 

konkretnih družbenih procesov in pojavov ter 

osebnih problemov 

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO • sposobnosti kritičnega, na znanju utemeljenega 

odnosa do družbenega delovanja 

• sposobnost strokovnega, argumentiranega in 

strpnega izražanja lastnih stališč 

PODJETNOSTNA KOMPETENCA  

KULTURNA ZAVEST  • sposobnost empatije in strpnost do različnosti 
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Čeprav vsi učni cilji ne razvijajo neposredno tudi ključnih kompetenc za življenje, pri pouku 

sociologije zasledujemo tudi digitalno pismenost (samostojno iskanje informacij, njihova 

selekcija … ), vsekakor pa tudi večjezičnost, saj pri pouku pogosto kombiniram ogled kratkih 

prispevkov, filmov s spleta, ki so večinoma v angleškem jeziku oz. z angleškimi podnapisi. Po 

mojem mnenju se še najmanj se razvija podjetnostna kompetenca kot seveda matematično-

naravoslovna, saj se ti povezujeta z drugimi predmetnimi področji. 

 

2 Primera dobrih praks za razvijanje kompetenc za 

življenje pri pouku sociologije 

Transformacijski način poučevanja, aktivno državljanstvo in kritično mišljenje poleg drugačnih 

načinov dela (večji poudarek na skupinskem in samostojnem delu, metoda analiza članka, 

učenec v vlogi učitelja) razvijam zlasti preko dveh metod, ki ju v svoj pouk želim čimbolj 

kontinuirano vpeljevati. To sta debata in sociološka mapa. 

 

A) Debata 

Izobraževalna debata je uravnoteženo strukturiran komunikacijski dogodek o pomembni temi, 

v katerem se soočita dve nasprotujoči si strani in poskušata prepričati publiko/sošolce. 

Debatni format določa, koliko govorcev, govornic je na vsaki strani, vrstni red, kako si govorci 

sledijo in naloge govorcev. Dijaki sami raziskujejo, se skupaj pripravljajo v skupinah, svoje 

znanje delijo z vrstniki skozi svoje govore in lahko prevzamejo tudi vlogo ocenjevalcev. Učitelj 

nastopa v vlogi moderatorja; določi temo, predvsem pa zagotavlja, da imajo dijaki potrebno 

znanje in pomoč pri iskanju virov. Po debati učitelj zagotovi povratno informacijo. Debata se 

osredotoči na uporabo znanja in razumevanja. Cilj »zmage« v debati motivira učence in jim 

pomaga pri učenju. Vsaka debata ima naprej določeno debatno trditev, o kateri se debatira, 

kar omogoča, da je razprava bolj osredotočena na določen problem. Trditev mora biti 

ubesedena tako, da omogoča argumente tako za kot proti, biti mora jasna in preprosta. 

Odvisno od trditve se lahko debatira o vrednotah, podpori ali obžalovanju nekega pojava ali o 

različnih politikah oz. strategijah. 
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Pri debati dijaki razvijajo … 

• občutljivost za zaznavanje družbenih vprašanj. 

• sposobnost uporabe temeljnih socioloških znanj pri pojasnjevanju družbenih pojavov. 

• sposobnost kompleksne obravnave konkretnih družbenih problemov. 

•  sposobnost argumentiranja in strpnega izražanja lastnih stališč. 

•  sposobnost za analizo in kritično vrednotenje različnih vrst informacij, gradiv in virov. 

Prednosti debate so: 

• razširitev in poglabljanje znanja 

• smiselno uporabo znanja 

• delo z viri in literaturo 

• javno nastopanje, razvoj komunikacijskih veščin 

• razvijanje kritičnega mišljenja in spodbujanje aktivnega učenja 

• spremljanje vprašanj sodobnega sveta in aktualnega družbenopolitičnega življenja 

• aktivno poslušanje 

• skupinsko delo 

• večja motivacija dijakov 

• razvoj informacijske pismenosti  

• razvoj veščin in znanja aktivnega državljana 

Četudi ima lahko vpeljava debatne tehnike tudi svoje pomanjkljivosti (poraba časa, neenaka 

vključenost vseh dijakov, usmerjenost na zmago in ne na vsebino, poenostavljeni 

zdravorazumski argumenti, slabo poznavanje debatnih tehnik), ima debata zagotovo več 

prednosti kot slabosti, saj razvija kompetence kritičnega mišljenja, argumentiranja, 

pismenosti, predvsem pa spodbuja transformacijsko učenje. 

 

B) Sociološka mapa 

Sociološko mapo pri pouku sociologije kot metodo uporabljam tretje leto. Dijaki si poljubno 

izberejo pet različnih člankov (vsaj dva morata biti v tiskani obliki), ki so lahko tematsko 

povezani ali pa tudi ne. V svojem referatu oz. sociološki mapi predstavijo vsebino članka in ga 

povežejo s sociološko vedo (umestijo problem/temo v sociološki kontekst oz. ga predstavijo z 

ustreznimi sociološkimi viri (terminologija, avtorji), v povzetku pa zapišejo argumentirano 

mnenje. To storijo pri vsakem članku.  
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Pri evalvaciji oz. oceni sem poleg vsebinskega dela pozorna tudi na oblikovno ter slovnično 

podobo (zlasti citiranje), še posebej pa tudi na uporabo ustreznih relevantnih virov. 

Namen sociološke mape je predvsem ta, da dijaki spoznajo uporabnost sociologije v 

vsakdanjem življenju oz. da predstavijo teme, ki jih zanimajo, da razvijajo kritičnost in 

pismenost (tako bralno kot pisno kot tudi sposobnost selekcioniranja virov), hkrati pa ta 

metoda služi, da kot učitelj spoznaš, kako razmišljajo, s katerimi problemi/pomisleki se 

soočajo, katere teme jih zanimajo, nenazadnje se tudi veliko naučiš. Menim, da je ta pristop 

učinkovitejši, saj v pisni komunikaciji niso tako neposredno izpostavljeni v razredu in zato lažje 

zapišejo mnenje, kakršnega imajo v resnici. V lanskem letu so med več kot 100 mapami 

drugošolcev v gimnazijskem programu bile izpostavljene teme spolne identitete, telesnih 

idealov, covida in športnih fenomenov ter spletnih vplivnežev. To me je tudi spodbudilo, da 

bom letos prvo živo knjižnico na GCC tematsko povezala s spolom in spolno identiteto.  

 

3 Zaključek 

V zadnjih desetletjih smo (bili) priča številnim družbenim spremembam, ki so posledica 

različnih vplivov globalizacije, sprememb v ekonomskem sistemu in na trgu dela, kar 

posledično vpliva tudi na proces izobraževanja. Šola je pristala na »neoliberalistično« logiko, 

ki zagovarja, da je dobro zgolj tisto znanje/védenje, ki na trgu preživi oz. implicira takojšnje 

rezultate. V tem kontekstu je pogost diskurz o kompetencah. Posledica nove vloge šole je 

vsesplošen upad kakovosti in količine znanja, hkrati pa smo priča ekspanziji programov – zlasti 

visokošolskih, ki so mnogokrat zgolj odziv na trenutne potrebe, a brez prave kakovostne 

programske osmislitve. Neoliberalni model je moč zaznati tudi pri prehodu iz srednje šole, ko 

dijaki nadaljujejo šolanje na visokošolskih in univerzitetnih programih; maturanti naj bi se 

odločali predvsem za tiste študijske programe, ki jim bodo omogočali preživetje na trgu dela. 

Medijska prezentacija in delno tudi strokovna javnost sta neprizanesljivi do t. i. družboslovnih 

študijev oz. poklicev, ki naj bi bili v duhu kapitalizma »nepotrebni, nezaposljivi in neuporabni 

v gospodarstvu«. V takem diskurzu se pogosto (tudi med kolegi) znajde sociologija, čeprav je 

lahko zlasti s svojo vsebinsko odprtostjo, nenehno prilagodljivostjo trenutnim razmeram, 

predvsem pa z načini in metodami poučevanja osrednji steber razvoja temeljnih kompetenc 

vseživljenjskega učenja. 
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