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Zbornik prispevkov in povzetkov ob Mednarodnem strokovnem simpoziju »Zlati rez«
Organizator simpozija in založnik zbornika: Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Šercerjeva 7,
2380 Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 18. in 19. september 2019
Elektronska izdaja
Ožji organizacijski odbor: Zvonka Murko, Lidija Konečnik Mravljak, Valerija Belaj
Člani organizacijskega odbora: Maja Pur Tretjak, Vera Trafela, Klavdija Mori, Antonija
Pavlovič, Nuša Pruš, Nace Pruš, Andreja Namar, Eva Osojnik, Marjeta Vinšek, Nataša
Rotovnik Sukič, Mihaela Hozjan, Veronika Gosak Krebs, Majda Šrimpf, Marko Dreu,
Ksenija Uršej
Uredniški odbor e-zbornika: Marko Dreu, Eva Osojnik
Zbornik sestavljajo povzetki in prispevki, ki so bili predstavljeni na Mednarodnem
strokovnem simpoziju »Zlati rez«, ki je potekal 18. in 19. septembra 2019 na Prvi osnovni
šoli Slovenj Gradec.
Avtorji jamčijo za avtorstvo in prevzemajo vso odgovornost za objavljene prispevke, prevode
povzetkov ter jezikovni pregled.
Publikacija je dostopna na spletni strani:
Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani:
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Ravnateljica: Zvonka Murko
ŠOLA 21. STOLETJA
V okviru Mednarodnega strokovnega simpozija »ZLATI REZ« bo naše dvodnevno druženje
na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec potekalo v smeri iskanja odgovorov na vprašanje, kakšna
naj bo šola 21. stoletja, kateri so pozitivni in učinkoviti pristopi pri delu v sodobni šoli.
Danes živimo v času nepredstavljivo hitrih sprememb. V izkušnji sodobnega človeka se v
nekaj letih zgodi več, kot se je ljudem pred tristo leti zgodilo v loku celega življenja!
Tudi v šolah se tako srečujemo s spremembami in mnogimi izzivi. Kako pripraviti otroke na
življenje v prihodnosti, ki jo lahko le predvidevamo?
Popolnega zadovoljstva z izobraževalnim sistemom ne kaže nihče od udeležencev šolskega
sistema, kot so učenci, učitelji in starši. O tem, kakšna naj bo sodobna šola, se ne sprašujemo
le v Sloveniji, temveč po celem svetu.
To, da je naš šolski sistem kakovosten, a spremembe so nujne, pravijo mnogi strokovnjaki.
Sama sem prepričana, da se mora šola venomer prilagajati, posodabljati in s tem spreminjati,
da nobena sprememba v današnjem času ni dolgotrajna in končna. Sistem pa se mora
spreminjati in prilagajati v vseh pogledih, v načinih dela, pristopih in tudi v zakonodaji.
Naslov našega mednarodnega simpozija je ZLATI REZ. Zame je zlati rez tista najčistejša
lepota, usklajenost, skladnost razmerij, dokazana v matematiki, ujeta v sliki, izražena v
naravi. Njegove skrivnosti so poznale že stare civilizacije Egipta, Grčije,
Babilonije. Zasnovan je na osnovi znanja in raziskovanja. Na sliki, ki ga ponazarja, ni ničesar
odveč in ničesar premalo. Vsega je ravno prav, vse je v pravem razmerju.
Ko so učenci predlagali ta naslov za letošnje UNESCO dejavnosti in s tem tudi za naš
simpozij na temo ŠOLA 21. STOLETJA, sem vedela, da je to najboljši možni naslov ne le v
besedi, ampak tudi v svojem pomenu in našem interesu pri iskanju odgovorov na vprašanje,
kakšno šolo hočemo.
Pedagoški delavci, učitelji vnašate v svoje delo mnoge spremembe, se vključujete v projekte
ter tako posodabljate delo v šoli.
V teh dveh dneh bomo poslušali predavanja o aktualnih temah, kot so: Okoljski problemi (dr.
Tjaša Pogačar), Razvoj socialnih veščin (dr. Zoran Milivojević), Umetna inteligenca in
izobraževanje (dr. Mateja Jamnik), Stres in učinkovito obvladovanje stresa v osnovni šoli (dr.
Matej Tušak).
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Priča bomo predstavitvam mnogih sodobnih in učinkovitih pristopov pri delu v šoli, ki
motivirajo današnje učence in izboljšujejo rezultate učenja.
Poleg teh sprememb, ki jih uvajamo pri delu v šoli, pedagoški delavci pričakujemo tudi
spremembe zakonodaje, ki bo omogočila, da ti pristopi učinkovito zaživijo v praksi, kot npr.
spremembe pravilnika o normativih in standardih, pravilnika o preverjanju in ocenjevanju
znanja, urejanje področja medpredmetnih povezav …
Cilje in delo naše UNESCO šole usmerjajo 4 osnovni UNESCO stebri: UČITI SE, DA BI
VEDELI; UČITI SE, DA BI ZNALI DELATI; UČITI SE ŽIVETI SKUPAJ IN UČITI SE
BITI. Tako smo tudi to dvodnevno srečanje smiselno uokvirili z njimi.
PRVI DAN SREČANJA bo namenjen predvsem predstavitvam dobrih praks na temo UČITI
SE, DA BI VEDELI IN UČITI SE, DA BI ZNALI DELATI.
DRUGI DAN NAŠEGA DRUŽENJA bo namenjen predvsem predstavitvam dobrih praks na
temo UČITI SE ŽIVETI SKUPAJ IN UČITI SE BITI.

Četrtek, 19. 9., bomo zaključili z okroglo mizo v kulturnem domu, na kateri bomo skupaj z dr.
Tjašo Pogačar, dr. Matejem Tušakom, dr. Matejo Jamnik, dr. Slavkom Gabrom in dr. Vinkom
Logajem razmišljali o šoli v prihodnosti in potrebnih spremembah.
Ne glede na vsa dogajanja in razmišljanja o šoli 21. stoletja se moramo zavedati, da še vedno
velja rek: »Šola stoji in pade z učiteljem.« Pri tem je najpomembnejša pedagoška toplina
učitelja, ki spoštuje in vstopa v razred z naklonjenostjo do vsakega otroka z zavestjo, kot bi
rekel Franklin D. Roosevelt: »Mogoče nam ne bo uspelo pripraviti prihodnosti za svoje
otroke, lahko pa pripravimo svoje otroke na prihodnost.«
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» Včasih pogled boli.
To ne bi smele
biti otroške oči!
Ko je besed preveč,
ko niso vir sporazuma,
so le-te odveč.«
Mnogo besed smo izmenjali, ko smo se na naši šoli pripravljali na mednarodni strokovni
simpozij, poimenovan ZLATI REZ. A besede niso bile odveč. Slišane bodo, ko jih bomo
združevali v glasen pedagoški apel, razumljene bodo, ko bomo govorili o težavah sodobne
družbe, vrednotene bodo v razmisleku pedagoškega poslanstva. Kajti za naše najmlajše gre,
najbolj ranljive, najmanj obremenjene; za njihovo in našo prihodnost gre! Kakšna bo ta v
resnici, nam ne bo mogel odgovoriti še tako spoštovani predavatelj; bomo pa skupaj iskali
odgovore na vprašanja, kakšno šolo hočemo.
Naše vodilo so Delorsovi Unesco stebri: učiti se, da bi vedeli; učiti se, da bi znali živeti
skupaj; učiti se, da bi znali delati in učiti se biti.
Vaše vodilo je vaše delo, zato vaše cenjene prispevke sprejemamo z vso odgovornostjo, ki je
naložena nam, odraslim, ko predajamo znanje in izkušnje našim otrokom – ta naš planet si
namreč delimo vsi. Zavedamo se podrobnosti sprememb v šolskem sistemu in zakonodaji na
tem področju, pričakujemo pozitivne pristope za delo v sodobni šoli.
Vaši primeri dobrih praks so bogastvo, ki priča, da je naš šolski sitem kakovosten, da
poučujemo s srcem in pedagoško toplino, da si želimo pozitivne povezave med šolo, učenci,
starši.
Iskrena hvala vsem Vam, spoštovani, ki ste sodelovali na Zlatem rezu.
Ob razmišljanju o aktualnih temah, ob strokovnih pogledih, se bo vaš in naš glas združil v
mogočen klic in misli bodo odmevne, E-zbornik pa dragocen.
Prisrčna hvala vsem sodelujočim v imenu Organizacijskega tima »Zlati rez« Prve osnovne
šole Slovenj Gradec!
»Naredi nekaj lepega za drugega.
Naj bo zahvala za tvoje dejanje
občutek, da si storil nekaj dobrega,
da je zaradi tebe nekdo srečen.« (Katja, devetošolka)
V imenu organizacijskega tima:
Lidija Konečnik Mravljak, prof., pomočnica ravnateljice
Valerija Belaj, prof.
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PLENARNI PREDAVATELJI NA MEDNARODNEM STROKOVNEM
SIMPOZIJU »ZLATI REZ«,
18. in 19. 9. 2019
na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec

DATUM: 18. 9. 2019
TELOVADNICA PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC
URA
13.00-13.55

dr. Tjaša Pogačar: OKOLJSKI PROBLEMI

14.00-14.55

dr. Zoran Milivojević: RAZVOJ SOCIJALNIH VEŠTINA U ŠKOLI XXI. STOLEĆA /
RAZVOJ SOCIALNIH VEŠČIN V ŠOLI 21. STOLETJA

DATUM: 19. 9. 2019
TELOVADNICA PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC
URA
13.30-14.25

dr. Mateja Jamnik: UMETNA INTELIGENCA IN IZOBRAŽEVANJE /
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EDUCATION

14.30-15.25

dr. Matej Tušak: STRES IN UČINKOVITO OBVLADOVANJE STRESA V
OSNOVNI ŠOLI
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dr. Tjaša Pogačar
ŽIVLJENJEPIS
Tjaša Pogačar živi v Komendi z možem in tremi otroki. Šolanje je začela v OŠ KomendaMoste in nadaljevala na Škofijski klasični gimnaziji. Na Fakulteti za matematiko in fiziko je
študirala meteorologijo in študij zaključila leta 2007 z diplomskim delom Možni vplivi
podnebnih sprememb na vodno bilanco tal v Sloveniji. Študij je ob delu na Agenciji RS za
okolje nadaljevala na Biotehniški fakulteti, na podiplomskem študiju biotehniških in bioloških
znanosti, področje agronomija. Leta 2015 je pod mentorstvom prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj
zagovarjala doktorsko disertacijo Modeliranje vpliva vremena in podnebja na rast in pridelek
travne ruše v Sloveniji in pridobila naslov doktorica znanosti. Na Agenciji RS za okolje je
bila zaposlena na Oddelku za agrometeorologijo, od leta 2015 pa delo nadaljuje kot
raziskovalka-asistentka na Biotehniški fakulteti, Oddelku za agronomijo, Katedri za
agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja. Kot
docentka s področja klimatologije poučuje in raziskuje področje agro- in biometeorologije,
klimatologije ter podnebnih sprememb. Trenutno jo najbolj zaposluje evropski projekt HeatShield (v okviru programa Obzorja 2020), kjer se ukvarja z raziskavami povečanega vpliva
vročinskih valov na zdravje in produktivnost delavcev v Evropi in iskanjem učinkovitih
rešitev. Večkrat je kot predavateljica povabljena, da spregovori o različnih vidikih težav, ki
jih prinašajo podnebne spremembe. Je avtorica več člankov v uglednih mednarodnih revijah.

PREDAVANJE
dr. Tjaša Pogačar: OKOLJSKI PROBLEMI
Današnji življenjski slog je izrazito potrošniško usmerjen in s tem energijsko potraten, kar
povzroča prevelike pritiske na okolje. Planetarne meje varnega smo na več področjih že
presegli. Vplivi na okolje se med seboj prepletajo, ravnotežje med ekosistemi je porušeno,
med okoljskimi problemi pa so podnebne spremembe visoko na lestvici nujnega ukrepanja.
Slovenija se v povprečju v primerjavi s svetovnim ali evropskim povprečjem segreva hitreje.
Opažamo vremenske ekstreme, ki so intenzivnejši in pogostejši kot v preteklosti. Ne gre le za
škodo po katastrofalnih naravnih nesrečah in ne le za kmetijstvo, ki je vremenu neposredno
izpostavljeno. Vplivi podnebnih sprememb se kažejo na mnogih področjih poslovnega sveta
in sprožajo migracije. Generacije, ki odraščajo v zadnjih letih oz. že desetletjih, so v šolskih
programih o okoljskih problemih slišale zelo malo. Pomembno je, da prihajajoče generacije
izobražujemo od malih nog, kar pomeni, da moramo najprej izobraziti učitelje. Če želimo
vzgajati za samostojno razmišljanje in iskanje rešitev, so okoljski problemi idealen primer
multidisciplinarnega pristopa, ki ga na državni ravni na žalost nismo usvojili.
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Today's lifestyle is highly consumer-oriented and therefore energy-consuming, causing too
much environmental pressure. We have already exceeded the safe planetary boundaries in
several areas. There is a major interaction between environmental impacts, ecosystem balance
is disrupted, and climate change is high on the scale of emergency action. On average,
Slovenia is warming up faster than the global or European average. More intense and more
frequent weather extremes have been observed lately than in the past. It is not only about
damage caused by natural disasters and it is not just the problem of weather-exposed
agriculture. Climate change impacts are reflected in many areas of the business world and
trigger migration. Generations growing up in recent decades, have heard very little in school
programs about environmental problems. It is important that we educate future generations
from a young age, which means that we need to educate teachers first. If we want to teach
pupils to think independently and to seek solutions, environmental problems are an ideal
example of a multidisciplinary approach that at the national level, unfortunately, has not been
adopted.
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dr. Zoran Milivojević
ŽIVLJENJEPIS
Zoran Milivojević je psihoterapeut, autor i aktivista za prava roditelja. U oblasti transakcijske
analize ima status međunarodnog učitelja i supervizora. U poslednjih dvadesetak godina bio je
spoljašnji supervizor u više vaspitnih institutcija u Sloveniji. Direktor je Međunarodne
akademije za transakcijsku analizu (ITA akademija). Autor je devet knjiga i nekoliko
udžbenika, od kojih su na slovenački prevedeni Emocije, Formule ljubezni, Igre ki ih igrajo
narkomani, Mala knjiga za velike starše, i Uloviti ljubezen.

PREDAVANJE
dr. Zoran Milivojević: RAZVOJ SOCIJALNIH VEŠTINA U ŠKOLI XXI STOLEĆA /
RAZVOJ SOCIALNIH VEŠČIN V ŠOLI 21. STOLETJA
Istraživanja pokazuju da mladi sve više vremena posvećuju tehnologiji i da se otuđuju od
komunikacije sa drugim mladima. Tako, na primer, u SAD mladi provode skoro 7 sati dnevno
gledajući u različite ekrane, dok oko 2 sata provode u komunikaciji sa stvarnim ljudima.
Ovakvo stanje ima brojne negativne posledice, od kojih je najvažnije da ne razvijaju svoje
socijalne veštine. U predavanju ćemo ukazati na mogućnosti koje savremena škola ima u
razvoju socijalnih veština.

Raziskave kažejo, da mladi vse več časa posvečajo tehnologiji in da se izogibajo komunikaciji
z vrstniki. Tako, na primer, mladi v ZDA za različnimi zasloni preživijo skoraj 7 ur na dan,
medtem ko za osebno komunikacijo z ljudmi porabijo približno 2 uri. Takšno stanje ima
številne negativne posledice, med katerimi je najpomembnejša izguba socialnih veščin. Med
predavanjem bomo predstavili možnosti sodobnih šol za spodbujanje razvoja socialnih veščin.

Young people are spending their time on digital screens, and therefore are alienating
themselves from others. In USA they are 7 hours in interactions with displays, and only 2
hours in communication with real people. This state has different negative consequences,
among which the most important is underdevelopment of their social skills. In our
presentation we will show different capacities of modern school that help develop social
skills.
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dr. Mateja Jamnik
ŽIVLJENJEPIS
Mateja Jamnik is a Professor of Artificial Intelligence at the Department of Computer Science
and Technology of the University of Cambridge, UK. She is developing AI techniques for
human-like computing - she computationally models how people solve problems to enable
machines to reason in a similar way to humans. She is essentially trying to humanise
computer thinking. She applies this AI technology to medical data to advance personalised
cancer medicine, and to education to personalise tutoring systems. Mateja is passionate about
bringing science closer to the public and engages frequently with the media and public
science events. Her active support of women scientists was recognised by the Royal Society
which awarded her the Athena Prize. Mateja has been advising the UK government on policy
direction in relation to the impact of AI on society.

PREDAVANJE
dr. Mateja Jamnik: CIAL INTELLIGENCE AND EDUCATION
Summary
In this talk I will review the explosion in Artificial Intelligence research and the main drivers
for this. With examples I will demonstrate the areas where AI has had the biggest impact. I
will particularly focus on progress in technologies for education due to AI. My own work is
modelling human intuitive reasoning and making AI engines adaptable to human expertise
and preferences in problem solving. I will present how we apply this in the context of an
adaptable AI tutor. I will conclude with some of my vision for the use of AI in education.
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dr. Matej TUŠAK
ŽIVLJENJEPIS
Matej Tušak je osnovno šolo obiskoval v Cerkljah na Gorenjskem. Po zaključeni Gimnaziji
Kranj se je vpisal na študij psihologije na Filozofski fakulteti, ki ga je uspešno zaključil l.
1992 z nalogo Agresivnost v vrhunskem športu, za katero je prejel Prešernovo nagrado za
študente. Delo je nadaljeval na področju psihologije športa in leta 1997 doktoriral s temo:
Razvoj motivacijskega sistema v športu. Od leta 1992 je zaposlen na Fakulteti za šport, kjer
poučuje občo psihologijo in psihologijo športa. Predava tudi po drugih fakultetah v Sloveniji
(MF, EF, FF, FDV, FE idr.). V tujino je bil vabljeni kot predavatelj na univerzah v Celovcu,
Trstu, Zagrebu, Splitu, Mostarju, Sarajevu, Skopju in Beogradu. Poleg pedagoškega dela
aktivno sodeluje na Inštitutu za šport v procesu psihične priprave vrhunskih slovenskih
športnikov. V zadnjih 25 letih je bil psiholog gimnastičnih, kegljaških, kajakaških, skakalnih,
jadralnih, smučarskih, teniških, judo, plesnih idr. reprezentanc ter psiholog mnogih drugih
znanih slovenskih športnikov, nosilcev medalj na SP in OI. Kot športni psiholog je aktivno
sodeloval na številnih EP in SP ter na OI v Atlanti, Naganu, Vancouverju, Londonu in
Sochiju ter v pripravi vrhunskih športnikov na vse ostale OI od leta 1992. Pripravljal je tudi
mnoge tuje športnike (Španija, Liechenstein, Rusija, Ukrajina, Hrvaška, Italija, ZDA idr.).
Teoretska znanja združuje s praktičnimi izkušnjami in širi v preko 400-tih člankih, knjigah in
drugih publikacijah. Bil je predsednik sekcije za psihologijo športa pri Društvu psihologov
Slovenije, član strokovnega sveta za šport pri Vladi RS, član Sport Psychology Council, (svet
športnih psihologov iz celega sveta), član odbora za vrhunski šport pri Olimpijskem Komiteju
Slovenije, predsednik strokovnega sveta za šport pri SUSA (univerzitetna športna zveza),
predsednik strokovnega sveta za judo, član strokovnih svetov v različnih panogah (kegljanje,
smučarski skoki, jadranje, kajak) in vodja psihodiagnostičnega laboratorija na Inštitutu za
šport. Aktiven je na področju raziskovalnega dela, kjer sodeluje s hrvaškimi, avstrijskimi,
makedonskimi, bosanskimi, ruskimi, švedskimi, irskimi, italijanskimi, kanadskimi,
angleškimi in ameriškimi športnimi psihologi. V zadnjih letih je bil vodja ali aktivni
sodelavec pri 20 raziskovalnih projektih MŠŠ in MZT ter MORS ter odgovorni nosilec 12
projektov. Kljub temu, da je vrhunski šport in psihična priprava ter motiviranje športnikov
glavna tema njegovega strokovnega in raziskovalnega dela, pa se vedno bolj posveča tudi
problemom rekreativnega športa. V zadnjem času dela kot predavatelj in svetovalec v mnogih
domačih in tujih podjetjih, svetuje upravam podjetij, je član mednarodnega teama za
promocijo zdravja na delovnem mestu, sodeluje pri sanaciji slvenskih bolnišnic, sodeluje z
ameriško Mayo kliniko in raziskuje šport, zdravje in psihologijo, izvaja coachinge in druge
oblike psihoterapije in svetovanja. Razvija pa tudi različne aplikativne storitve za
posameznike in podjetja s področja aplikativne psihologije.
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Ključni dosežki:











prof. za psihologijo na Ljubljanski univerzi
predstojnik katedre za humanistiko in družboslovje
vodja laboratorija za psihodiagnostiko na Inštitutu za šport
psihoterapevt in hipnoterapevt
avtor preko 500 knjig in člankov
psiholog znanih slovenskih športnikov (Peterka, Majdič, Kranjec, Žbogar, Žolnir,
Košir, Debevec, Maze idr., različnih državnih reprezentanc, 6 krat udeleženec OI)
direktor podjetij SIRIUS AM d.o.o., PROSIGURA d.o.o.
solastnik in soavtor internetne Šole vseživljenjskega učenja DAYACT
(www.dayact.com)
soavtor spletnega portala skupaj z dr. A. Ihanom, dr. V. Strojnikom in Mayo kliniko iz
ZDA 24alife (www.24alife.com)
avtor spletne aplikacije Persona Animal

PREDAVANJE
dr. Matej Tušak: STRES IN UČINKOVITO OBVLADOVANJE STRESA V OSNOVNI
ŠOLI
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Ksenija Bernetič: SPODBUJANJE RAZMIŠLJANJA PREKO POEZIJE PRI POUKU V 2.
RAZREDU
Osnovna šola Danile Kumar
Povzetek
Poezija je resnica v obliki opazovanja. Otroci opazujejo svet okoli sebe. Tako delujejo tudi v
šoli. Ponuditi otroku poezijo z branjem zbirke pesmi, ki se tematsko nanaša na obravnavano
snov, je dragocena izkušnja za otroka. Pesmi se lahko vključijo pri pouku preko branja pesmi
ali pisanja lastnih pesmi. Raziskave kažejo, da je upoštevanje in spoštovanje tega, kar prinese
učenec s seboj v razred, ključnega pomena. Šolsko delo mora upoštevati učenčeve izkušnje in
predznanje – to naj bo izhodišče za nadaljnje razvijanje in rast učencev. Tako lahko učenci
predhodno prinesejo v šolo pesmi, rime, izštevanke, ki jih poznajo in jih delijo z branjem
svojim sošolcem. Nato pa lahko na novo obravnavano snov npr. o letnih časih obogatijo s
pisanjem lastnih haikujev za vsak letni čas. Poezija bo vnesla neko živost v dejstva o letnih
časih. Otrokom se bo pouk prek pisanja lastnih pesmi zdel smiseln in povezan z njihovim
življenjem. Pri pisanju pesmi bodo učenci dejavni in dobili bodo občutek lastne vrednosti, ker
bodo s končno verzijo pesmi začutili, da so kos izzivu. Pri pisanju pesmi so otroci vedno
uspešni. Napisan verz je uresničitev otrokovega pesniškega sveta, ki je vedno kreativen in ne
pozna napačnega odgovora.
Ključne besede: pesem, poezija, verz, rima, otroci
Summary
Poetry, in essence, is a form of observation. Children observe the world around themselves.
They do the same in school. Poetry can be offered to a child by reading a collection of poems
that are thematically related to the classroom topic or project. This is a valuable experience
for the child. Poetry can also be included in a lesson through children reading a poem or
writing their own poems. Research shows that taking into account and respecting what a
student brings to the class is crucial. Schoolwork should take into account student's
experience and existing knowledge - this should be the starting point for students’ further
development and growth. Students can bring songs, rhymes, poems, which they are already
familiar with to school and share them by reading them to their classmates. Then, a new
teaching unit, e.g. about the seasons, can be enriched by writing their own haiku for each
season. Poetry will bring some vividness into the facts about the seasons. Creating their own
poems will make instruction meaningful and connected with their lives. Through writing
poems, students will be active and more self – aware. When producing the final version of
the poem, students will recognize that they have overcome the challenge. Children are always
successful in creation and writing of poems. The written verse is the realization of the child's
poetic world, which is always creative and where there are no wrong answers.
Keywords: poem, poetry, verse, rhyme, children
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1. Uvod
Zakaj učiti poezijo? T. S. Eliot je nekoč rekel, ‘pesmi ni potrebno razumeti, da bi v njej
uživali’. Osemletni otrok se morda ne bo zavedal vseh podrobnosti v pesmi, toda če se ga
nauči v mladih letih brati pesmi, bodo nekatere ostale v njegovih mislih celo življenje. Dajale
bodo lesk lepim trenutkom v njegovem življenju in dodajale svetlobo tistim slabim. Morda si
bo pesem tudi zapomnil, se jo naučil na pamet in tako na nek način postal njen lastnik. Morda
bo navdušil za branje pesmi tudi kakšnega sošolca, morda starše ali starejšega brata. Obstaja
veliko razlogov in načinov za vključevanje poezije v šolske ure in s tem krepitev bralnih,
pisnih jezikovnih zmožnosti otrok. V našem razredu 2.d smo v letošnjem letu uvedli nekatere
ideje, s pomočjo katerih so učenci bili uspešni v pisanju poezije.
2. Različni načini spodbujanja pisanja poezije v 2.D razredu
 V razredu smo imeli pesniški kotiček. Tam so bile razstavljene različne knjige, ki so
vsebovale poezijo za mlajše otroke. Te knjige smo si izposodili v šolski knjižnici,
nekatere pa so otroci tudi prinesli v šolo od doma. Včasih smo za popestritev učne ure
ali za premor med neko dlje trajajočo aktivnostjo vzeli kakšno od pesmic v knjigi
pesmi in jo prebrali na glas. Pobuda za branje je včasih prišla od otroka, drugič od
učitelja.
Otroci so zelo radi brali pesmice, še posebej, ker so si jih sami izbrali. V pesmi so
slišali ritem in rimo. Tudi tekočnost branja se jim je s tem povečevala.


Vsako jutro smo imeli pesnika dneva, ki je na začetku pouka prebral celemu razredu
eno pesem. Lahko jo je prebral iz knjige, berila ali pa jo je napisal sam. Te aktivnosti
so se otroci vsako jutro zelo veselili, ker je vnašala mednje neko navdušenje,
radovednost in pričakovanje. V enem mesecu so se v jutranjem branju pesmi zvrstili
skoraj vsi otroci v razredu.



Skupno pisanje pesmi po branju nekega umetnostnega besedila. Po branju berila Moj
dežnik je lahko balon so učenci v zvezek zapisali vse besede, ki so si jih zapomnili iz
knjige. Po takšni možganski nevihti pa so v petvrstično pesem zapisali vsebino
celotnega besedila knjige. Tako so nastale takšne pesmi:
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Tematsko pisanje pesmi. Otroci so si naredili svoj seznam tem, ki so jih v tistem
trenutku zanimale. Nato so glede na svoje zanimanje napisali pesem. Spodbudila sem
jih, da pišejo o svoji temi z močnimi občutki. Tako so nastale različne pesmi.
Zanimive so se mi zdele pesmi o počitnicah.



Učenci so svoje močne občutke lahko izrazili tudi ob uporabi ponavljanja ene vrstice v
pesmi. Tako so ob branju svojih pesmi kot tudi pesmi drugih začutili globino
pesniških čustev. Predvsem seveda velja to za njihove lastne pesmi, v katerih so
govorili o sebi. Te smo nato zbrali v pesniški zbirki razreda 2.d z naslovom Jaz sem
pesem. Ena takšnih je spodnja pesem.

Jaz sem pesem
Jaz sem šolar in zanimiv.
Čudim se, da je sokol selec tako hiter.
Slišim šumenje morja. Vidim svoje prijatelje.
Želim si dobiti zadnjo nalepko v albumu.
Jaz sem šolar in zanimiv.
Domišljam si, da je v ponedeljek še vedno vikend.
Počutim se kot človek.
Dotaknem se nogometne žoge.
Skrbi me, če bo vojna.
Jokam, ko me kaj zelo boli.
Jaz sem šolar in zanimiv.
Razumem, da dojenček ne hodi po dveh nogah.
Rečem ali povem, da je Anže moj prijatelj.
Sanjam o različnih stvareh.
Poskušam zbrati vse sličice.
Upam, da dobim nalepko, ki mi manjka.
Jaz sem šolar in zanimiv. (T. Jenčič, 2. d)
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Pisanje pesmi glede na obravnavano temo v učnem načrtu. Ko smo na primer v 2.
razredu obravnavali koledar in letne čase, smo obenem pisali haiku pesmi. To je ena
izmed najkrajših pesniških oblik, izvira iz Japonske. Sestavljena je iz treh vrstic, pri
čemer sta prva in tretja vrstica sestavljeni iz petih zlogov, srednja vrstica pa iz sedmih.

Pomlad
Listje zeleni
Pomlad je prišla na plan
Ptički pojejo

Poletje
Morje valovi
Počitnice so že tu
Zvečer je svetlo

Jesen
Listje odpada
Ozračje se ohladi
Kostanj dozori

Zima
Ježek je zaspal
Jezero zaledeni
Zapadel je sneg



Povezava z drugimi predmeti. Učenci so ob risanju lubenic pri LUM zapisali tudi
pesmi o lubenici pri SLJ in jih nato sestavili v mozaik nastale slike pri LUM. Pri
glasbeni umetnosti pa so se naučili pesem o lubenici in jo zapeli. Enako smo pesmi
pisali, ko smo obravnavali pri SPO človeško telo.



Pisanje pesmi na zabaven način. Ko so se učenci naučili pri pesmi haiku šteti in
zapisovati zloge v pesmi, so se potem poigrali z števili zlogov. Tako so metali igralno
kocko in kolikor pik je bilo na igralni kocki, toliko zlogov je vsebovala vrstica v
pesmi.
Temo pesmi so si izbrali učenci sami.



Ko smo se učili o nasprotjih, smo to zapisali tudi v pesmi v obliki diamanta. Prvi in
zadnji verz sta si nasprotna, notranjost pesmi pa le-ti dve nasprotji opisuje.
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Branje pesmi učencem drugih oddelkov na svetovni dan poezije, 21. marca. Učenci so
svoje pesmi delili z drugimi učenci na šoli. Tako smo v razred ob dnevu poezije 21.
marca povabili 5.razred, kateremu smo naše pesmi prebrali. Vsak učenec je prebral
svojo najljubšo pesem, ki jo je napisal v tem šolskem letu.

3. Zaključek
Poezija je pomembna, ker gradi otrokovo besedišče. Ko se otroci v prvi triadi naučijo brati, se
jih s poezijo izpostavi različnim vrstam umetnostnih besedil. Kot učitelji želimo, da imajo
otroci radi tisto, kar berejo. Branje in pisanje pesmi otrokom omogoča, da ustno ali pisno
izrazijo svoja čustva in misli o neki temi na svoboden način. Poezija ponuja otrokom
drugačen, nov način razmišljanja. Otroke spodbuja k izražanju sebe in svojih občutkov.
Ustvarjanje pesmi pri otrocih prebuja ustvarjalno žilico. Pesmi dajejo vtis, da so nedokončane
oziroma dajejo otrokom možnost, da si sami izmišljajo in oblikujejo besedilo. Poezija pri
otrocih igra pomembno vlogo. Spremlja jih vsepovsod in jim pomaga, da se preko veselih in
igrivih rim učijo o življenju, ter jim pomaga, da izrazijo najrazličnejša čustva. Lahko rečemo,
da poezija vpliva na otroke celostno. Pomaga jim pri govorno – jezikovnem, psiho –
socialnem in kognitivnem razvoju.
Cilj spoznavanja poezije za sedemletnega otroka je, da razvija figurativni jezik in metaforično
mišljenje, se uči aktivnega poslušanja ter pridobi posluh za ritmiko in melodiko. Pesem
pogosto, čeprav je kratka, vsebuje močne občutke, ki privlačijo otroka. Zaradi vsega tega je
vredno vnašati v pouk čim več poezije in s tem omogočati otrokom izkušnje, v katerih najde
smisel in navdih.
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Damjana Brglez: POPESTIMO POUK PRVEGA TUJEGA JEZIKA
Osnovna šola Majšperk
Povzetek
Eden izmed večjih izzivov učitelja v 21. stoletju je, kako pritegniti slehernega učenca. Učitelj
lahko motivira učence z izbiro dejavnosti in vsebin, ki izvirajo iz njihovih potreb in želja. V
prispevku bo predstavljeno, kako je učiteljica angleškega jezika v prejšnjem šolskem letu
uspešno motivirala učno skupino devetošolcev. Poslužila se je domiselnih domačih nalog in
raznovrstnih izzivov v okviru angleškega pouka. Vrhunec je bila spontana odločitev za
izpeljavo okoljevarstvenega projektnega tedna, kjer so bili glavni izvajalci učenci sami.
Učenke izvajalke učnih ur so prejele gradivo s smernicami za izpeljavo ure. Devetošolke so
nas v angleškem jeziku izobraževale o tem, kako je plastika škodljiva za naravo. V učilnici
smo se trudili uporabljati čim manj plastike in zadnji dan smo si tudi ogledali, kje končajo
smeti ter kaj se z njimi zgodi, ko jih odvržemo. Sprehodili smo se po okolici in si ogledovali
naravo, ki je na nekaterih območjih tudi onesnažena. Učitelj kot vodja vzgojnoizobraževalnega procesa je v nenehnem iskanju novih načinov, kako spodbuditi učence k
učenju.
Summary
One of major challenges of a teacher in the 21st century is how to attract the attention of
every student. A teacher can motivate pupils by choosing activities and contents that originate
from their needs and desires. This article describes how an English teacher successfully
motivated a group of nine graders. She provided them with imaginative homework and
various challenges in English lessons. The highlight was a spontaneous decision to conduct an
environmental project week, where the main teachers were pupils themselves. The pupils
received materials with guidelines on how to give the lesson. Nine graders taught us in the
English language on how plastics is harmful to the environment. In the classroom we tried to
use as little plastics as possible. On the last day we looked at the place where rubbish is
transported to and what happens to it when it is thrown away. We also went for a walk in the
neighbourhood and looked at the nature that is also polluted in some areas. The teacher as the
leader of the educational process is constantly looking for new ways of how to encourage
pupils to study.
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1. Uvod
Unča zlata ne more odtehtati minute časa. (kitajski pregovor)
Nekaj kar si vsi otroci širom sveta želijo je, da smo jim učitelji in drugi strokovni
delavci na razpolago kot poslušalci in svetovalci. Ob obilici informacij in vedno večjem
naboru nalog, ki jih posameznik vsakodnevno opravi, prihaja umetnost umirjanja in
preprostega biti zdaj in tukaj vedno bolj v ospredje. Pričakovanja in zahteve tako od učitelja
kot tudi učenca so vedno večje.
»Vse, kar si želimo videti pri mladih ljudeh, moramo imeti najprej sami ali vsaj
načrtno hoditi po poti do zastavljenega cilja. Vzgajanje sebe je vzgajanje mladine in vzgajanje
mladine je hkrati vzgajanje sebe, eno od drugega ni ločeno in poteka sočasno. Če si želimo, da
bodo naši mladi odgovorni, zbrani, motivirani, potem je nedvomno potrebno, da imamo te
lastnosti najprej mi odrasli oziroma da jih načrtno razvijamo.« (Škobalj, 2017, str. 27)
Glavni cilj tega prispevka je spodbuditi bralca k rabi inovativnih sodobnih pristopov
pri poučevanju tujih jezikov. Pomembno je, da učitelj čim bolj pozna svoje učence, saj tako
lažje načrtuje pouk, ustvarja spodbudno učno okolje in oblikuje iznajdljive in kreativne učne
ure.
2. Poučevanje tujega jezika
Ob prehodu osemletne osnovne šole na devetletko se je poučevanje prvega tujega
jezika premaknilo v četrti razred in otroci so pridobili dve leti učenja tujega jezika. Kmalu so
se pojavili trendi po zgodnejšem učenju tujih jezikov. Tako so se v obliki interesne dejavnosti
otroci začeli srečevati s tujim jezikom v prvem razredu, nekateri že v vrtcu. Sedaj je prvi tuji
jezik del rednega pouka od prvega do devetega razreda.
Že na samem začetku šolanja imajo prvošolci vedno bolj različno predznanje,
sposobnosti, delovne navade, želje ter cilje. Izhajajo iz različnih socialnih okolij in vsak ima
svojo osebnostno strukturo. Učitelj se v 21. stoletju srečuje z vedno več nalogami in izzivi.
Ko dostop do informacij omogoča le klik, je eden izmed večjih izzivov učitelja ta, kako
vsakodnevno pritegniti in motivirati vsakega učenca. Tega ni moč doseči, če učenca ne
opazuješ, mu prisluhneš in ga tudi slišiš. Tukaj so v prednosti tisti učitelji, ki zaradi narave
dela z učenci preživijo več časa, saj imajo tako možnost, da jih bolje spoznajo in tudi bolj
poznajo.
Učitelji najbolj razširjenega svetovnega jezika imamo na razpolago številna gradiva v
knjižni obliki in na spletu ter možnost udeleževanja raznovrstnih izobraževanj. Ob poplavi
izobraževalnih orodij, ki so na voljo, pa je težko selekcionirati in izbrati optimalna. Dandanes
učenje angleškega pouka ne poteka več zgolj v šoli, saj je tudi v prostem času vedno več
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učencev v stiku z angleškim jezikom bodisi preko mobilnega telefona bodisi preko
računalnika, televizije, radia ali knjige. Tako kot smo si različni učitelji, so različni tudi
učenci. Vsi pa več časa namenimo tistemu, kar nas resnično zanima in veseli.
Učitelj načrtuje pouk v okviru učnega načrta in ga realizira s pomočjo izbranih
obveznih in dodatnih učnih gradiv. V teku priprav na pouk na prejšnje šolsko leto sem imela v
prvi vrsti v mislih učence, ki so pogosto preobremenjeni z šolo. Ne gre spregledati staršev, ki
imajo razumljivo velika pričakovanja tako od otrok kot od učiteljev. Želela sem, da bi učenci
radi prihajali k uram angleščine, da bi bili motivirani za učenje in delo tako pri pouku kot
doma ter da bi na koncu šolskega leta zapustili šolo s polno bero novih znanj, spretnosti in
izkušenj.
V devetem razredu poteka pouk prvega tujega jezika v manjših učnih skupinah, kar
učitelju omogoča lažje izvajanje individualizacije, diferenciacije in prilagajanje tempa dela
učencem. Štirinajstletniki vstopijo v zadnji razred devetletne osnovne šole kot učenci, ki vedo,
kaj pričakovati, saj so do sedaj že dobro spoznali šolo z vsemi prednostmi in slabostmi.
Nabrali so veliko znanj in izkušenj, razvili vrsto spretnosti in delovno-učnih navad, sklenili
mnogo prijateljstev in se soočili s številnimi težavami. Strokovni delavci smo jih ob tem bolj
ali manj uspešno spremljali in vodili.
Vodilna učiteljica čuječnosti in avtorica dr. Patrizia Collard (2014) je zapisala, da »ko
imamo resnično samo-ljubezen, se lahko dotaknemo naše prave dobrote, vidimo darove, ki so
nam bili dani, in nato doživljamo veselje, ko jih delimo z drugimi« (str. 86). Vsak učitelj je bil
najprej učenec in tudi ko opravlja svoje poslanstvo, se veliko nauči od svojih učencev.
Na začetku šolskega leta 2017/18 sem devetošolcem predlagala, da petkove učne ure
začenjamo z rubriko Joke of the week. Učenci so nas nasmejali z vnaprej pripravljenimi
šalami v angleškem jeziku. Izkazali so se že s prvo domačo nalogo, ko so napisali kratko
biografijo poljubne slavne osebe in jo predstavili sošolcem. Odlično so opravili prvi govorni
nastop, ki temelji na projektnem delu. Učenci intervjuvajo svojega starega starša o njegovem
otroštvu in življenju v preteklosti ter napišejo poročilo, ki ga pregledam in popravim.
Predstavitve so popestrili s črno-belimi fotografijami starih staršev.
Na prvi februarski petek smo obeležili angleški teden pripovedovanja zgodbic tako, da
je prostovoljka sošolcem prebrala knjižico The Little Red Hen in skupaj smo se pogovorili o
tem, kako pomembno je pomagati drug drugemu. V času informativnih dni je bilo čutiti
precej negotovosti, zato so učenci dobili posebno domačo nalogo. Opisati so morali svoja
močna področja in interese, napisati, kaj jih osrečuje ter opisati svoj sanjski poklic.
Zaradi zaznanih določenih težav pri učencih sem uvedla domače branje. Učenci so
doma prebirali knjigo I Think, I Am! avtoric Louise L. Hay in Kristine Tracy. Tako so
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spoznali, kako spremeniti negativne misli in besede v pozitivne s pomočjo afirmacij.
Ustanovili smo tudi revijalni klub, da so si učenci izmenjevali različne angleške najstniške
revije. Za valentinovo nalogo so dobili seznam angleških ljubezenskih pesmi, ki so jih doma
poslušali in jih razvrstili po svojem okusu.
»Zanimivo je, da se vsi zavedamo, da moramo otroke učiti branja, pisanja,
matematike, fizike itd., ker verjamemo, da bodo ta znanja kasneje v življenju potrebovali. To
nam je jasno in v skladu s tem delujemo. Ne razumemo pa, da to ni dovolj. Če želimo, da se
izboljšajo odnosi med ljudmi, da se izboljšajo pogoji za življenje za vsa živa bitja, ki si
delimo ta planet, se moramo z enako zavzetostjo učiti tudi medsebojnih odnosov, mirnega
reševanja konfliktov, prijateljstva, sodelovanja, poguma, strpnosti… Ali nismo mar sto in
tisočkrat dokazali skozi zgodovino, da ne znamo živeti v miru? Ali ni svet danes živ dokaz za
to?« (Vtič Tršinar, 2004, str. 8)
Obeležili smo tudi razne svetovne dneve. Med brskanjem po spletu sem zasledila
mednarodni okoljevarstveni projekt, ki sicer ni razpisan iz strani pristojnih institucij, a ne
zahteva finančnega vložka. Učenci so dobili nalogo, da si doma ogledajo dokumentarni film
Morja – skrivnost izginule plastike in prebrskajo spletno stran. Z navdušenjem so se odločili
za sodelovanje. Skupaj smo določili vodjo projektnega tedna, ki si je izbral pomočnika. Oba
sta prejela natisnjeno gradivo, ki sta ga doma preučila. Nato smo določili nosilce dejavnosti
glede na interese in talente učencev: oblikovalko vabila (slika 1), izvajalke posameznih učnih
ur (slike 2, 3 in 4), fotografa, urejevalki fotografij in podnapisov na angleški spletni učilnici
https://sites.google.com/a/os-majsperk.si/english-classroom, napovedovalko za prireditev,
novinarko, ki je napisala članek za šolsko glasilo in lokalni časopis itn.
Projektni teden Climate Education Week - End Plastic Pollution se je zaključil s
svetovnim dnevom Zemlje, ki je padel na nedeljo, ko je šola zaprta. Zato smo osrednji
dogodek načrtovali v petek. Povabili smo predavateljico Tejo Fidler Makoter, ki je vnaprej
posredovala kratek opis predavanja z naslovom Poskrbi zase, poskrbi za planet: Človek je,
četudi na to pogosto pozabimo, še vedno del narave. Vsa naša dejanja vplivajo v prvi vrsti na
nas same, ampak hkrati tudi na okolje okoli nas, in posledično na ves planet. Ker brez planeta
Zemlje tudi nas ne bo, je čas, da razmislimo, kako lahko z enostavnimi koraki hkrati
poskrbimo za svoje zdravje in za zdravje našega planeta.
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Slika 1: Vabilo na prireditev, ki ga je samostojno oblikovala devetošolka.

Slika 2: Učenci so v avlo šole obesili plakat, na katerega so zapisali temo
posameznega dneva projektnega tedna.

Slika 3 in 4: Devetošolke so se v vlogi učiteljic poslužile različnih pripomočkov.
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Slika 5 in 6: V projektni teden so bili vključeni tudi četrtošolci in petošolci.

Slika 7 in 8: Učne ure smo izvedli tudi ob čistem ribniku in odlagališču smeti.
Vse učenke, ki so bile izbrane za izvajalke učnih ur, so prejele gradivo s smernicami
za izpeljavo ure. V projektni teden so bili vključeni tudi učenci drugih razredov (sliki 5 in 6).
Devetošolke so nas v angleškem jeziku izobraževale o tem, kako je plastika škodljiva za
naravo. V učilnici smo se trudili uporabljati čim manj plastike in zadnji dan smo si tudi
ogledali, kje končajo smeti, kot so plastika, steklo in drugi odpadki, ter kaj se z njimi zgodi,
ko jih odvržemo. Sprehodili smo se po poteh Majšperka in si ogledovali naravo, ki je na
nekaterih območjih tudi onesnažena (sliki 7 in 8). Plastika in drugi nerazgradljivi odpadki, ki
so odvrženi v naravo, onesnažujejo pitno vodo in življenjske prostore živali. Veliko živali je
ogroženih zaradi prevelike količine odvrženih odpadkov.
Vsi smo se zelo veselili prireditve ob koncu projektnega tedna, a je zaradi
zdravstvenih razlogov predavateljica tik pred prireditvijo odpovedala svoj nastop. Učenci so
bili zelo v skrbeh, a sem jih pomirila, da prireditve ne bomo odpovedali. Skupaj smo se
dogovorili, kako bomo izpeljali prireditev in vsak je prispeval en del. Predstavili smo svoje
delo čez teden in kaj vse smo se naučili o odpadkih ter izdana književna dela predavateljice.
Ne glede na to, da predavateljice ni bilo, so se učenci izkazali in izpeljali zaključni del po
svojih najboljših močeh ter tako naredili projektni teden res nepozaben in zanimiv.
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Slika 9: Prireditev smo izpeljali kljub odpovedi predavateljice v zadnjem hipu.
Pod mentorstvom učitelja tehnike so učenci v tehnični učilnici izdelali tudi knjižno
polico, ki so jo postavili v angleško učilnico. Napolnili smo jo z različnimi angleškimi
knjigami, priročniki in revijami, saj se je bližal svetovni dan knjige. Učenci so si izbrali
angleško knjigo, jo doma prebrali in pripravili predstavitev izbrane knjige za zadnjo oceno.

Slika 10: Knjižna polica z angleškimi knjigami in priročniki

3. Zaključek
Čuječ učitelj si vzame čas za učenca, mu prisluhne in ga spodbuja, da verjame vase in
sledi svojim sanjam. V učilnici imamo obešenih kar nekaj inspiracijskih misli, toda samo pri
eni je naveden vir. George Washington je dejal: »Education is the key to unlock the golden
door of freedom«. Izobrazba je ključ, ki odklene zlata vrata svobode.
V 21. stoletju bi morala biti pot formalnega izobraževanja vsakega otroka in
mladostnika, ne glede na narodnost, barvo kože ali način razmišljanja, tako dolga, da bi mu
omogočila doseči svoje cilje.
Literatura
Collard, P. (2014). The Little Book of Mindfulness. London: Gaia Books.
Škobalj, E. (2017). Čuječnost in vzgoja. Maribor: Ekološko-kulturno društvo za boljši svet.
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Bojana Dimc in Tanja Štokar: ŠOLA ZA JUTRI
Uspelo nam je/Spodbujanje bralne pismenosti v 3. razredu
Razvijanje pojmov in pojmovnih mrež v 3. razredu
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Povzetek
Naša šola je ena izmed večjih osnovnih šol v krški občini. Šola vsak dan sprejme okoli 860
otrok – učencev, ki prihajajo iz šestih Krajevnih skupnosti. Več kot polovica učencev prihaja
v šolo z organiziranimi prevozi. Pouk poteka v dopoldanskem času za vse učence od 1. – 9.
razreda. V vseh teh letih poučevanja smo bili priča mnogim spremembam, ki so se zaradi
hitrih menjav na političnem vrhu izkazale za, ne vedno koristne.
Vse pogosteje se sprašujemo, kaj je tako drugače?
Odgovor je seveda zelo kompleksen. Otrok je postavljen v središče dogajanja, otroci
doživljajo le sebe in svoje potrebe. Žal reagirajo le in samo še na materialno nagrado, ki pa
ima kratkotrajno vrednost. Ne glede na to, učitelji skušamo otroka pridobiti in ga vzpodbujati
ter ga voditi skozi postopek pridobivanja znanja, veščin in spretnosti. Slovenska šola ni slaba
šola. Slaba je le v tolikšni meri, koliko jo cenimo. Kot družba se vse premalo zavedamo
pomena učenja. To pa je privilegij razvitih družb. Radi pogledamo naokoli in se zgledujemo
po drugih šolskih sistemih, ki se nam zdijo dobri. Navidezno dobri. Nikakor ni vse, kar je
staro slabo in ne dobro, kar je novo. Odpreti moramo vrata novim idejam in podpreti
preizkušene ideje in jih prenesti v prakso. Dejstvo pa je, da se otroci danes rodijo v drugačen
svet in družinsko življenje se je spremenilo.
Z uvedbo devetletke, smo tako všolali eno leto mlajše otroke. Koncept devetletne OŠ je bil
odlično zasnovan, vse do tedaj, dokler ni prevladala storilnostna naravnanost.
Kje smo danes? Zavedamo, da smo pred večplastnim problemom. Želimo si nekaj novega.
Toda, ali vemo kaj in kakšno šolo si želimo? Da bi le – ta bila po meri otrok.
ZNANJE, ODGOVORNOST, VREDNOTE. Zame, zate, za vse nas. Za naš Planet.
K siromašenju našega šolskega sistema pa pripomore:
- napovedano preverjanje in ocenjevanje,
- preveč DSP - jev in IUP – jev,
- prelaganje odgovornosti,
- premalo praktičnih in s tem uporabnih znanj,
- številčno ocenjevanje vzgojnih predmetov,
- v UN navedenih premalo ur za utrjevanje,
- številčno prepolni oddelki,
- pustiti stroki več avtonomije in zaupati učitelju.
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Želimo si socialno zrele in čustveno odgovorne in odločne osebe, ki bodo pripravljene
na sobivanje v družini in v širši družbi, ki bodo verjele in zaupale. Razmišljale v pravo
smer in spoštovale sebe, soljudi in svet.

Summary
Our school is one of the major elementary schools in the municipality of Krško. The school
takes about 860 children every day – students coming from six local communities. More than
half of the students come to school with organized transport. Instruction takes place in the
morning time for all students from 1. - 9. class.
In all these years of teaching, we have witnessed many changes that have proved to be not
always useful due to the rapid change in the political summit.
We ask each other more often what is so different?
The answer is of course very complex.
The child is placed in the center of Action, children are experiencing themselves and their
needs. Unfortunately, they only react to a material prize, which has a short-term value.
Regardless, teachers are trying to acquire and encourage the child and lead them through the
process of acquiring knowledge, skills and skills.
The Slovenian school is not a bad school. The only thing that's bad is how much we
appreciate it. As a society, we are not aware of the importance of learning.
This is the privilege of a developed company. We like to look around and learn about other
school systems that we think are good. Seemingly good.
There is no way that old is bad and not good, which is new. We need to open the door to new
ideas and support the proven ideas and transfer them into practice.
The fact is that children are born today in a different world and family life has changed.
With the introduction of the nine-year-olds, we have been so much like this for the younger
children. The concept of the ninth-year ELEMENTARY was perfectly conceived until then,
until the performance stance prevailed.
Where Are we today?
We understand that we are in front of a multi-layered problem. We want something new. But
do we know what kind of school we want? To be a custom child.
KNOWLEDGE – RESPONSIBILITY-VALUES – FOR THE NEXT. For me, for you, for all
of us. For our Planet.
The poverty of our school system helps to:
-predicted verification and evaluation,
-too many DSP's and IUP's,
-overlying responsibilities, (including parents),
-Lack of practical and useful skills,
-Numerical assessment of the educational subjects,
-Not too few hours to consolidate in the UN,
-Numerical overcrowded divisions,
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-Let the pods more autonomy and trust the teacher.
We want socially mature and emotionally responsible and determined persons who will be
prepared for family coexistence and in a broader society that will believe and trust. They were
thinking in the right direction and respecting themselves, the people and the world.

Čas je element večnosti in hkrati neponovljivosti, enkratnosti. Vsak trenutek sedanjosti je
stičišče preteklosti in prihodnosti. Dogodki, izkušnje, želje, pričakovanja, tudi sanje,
predvsem pa naše znanje in delovanje so gibalo prihodnosti.
Vprašanje v kakšnem svetu živimo, zagotovo ni novo, ni izum 21. stoletja. A tudi v tem času
iščemo odgovore.
Kot učiteljici z izkušnjami dobrih dveh desetletij, se sprašujeva, kaj je danes ponujeno
sodobnemu otroku in kaj so njegove resnične potrebe in kaj je tisto, kar ga bo naredilo
človeka z glavo, srcem in dušo.
Kaj od tega otroka danes pričakuje družba?
Kaj od tega otroka danes pričakuje šola?
Vrtinec vsakodnevnih novosti, prenatrpanost dnevnih informacij pridobljenih mimogrede in
tudi nehote, umetelne obveznosti po dokazovanju v realnem in virtualnem svetu, čisto počasi
vstopajo v nas, v otroke, nam jemljejo osnovno bit in nas spreminjajo. Otroci postajajo
apatični, neodzivni… ali pa impulzivni.
Pred seboj imava poučevanje, ki je pot v prihodnost. Poučevanje otrok, ki bodo imeli občutek,
da so uspešni, da zmorejo, da je delo nekaj, kar te osrečuje.
Vsa ta leta sva iskali nove pristope, nove metode, brali ponujeno literaturo… Danes se nama
zdi, da se utapljamo v ponujenih gradivih. Da je pravzaprav najtežja odločitev, kaj izbrati. In
prav tu porabimo preveč časa. To so skriti požiralci časa. In to je danes velik problem.
Problem pa tudi zato, ker ne vemo, kaj bi radi. Teža konkurence je zdrava, a tudi kruta. Če
poznam sebe, če vem, kam želim priti in si popolnoma zaupam, pridem do cilja.
Sami sva naredili nekaj prostora na svojih policah, hvaležni za vse, kar sva lahko prebrali, se
naučili, a sedaj veva, da vsega tega, kar ponuja svet ne potrebujem ne jaz, ne otroci.
In sedaj po letih dela in razmišljanja rečeva: Vem, kaj želim narediti, naredim in sem srečna,
ker mi je uspelo.
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Tudi otroci delujejo na enak način. Tista prava sreča je skrita v poti do nje. Ta pot je
tlakovana z delom. Napaka preteklega sistema je bila ravno v tem…Uči se, da ti ne bo treba
delati. Ta rek, ta trditev, je žal spremljala prenekatero generacijo otrok.
Starostna stopnja otrok 6, 7, 8, 9 let je stopnja konkretne zaznave sveta, torej konkretnega
učenja.
Tako je začel sam program devetletne osnovne šole. Izobraževanja oz. priprave na devetletno
osnovno šolo so zagotovo to izkustveno učenje postavljale v ospredje, prav tako potrebe
prvošolca po gibanju, ročnem ustvarjanju, spoznavanju sebe in postopnemu uvajanju v
učenje. Učenci v prvem razredu niso pisali in niso bili obremenjeni z učenjem branja. Žal pa
se danes sliši, da še ne znajo brati, pisati, da so napoteni k različnim strokovnjakom,
psihologom, k ponavljanju razreda… Danes živimo pod težo storilnosti in pod težo
učiteljevega znanja in zamisli, pod težo družbenih pričakovanj, merjenj, primerjav. Dodajamo
nepotreben balast in vse to je prešlo do stopnje nezadovoljstva, tako pri učiteljih, starših,
otrocih.
Meniva, da se moramo »resetirati«.
Otroci potrebujejo svoj čas. Potrebujejo učitelje, ki zaupajo in verjamejo v učence.
Zakaj toliko vsebin?
Manj je več.
In prav to se je izkazalo za pravo pot naprej. Je varovalka, da se ne izgubiš v kopici
nepotrebnega in tebi nekoristnega, da obdržiš sebe, učenca, dan, čas.
V šoli ima mnogo stvari mimobežen status. So in niso. Ostanejo le sledi, zapisi na papirju. To
moramo nujno spremeniti. Ne živimo samo zato, da bi preživeli dan, teden, mesec, ampak
zato, da bi živeli. Živeli skupaj in si pomagali.
V tretjem razredu opažamo velik upad sposobnosti na govornem področju, nerazumevanje
pojmov, žal tudi tistih čisto osnovnih, kot beseda mavrica. V veselje so nama otroci, ki sami
zaznajo neznanje in hitro poiščejo pomoč. Že nekaj let je osnovno vodilo pouka razumevanje
povedanega, iskanje povezav z že obstoječim, pridobljenim znanjem, iskanje asociacij,
uporaba pojmov v novih situacijah. V razredu imamo kot letni smerokaz, zbirko, lahko
rečemo slovarček, obešen plakat besed, ki ga iz dneva v dan dopolnjujemo. Ob novi vsebini
poiščemo nove besede, pojme, si jih označimo, zapišemo v zvezek, zapišemo na plakat. V
razredu je nujen Slovar slovenskega knjižnega jezika, učenci z največjim veseljem iščejo
besede, berejo razlago, razlagajo sošolcem…Poslužujemo se tudi spletnega slovarja SSKJ.
Seveda je tu potrebna pazljivost. Z vsemi besedami se ne moremo spopasti, izberemo si jih le
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nekaj, dve, tri… vse odvisno od vsebine. Kot zelo zanimiva motivacija je izbira besede dneva.
Na začetku pouka izberemo besedo (učitelj ali posamezni učenec…), ki je povezana z učno
snovjo preteklih dni, jo preprosto zapišemo v določen prostor na tabli. Tekom pouka,
(predmet ni pomemben), to besedo učitelj glasno izgovori, učenci jo morajo slišati, narediti ob
tem dogovorjeno vajo za dobro držo telesa in nadaljevati delo. S tem krepimo pozornost,
spomin, vpletamo elemente FIt pedagogike, veselje, pričakovanja, dobro počutje učencev…
Kot zelo dobro se je v tem šolskem letu izkazalo, da smo neznane in težje zapisljive besede
zapisali v zvezek z zeleno barvo. Tako so imele poseben pomen, svojo težo v procesu učenja.
(Pisala imamo stalno v lončku na polici.) Pri listanju po zvezku so bile takoj opazne, prav
tako pa so bile lahko iztočnica za pogovore s starši. Starši so bili na roditeljskem sestanku
seznanjeni, povabljeni k takšnemu načinu sodelovanja.
Nadgradnja vsemu pa smo iz nabora besed sestavljali nove domišljijske zgodbe, v katere so
učenci vnašali veliko humorja. Vesele, nagajive zgodbe, včasih zelo smiselne, včasih zelo
nesmiselne, smo prebrali in se nasmejali.
Kot odlična povezovalna aktivnost tako znanja, kot tudi skupine učencev je samostojna,
ustvarjalna priprava iger. V sklopu likovne umetnosti so se učenci spopadli z oblikovanjem
notranjega prostora. Likovno nalogo so odlično opravili. Delo je res potekalo več ur, dni…
(brez slabe vesti do urnika). Končane izdelke smo zložili ob steno učilnice, na razredno
razstavo. In začelo se je: igra, učenje, pogovor, sodelovanje, načrtovanje in spoštovanje. Velik
premik v skupini. Nove ideje. Učenci so svoje prostore dopolnili z različnimi rekviziti, nekaj
prinesli od doma, nekaj izdelali sami v šoli. In tu ima svoje mesto spontano, ne vsiljeno
učenje. Spet so pisali besede, jim določali domovanje v svojih prostorih, jih posojali
sošolcem, jih združevali po temah, jih dopolnjevali z znanjem učnih vsebin.
Bila je to njihova igra. Vsi učenci so sodelovali. Vsi so bili pazljivi do razredne stvaritve in
vsi so skrbeli za red. Verjameva, da so vsi v naslednji razred odnesli prenekateri novi pojem.
Igra in delo. Da si lahko zapomnimo več, da je učenje lažje, smo se načrtno učili tudi preko
bralnih učnih vsebin. Ob začetku šolskega leta smo se odločile za uporabo štirih bralnih
strategij in sicer: Venovega diagrama, Možganske nevihte, Pojmovne mreže v obliki dlani,
Določanja bistva. Tu ponovno sledimo načelu manj je več.
Načrtna uporaba bralnih strategije se je izkazala za zelo uspešno. Učenci so aktivni ves čas,
pred, med in po branju, prisotna je boljša motivacija, razvijala se je medsebojna pomoč.
Način dela je odlično izhodišče za utrjevanje znanja, ker navaja k samostojnemu delu.
Ob vsem tem delu pa čutiva velik primanjkljaj na področju učnih gradiv. Z uvedbo uporabe
učbenikov iz Učbeniškega sklada je učenec nekako prisiljen čuvati to gradivo do konca
šolskega leta in ga sterilnega vrniti nazaj. To gradivo žal ne začuti kot svoje, ni mu
omogočena nadgradnja dela z njim, onemogočeno mu je aktivno delo na besedilih. Vsi pa
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vemo, da je lastno delo z besedilom edina pot do kvalitetnega učenja. Seveda je ta finančna
pomoč zelo dobrodošla, a morda bi bil čas, da poiščemo še kakšno novo rešitev.
Velik poudarek vidiva tudi na domačem delu. Obveznosti staršev oz. službeni delovni čas se
je spremenil in tu moramo učitelji prav tako stopiti v korak s spremembami. Zelo pomembno
se nama zdi, da je naloga diferencirana, da je resnično usmerjena k samostojnemu delu otroka,
da jo otrok zmore opraviti sam.
Znanje je vrednota in ima svojo vrednost. Kot družba morda pretiravamo z dobrohotnostjo.
Morda so med nami starši, ki bi z veseljem kupili gradiva svojemu otroku, so odgovorni in se
zavedajo predanosti znanju. V mislih imava starše prvošolcev in starše drugošolcev. Vsi
dobro vemo, da tisto, kar težko pridobimo, si težko privoščimo, cenimo mnogo bolj…
Izhajava iz obdobja, ko smo morali sami kupiti vse potrebščine. In še danes sva hvaležni
staršem, ki so vedeli, zakaj hodiva v šolo, ki so šolo spoštovali in cenili vsakršno učiteljevo
delo.
Pa danes?
Kar naenkrat je postalo vse samoumevno.
Poudariti želiva, da je prva in najpomembnejša naloga obdobja pred nami narediti šolo kot
resnični tempelj modrosti za življenje. Šolo moramo spoštovati, biti hvaležni za ta privilegij v
življenju, ki žal marsikateremu Zemljanu ni dan. Učitelji, starši, družba se moramo zavedati,
da se ravno v šoli najbolj dotikamo prihodnosti.
Kot je dejala Christa McAuliffe: Dotikam se prihodnosti. Učim. Naredimo torej šolo za
življenje. In to življenje naj bo ustvarjalno in odgovorno.
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Doroteja Renčelj: IZVAJANJE DIFERENCIACIJE PRI ZAČETNEM
OPISMENJEVANJU S POMOČJO ABECEDNE KNJIGE
Osnovna šola Franca Lešnika Vuka Slivnica
Povzetek
Opismenjevanje je dalj časa trajajoč proces, ki nesistematično poteka že pred vstopom v šolo.
Otroci začnejo šolanje z različnim predznanjem. Dober napovednik otrokovega napredka v
procesu opismenjevanja je njegovo fonološko zavedanje. Ob skrbno izvedenem
predopismenjevalnem testu oblikujemo izhodiščne skupine za diferenciacijo. Uspešnost
opismenjevanja temelji predvsem na premišljeni diferenciaciji ter individualizaciji. S tem
pouk in učenje čim bolj prilagodimo številnim razlikam, krepimo učenčeva močna področja in
spodbujamo napredek šibkejših.
V letih izvajanja različnih postopkov in metod se je za uspešno izkazala dinamično
zastavljena učna ura, ki učence popelje od obravnave nove črke do diferencirane izdelave
Abecedne knjige.
Ob učenju ustrezne poteznosti namenimo večjo pozornost sistematičnim pripravam. Otroci
razvijajo grafomotorične veščine na način od velikega k majhnemu. Postopnost vodi do
pravilno oblikovanih črk sorazmernih velikosti in pravilnega oprijema pisala.
Po usvojitvi poteznosti sledi diferencirano delo za posamezno črko na učnem listu Abecedne
knjige v treh homogenih skupinah. S tem krepimo motivacijo, razvijamo občutek uspeha ter
omogočamo lažje prehajanje v višje skupine. Navodilo za posamezno črko je skupno,
težavnost nalog se stopnjuje ter medpredmetno povezuje. Različni tipi nalog otrokom
predstavljajo izziv.
Sledijo vaje branja izbranih besedil glede na težavnostno stopnjo. Branje učencev formativno
spremljamo na posebej prilagojenem samoocenjevalnem lističu.
Summary
Acquiring a knowledge of literacy is a long lasting process that begins non systematically
before children attend school. Youngsters begin schooling with different prior knowledge of
writing. Phonological awareness is a good prognosis of child’s progress in the field of
literacy. By performing carefully prepared exam, pupils are divided into groups for
differentiation. The success is based especially on prudent differentiation and
individualization. Such methods allow diminution of individual differences, strengthen fields
pupils excel at and motivate progress in those who are not moving forward as fast as others.
In years of different procedures and methods, the most success was shown by a dynamically
inclined lesson that takes pupils from learning a new letter to forming differentiated
Alphabetical book.
While teaching correct hand movement, a lot of attention goes to systemical preparations.
Children develop graphomotor abilities by practicing writing at first on bigger and then on
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gradually smaller formats. A step-by-step approach results in correctly formed letters of same
sizes and a correct pen handling.
After acquiring adequate graphomotor skills, a differentiated work is done in three
homogeneous groups with a special handout from the Alphabetic book, which includes
handouts on every letter of the alphabet. The method encourages motivation, develops a sense
of achievement and makes it easier for pupils to progress into more advanced groups.
Instructions are the same for every letter, however level of difficulty progressively escalates
and is related interdisciplinary to other school subjects. Different types of problems are
challenging for the students.
Then reading exercises follow with carefully chosen texts of different difficulty levels. Pupils’
reading process is evaluated on specially adjusted self-evaluating sheet.

1 Teoretična izhodišča
1.1 Pomen spoznavnega razvoja otrok za opismenjevanje
Opismenjevati Slovar slovenskega jezika razlaga kot učiti pisati in brati.
Pri začetnem učenju branja in pisanja imajo kognitivni dejavniki pomembno vlogo. Ne
moremo prezreti predšolskih izkušenj, ki jih otrok deloma neopazno in spontano pridobiva v
stiku s tiskano besedo pred formalnim učenjem branja in pisanja. Prihaja do tako imenovane
porajajoče se pismenosti, ko otrok v vsakodnevnih dogodkih in pripetljajih prepozna prve
črke, napise in znake. (Grginič, 2010) Pri začetnem opismenjevanju nas zanimajo predvsem
otrokove zmožnosti za učenje branja in pisanja, tj. zmožnosti dekodiranja, ki zajemajo vidno
in slušno zaznavanje. Za uspešno učenje branja in pisanja mora otrok razviti zaznavno
zmožnost. Po četrtem letu starosti se otrokov razvoj usmerja od zaznavanja k splošnemu
miselnemu razvoju, ki vpliva na razvoj pozornosti, analizo zaznanega, sintetiziranje delov v
celoto in povezovanje s preteklimi izkušnjami. Sledita razločevanje in identifikacija. Proces
identifikacije poteka pri branju, ki zahteva sposobnost zaznavanja in zapomnitve zaporedja
črk v abecedi. Otroci to sposobnost dosežejo pri starosti sedmih let. Med sposobnostmi
glasovnega zavedanja so otrokove sposobnosti upravljanja z začetki besed in rimami v obsegu
zlogov, z doseženo stopnjo prepoznavanja črk. Razvoj poteka od glasovne zavesti o večjih
delih, kot so zlogi, začetki in rime, h glasovni zavesti o manjših delih, kot so glasovi. Študije
so pokazale, da je vadenje fonološkega zavedanja v predšolskih ustanovah in prvih razredih
zelo uspešno, kar se je kasneje pokazalo pri učenju branja in črkovanja. Študije hkrati kažejo,
da je na določeni stopnji učinkovitost veliko večja, če učenje fonološkega zavedanja
kombiniramo s poučevanjem črk abecede. Izolirani glasovi so za otroka abstraktni, v učenju
skupaj s črkami pa pridobivajo konkretno obliko. (Grginič, 2010) Naloga učitelja v prvem
razredu je, da ugotovi, katero predznanje in katere že razvite spretnosti je otrok prinesel s
seboj ob vstopu v šolo. (Didakta, 174) S predopismenjevalnim testom preverimo več
področij, od orientacije, motorike, grafomotorike, slušnega pomnjenja, fonološkega
zavedanja, slušne analize, poimenovanja in zapisa črk ter branja.
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1.2 Diferenciacija
Diferenciacija pouka pomeni spreminjanje učnega tempa, ravni zahtevnosti in načina
poučevanja, tako da jih prilagajamo in individualnim potrebam učencev, njihovim učnim
slogom in interesom. Diferencirano poučevanje se v nepretrganem učnem procesu osredinja
na napredek učencev – na tisto, kar že znajo, in tisto, česa se morajo še naučiti. Upošteva
najuspešnejše načine učenja in omogoča, da učenci pridobljeno znanje pokažejo tako, da so
poudarjeni njihova močna področja in interesi. Diferencirani pouk naj pomeni:








Težavnost. Pouk naj bo zanimiv, tako da bo učence pritegnil in jih motiviral, da se
bodo spoprijeli z izzivi ter pri tem kar najbolj potrudili. Učitelji najprej ugotovite
razlike med učenci, nato pa na osnovi prepoznanih sposobnosti posameznega učenca
zastavite individualne učne cilje. Ne postavljajte tako nizkih zahtev, da se učencem ne
bi bilo treba potruditi po najboljših močeh, pa tudi ne tako visokih, da bi doživljali le
neuspehe in poraze.
Smiselnost. Pozornost naj bo usmerjena na učenje o bistvenih, smiselnih vsebinah.
Diferenciranje ne pomeni več učenja o istih stvareh, samo da zapolnimo čas, torej
učencem namesto več problemov raje zastavimo zanimivejše izzive. Diferenciranje
tudi ne pomeni le zabavnih dejavnosti brez učenja o pomembnih stvareh.
Diferenciranje pouka se osredinja na smiselnost učenja, vse drugo so nekoristni
odmiki od tega temeljnega smotra.
Prilagodljivost in raznovrstnost. Kadar je mogoče, naj učenci izbirajo, kako se bodo
učili in kako bodo pokazali naučeno. Morda jim boste dovolili, da se samostojno
odločijo, katero temo želijo poglobljeno raziskati. Ali pa bodo izbrali obliko dela:
samostojno, s sošolcev, v skupini. Učitelj ima pri diferenciranju pouka na volja veliko
različnih strategij.
Poglobljenost. Ne »drsimo« samo po površju konceptov, ampak sezimo v globino.
Učence spodbujamo k razmišljanju in jih zaposlimo z dejavnostmi, ki vodijo h
globljemu dojemanju večplastnih vsebin. (Heacox, 2009)

1.3 Grafomotorika
Izraz grafomotorika je sestavljen iz dveh besed oziroma delov: graf in motorika. Graf je
povzetek starogrške besede graphos, ki pomeni pisati. V današnjem času pomeni pisno
znamenje za foneme, glasove, pomene stavčne fonetike, torej črke, ločila in druga znamenja.
Motorika pa pomeni neko gibanje, ki je lahko enakomerno, nepretrgano, v ritmu.
Grafomotorika torej pomeni sposobnost in spretnost pisanja, to je oblikovanje črk ter tudi
drugih pisnih znamenj, in je specifičen del splošne motorike. (Žerdin, 2011)
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2 Uporaba Abecedne knjige pri pouku
Za uspešno se je izkazala dinamično zastavljena učna ura, ki učence popelje od obravnave
nove črke do diferencirane izdelave Abecedne knjige. Z že spoznano črko ter po frontalno
predstavljeni poteznosti z učenci najprej utrdimo zapis nove črke. S sistematičnimi vajami
prehajamo od grobe na fino motoriko. Vaje si sledijo od zapisa na velikih podlagah
neomejenega prostora do natančnega zapisa od črte do črte. Razdeljeni so v heterogene
skupine in krožijo od skupine do skupine, kjer imajo pripravljen material. Delo v skupinah
ponuja:
-

Pisanje črk z mokro gobo na tablo.
Risanje sledi v zdrob.
Pisanje z voščenkami na velik format papirja.
Zapis črk na interaktivno tablo.
Pisanje s pomočjo predloge na folijo.

Slika 1: Učenje poteznosti, delo po skupinah
Med delom učence učiteljici večkrat opomniva na ustrezno poteznost in držo.
Po utrjeni poteznosti sledi delo na učnem listu Abecedne knjige za vsako črko. Z nalogami
utrjujemo glasovno zavedanje. Abecedna knjiga je v celoti diferencirana in nam dopušča
možnost, da jo za vsakega otroka sproti prilagajamo. Za vsako črko so pripravljene tri
možnosti. Merilo izbire je predznanje otroka. Glede na opravljen predopismenjevalni test
otroke razdelim v tri homogene skupine, ki jih v učilnici ločimo. Prvi skupini ponudim
najlažje naloge, drugi srednjo težavnostno stopnjo, tretji skupini najzahtevnejše naloge. Tipi
nalog na učnih listih so medpredmetno povezani. Ob učenju preglednic ter prikazov pri
matematiki ponuja Abecedna knjiga hkrati podobno razvrščanje besed.
Tipi nalog Abecedne knjige
-

Določanje pozicije glasu (začetna, sredinska in končna)
Določanje dolžine besed (kratka, dolga)
Zlogovanje
Štetje glasov
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- Natančno določanje mesta glasu
- Dopolnjevanje z ustrezno črko
- Razvrščanje (Carrollov prikaz, drevesni diagram)
- Mreža besed
- Zapis besed
- Reševanje križank, iskanje gesla
- Dopolnjevanje besed v povedi
- Pisanje povedi
Navodilo za delo je v večini primerov skupno. Težavnost se stopnjuje z izbiro in dolžino
besed. Delo učencev v prvih dveh skupinah spremljava in omogočava pomoč razredničarka
ter druga strokovna delavka, tretja skupina dela samostojno, njihovo delo učiteljici sproti
preverjava. Prvi skupini kot pomoč ponudimo slikovno stavnico.

Slika 2: Reševanje Abecedne knjige v homogenih skupinah
Kadar opazim, da otrok prehiti člane svoje skupine in naloge reši bistveno hitreje, mu z
naslednjo črko ponudim naloge iz višje skupine. Zgodi se lahko tudi, da so učencu naloge
prezahtevne. V tem primeru prehaja v skupino navzdol, da znanje še utrdi.
Z obravnavo prvih črk, kot so I, A, N in T, utrjujemo glaskovanje, določamo pozicijo glasu v
besedi (začetna, sredinska in končna). Prvi težavnostni stopnji sprva ponudimo tudi risanje
predmetov, ki se začnejo na dani glas, ter določanje pozicije glasu. Kasneje, ko so učenci že
vešči glaskovanja, naloge od njih zahtevajo, da natančno določijo mesto glasu. Pobarvajo
oziroma vpišejo črko v ustrezno mesto. Zahtevnost stopnjujemo z izbiro besed.
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Slika 3: Primer učnih listov iz Abecedne knjige; črka V, vse težavnostne stopnje
Kasneje sledijo naloge z zapisi besed. Ponudimo jim zanimive naloge, kjer jim ni le izziv
zapis besede, temveč tudi, kam jo zapisati. Učenci besede razvrščajo na različne načine v
diagrame in preglednice.

Slika 4: Primer učnega lista iz Abecedne knjige; črka B, najzahtevnejša težavnostna stopnja
Proti koncu, ob učenju zadnjih črk, jim v Abecedni knjigi ponudimo najrazličnejše križanke,
mreže besed, dopolnjevanja besed ter besedil.
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Slika 5: Primer učnih listov iz Abecedne knjige; črka G, druga težavnostna stopnja, črka H,
prva težavnostna stopnja
Branje
Ob obravnavi črk, natančneje po prvih treh, začnemo z branjem. Na hrbtni strani Abecedne
knjige dobijo učenci pripravljena besedila. Zaradi različnih sposobnosti so besedila prav tako
diferencirana. Ponujena so tri besedila. Piktogram z živaljo označuje težavnostno stopnjo.
Najlažje besedilo s črkami,
zlogi ter kratkimi besedami,
sestavljenimi iz obravnavanih črk.
Daljše besede,
povedi s slikopisi,
sestavljenimi iz znanih črk.
Besedila,
krajše zgodbe,
sestavljene iz še neobravnavanih črk.
Tabela 1: Razlaga oznak pri bralnih besedilih
Pod besedili je pripet samoocenjevalni listič, s katerim učenci svoje branje formativno
spremljajo.
3 Zaključek
Učenci so način dela dobro sprejeli. Za delo so bili vedno motivirani, kar je ključnega pomena
za uspešno opismenjevanje. Prve ure smo potrebovali nekoliko več časa za razvrščanje v
skupine, kmalu pa je dobro steklo. Zelo so se veselili grafomotoričnih vaj, predvsem pisanja
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na folije in na interaktivno tablo. Upoštevali so poteznost ter ustrezno držo pisala. Z
zanimanjem so čakali novih nalog Abecedne knjige. Največ navdušenja so pokazali pri tipih
nalog reševanja križank in mrež ter iskanja gesel, kasneje tudi pisanja povedi. Želeli so si
napredovati in prehajati v višje skupine in bili ob uspehu izjemno zadovoljni. Iz ure v uro je
bilo opaziti napredek pri branju. Samoocenjevanje branja jih je ves čas opominjalo na
pravilno branje. Po obravnavi vseh črk so za Abecedno knjigo izdelali tudi naslovnico. Sledila
je le še vezava in zadovoljstvo ter nasmeški na obrazih ob prejemu končnega izdelka so bili
zagotovljeni.

Slika 6: Dokončana in vezana Abecedna knjiga
Literatura
-

Heacox, D. (2009). Diferenciacija za uspeh vseh, Predlogi za uspešno delo z učenci
različnih zmožnosti. Rokus Klett, d. o. o. , Ljubljana.
Grginič, M. (2010). Kako opismenjevati – poučevati ali učiti se pismenosti? Priročnik
za učitelje. Izolit
Didakta (september, 2014). Fokus: (Funkcionalna) pismenost.
Educa (2018). Pedagoška revija za predšolsko vzgojo in prvi triletji
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Karmen Jezernik: OPISMENJEVANJE PO FONOMIMIČNI METODI Z ELEMENTI
NTC
Osnovna šola Franca Lešnika Vuka Slivnica
Povzetek
Mnogo je teorij o pismenosti ter metod opismenjevanja. Zagotovo gre za dolgotrajen proces,
ki zahteva dobro poznavanje otrokovih razvojnih potreb in zmožnosti. Pomembnost odbire
čim boljših metod je sorazmerna z naraščajočo potrebo po funkcionalni pismenosti, ki je cilj.
V letih opismenjevanja se je izkazala kot uspešna uporaba fonomimične metode z elementi
NTC metode. Fonomimična metoda zajema zgodbo, ritmizacijo, gib (fonomimični znak) in
sliko. Vsebuje prvine, ki jih otroci v igri spontano uporabljajo, kot npr. onomatopoijo. NTC
elementi s spoznavanjem države, simbola, zastave ter himne miselno aktivirajo otroke, s
stimuliranjem možganov spodbujajo k večji pozornosti, divergentnemu mišljenju in
pridobivanju funkcionalnega znanja. Število in hitrost ustvarjanja možganskih sinaps sta v
zgodnjem obdobju otrokovega razvoja največja in spodbujata otrokov intelektualni,
motorični, govorni ter grafomotorični razvoj.
Vse skupaj v zgodbo strne pravljično bitje, tj. škratec Črkec, da metodo poveže v zaključeno
in smiselno celoto. Izhaja se namreč iz celote – zgodbe, iz katere otroci izluščijo glas, njemu
pripadajočo črko pa spoznajo multisenzorno preko slike, zvoka, giba in nenazadnje okusa, saj
jim lutka vedno ponudi tudi hrano ali pijačo na obravnavan glas oz. črko.
Takšen način opismenjevanja zajema vse reprezentacijske sisteme (vizualnega, avditivnega,
kinestetičnega, olfaktornega in gustatornega) ter nudi dostopnost prejemanja informacij vsem.
Summary
There are many theories on literacy and methods of teaching literacy. The latter is certainly a
lasting process which requires a suitable knowledge of a child's developmental needs and
capabilities. The importance of choosing the appropriate methods is proportionate to the
increasing demand for functional literacy, which is the educator's goal.
Throughout the years, the use of the phonomimic method with components of the NTC
method has proved successful. The phonomimic method incorporates movement, images,
storytelling, and rhythmicizing, including elements that children use spontaneously in play,
such as onomatopoeia. NTC components stimulate children by encouraging concentration,
divergent thinking, and the acquirement of functional knowledge, thus helping children learn
about their country, its flag, its anthem, and its other symbols. The number of synapses and
the rate at which they are created peak in the early stages of a child's development and boost
their intellectual, elocutionary, motor, and graphomotor maturation.
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The method is connected into a meaningful whole by a fairy-tale creature, škratec Črkec, a
doll that narrates the story. Children use stories to recognize phonemes and their
corresponding letters, which are introduced to them in a multisensory way via image, sound,
touch and even taste, since the doll always offers them food or drink to accompany the
phoneme or letter.
Such a method of teaching literacy includes all representational systems (visual, auditive,
kinesthetic, olfactory and gustatory) and makes reception of information possible for all
included.
1. TEORETIČNA IZHODIŠČA
1.1 OPISMENJEVANJE
Opismenjevanje je po SSKJ definirano kot učenje branja in pisanja. Presplošna, hkrati pa
preobsežna razlaga je natančnejše določena kot “naraven jezikovni pojav, ki se začne v
otrokovem sporazumevalnem razvoju neformalno že v zgodnji predšolski dobi, a ga z
všolanjem načrtno in sistematično tudi formalno razvijamo” (Golli s sod., 1996, 5–6).
Zagotovo dolgotrajen proces, v katerem “gre le za večletno spreminjanje/dopolnjevanje oblike
(prenosnik/kanal) v sporazumevalnem razvoju otroka, ko prehaja iz primarnega slušnega
razumevanja/komunikacije (poslušanja, govorjenja) v drugotno vidno sporazumevanje.” (prav
tam). Začetno opismenjevanje se torej ne pričenja v šoli, temveč neformalno že v zgodnji
predšolski dobi.
1.2 RAZVOJ BRANJA IN PISANJA
Omenjena procesa težko ločimo, zato je pri opismenjevanju pomembna istočasnost enega in
drugega. Upoštevati pa je potrebno tudi postopnost ter otrokovo prehajanje preko razvojnih
stopenj (Pečjak, 1999, 25).
Domiselnost je pomemben kriterij. Prav tako se pripravljenost otroka za branje povezuje z
njegovim prostovoljnim pristopom k branju (po Grginič, 2005, 9–18).
Razvoj pisanja je proces otrokovega pomikanja od igrivega označevanja znakov na papirju
do zapisa komunikacijskega sporočila in oblikovanja besedil. Pred pisanjem mora otrok
osvojiti analizo govora, razviti grafomotorične spretnosti, poznati mora črke, povezavo
črka – glas in dogovorjena pravila (smer pisanja…).
Otrokom v predšolskem obdobju predstavlja težavo analiza govora, saj so v govoru besede
povezane v nepretrganem nizu, glasovi pa hitro bežijo. Predšolski otroci slišijo glasove v
besedah in jih napišejo, vendar pa v začetku zaznajo le izrazit glas. S pomočjo učitelja, ki
ploska pri zlogovanju, z ritmom in gibanjem se otrok zave, da so besede sestavljene iz več
delov – zlogov in glasov.
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1.3 METODE OPISMENJEVANJA
V grobem jih lahko razdelimo na (Golli, 1991, 14):
sintetične metode,
analitične metode,
globalne metode.
1.3.1 SINTETIČNA METODA
Je najstarejša metoda opismenjevanja. Zanjo je značilno, da otrok najprej osvoji elemente
(črke) in jih poveže v večje enote (besede) (Tagar, 1996, 38). Otroci se na začetku naučijo na
pamet imena črk v abecedi, pri čemer jim težavo predstavlja razlikovanje črk od
posameznih glasov. Otroci mehansko prepoznavajo vsako črko posebej, nato za učiteljem
ponovijo zlog, na koncu povedo celo besedo. Podobno kot so se naučili branja, so se učili
tudi pisanja; ločeno od branja, po vzorcih. Ta črkovalna metoda spada med alfabetske
metode (Golli, 1991, 15).
Ker je bilo opismenjevanje po črkovalni metodi zamudno, za otroke pa zelo zahtevno in
mehansko, se je razvila glaskovalna metoda. Pri tej metodi se posamezne glasove vleče in
jih nato združuje v besede (npr. aaa ttt aaa – ata) (Ţagar, 1996, 40).
Iz glaskovalne metode se je razvila še danes uporabna metoda prirodnih – naravnih glasov.
V primerni zgodbi se poišče glas, ki izraža človekovo razpoloženje ali je iz narave (npr.:
šum vetra). V risbi, ki ponazarja vsebino zgodbe, pa je skrita še oblika črke. Tak način
pomaga otroku vzpostaviti asociativno zvezo med glasom v zgodbi in obliko črke (Golli,
1991, 16).
Po različici te metode se je razvila fonomimična metoda.
1.3.1.1 FONOMIMIČNA METODA
Fajfarjeva (1996, 7–12) navaja, da se pri fonomimični metodi uporablja onomatopoijo, torej
metodo prirodnih glasov in vzklično metodo, fonomimične gibe, s katerimi poudarjamo
ozaveščeno artikulacijo glasu, torej fonetično metodo, sliko za glas in uglasbeno pesem. Cilj
fonomimične metode je, po Fajfarjevi, da otrok pridobi slikovno- glasovno asociacijo z
gibom in mimiko obraza oziroma se fonološko zave glasov ob slikah in s pomočjo gibov.
Tudi nekateri ostali avtorji opisujejo fonomimično metodo (Terdinova, Jeršan Kojek, Škof
Pavlinec, Kotar), z manjšimi razlikami, vendar vsi uporabljajo sočasno dojemanje slike,
zvoka in giba, torej črko, glas in gibalno znamenje za glas in črko.
Fonomimična metoda je v pedagoškem pogledu kombinacija analitične in sintetične metode,
lahko bi celo govorili o glasovno-gibalni analitično-sintetični metodi. Uporablja se v
osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Ta
metoda namreč nudi – ne kot pretežno uporabljene metode, kjer se pridobivajo spretnosti s
pomočjo vida in sluha – učenje po čim več senzornih poteh.
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Gib, kot sestavni del metode, je močno povezan z zgodbo ali sliko ob njej. Uporabljen je
lahko:



iz oblik predmetov, ki spominjajo na črko (npr. gib za črko I spominja na bič, s
katerim krotimo konjička);
simbolično z zgodbo ob neki dejavnosti, povezani z zgodbo (npr. drgnjenje palca in
kazalca na roki spominja na šumenje denarja na Danskem, vrtenje pesti ponazarja
oponašanje motorja, s katerim se potuje v Rusijo).

Uporabljajo se gibi rok, prstov, dlani in pesti. Gibe spremlja mimika na obrazu, izgovorjava
glasu ter ritmizacija pesmice.
LINIJA
ČRKE

GLAS
[a]

ZAPIS
ČRKE

TIP
FONOMIMIČNA
METODA
OKUS
(HRANA/PIJAČA)

PESEM

GIB
ZGODBA
1.3.2 ANALITIČNE METODE
V analitični metodi, katere začetnik je francoski profesor Jacotot (1770–1840), učitelj otroku
pripravi primerna besedila oz. stavke, običajno ob ilustracijah (Golli, 1991, 19–20). Ena
izmed analitičnih metod je metoda normalnih besed. Metoda temelji na pogovoru ob sliki,
pod katero učitelj zapiše ime upodobljenega predmeta. V tej besedi se nahajata glas in črka,
ki ju obravnavamo. Novi glas in črko, ki se nahaja med znanima, pobarva z drugo barvo.
Učenci nato besedo sami zapišejo.
1.3.3 ANALITIČNO-SINTETIČNA METODA
Je najpogosteje uporabljena metoda, ki izkoristi pozitivne strani posamezne metode. Učne ure
se navadno pričnejo s slušno analizo besed, iskanjem željenega glasu, temu sledi iskanje
željenega glasu še v drugih besedah. Nato učenci spoznajo črko za glas, zapisan v normalni
besedi ali v ilustraciji.
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1.3.4 GLOBALNA METODA
Bistvo globalne metode je, da učenci takoj berejo nerazčlenjene celote (besede, stavke, kratka
besedila). Po določenem času sami ugotovijo ponavljanje enakih znakov ob enakih glasovih v
besedah (Golli, 1991, 22).
1.4 NTC SISTEM UČENJA
Bistvo NTC (NTC je okrajšava za »Nikola Tesla center« – oddelek Mense za nadarjene)
sistema učenja je, da otroke spodbujamo v obdobju, ko se intenzivno oblikujejo vzorci
razmišljanja, sklepanja in povezovanja ter da se pri njih razvije funkcionalno znanje, tako da
se izzove vedoželjnost. Ob tem se razvijajo miselni procesi. (Podgornik, Rajović, 2015, 7).
Reproduktivno znanje nadomesti produktivno, uporabno zanje, vse v procesu igre. Inteligenca
namreč ni odvisna le od števila živčnih celic, temveč tudi od števila zvez med nevroni. Razvoj
funkcionalnega razmišljanja v zgodnji fazi življenja je odlična osnova za kasnejše dobro
razmišljanje in učenje, saj najnovejše raziskave kažejo, da je možno vaditi logično
razmišljanje in hitro reševanje problemov. Okoli 50 % nevronskih povezav, od katerih je
odvisen razvoj intelektualnih sposobnosti, se razvije pred 5. letom starosti. (prav tam, 8). NTC
sistem učenja torej omogoča dvig intelektualnih sposobnosti otroka, preprečuje razvoj motenj
koncentracije in pozornosti ter razvija koordinacijo gibov in s tem povečuje število
nevronskih povezav v možganih.

1.4.1 IZVAJANJE PROGRAMA IN METODIKE DELA
Program se izvaja v več stopnjah v manjših skupinah (15–25 otrok) pod vodstvom učiteljev,
ki so se izobraževali za sistem NTC učenja (Rajović, 2016, 25). Zavzema področja:
DODATNA STIMULACIJA RAZVOJA SINAPS
o Motorične dejavnosti: dinamično prilagajanje očesa, vaje rotacije, ravnotežja
o Vaje za finomotoriko
SPODBUJANJE RAZVOJA ASOCIATIVNEGA RAZMIŠLJANJA
o
o
o
o

Abstrakcija, vizualizacija
Miselna klasifikacija in seriacija (urejanje po vrstnem redu)
Asociacije in analogije
Glasba

SPODBUJANJE RAZVOJA ASOCIATIVNEGA MIŠLJENJA
o Ugankarske zgodbe
o Ugankarska in problemska vprašanja
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2 OPISMENJEVANJE PO FONOMIMIČNI METODI Z ELEMENTI NTC
Po večletnem začetnem opismenjevanju se je izkazala za zelo primerno, otrokom zanimivo ter
širokemu krogu otrok dostopna metoda, ki zajema elemente fonomimične metode z NTC.
V uvodnem pozdravu pride ob ribnik škratec Črkec, velik popotnik, raziskovalec in prijatelj
otrok. Lutka otroke že asociira na obravnavo nove črke, otroci so ob pogledu nanj pripravljeni
na zgodbo. S popotovanja se namreč vrača z dogodivščino, novimi prijatelji, ki jih spozna na
potepu (na obravnavan glas), iz vedno novih držav. Prinese jim fotografije, zavrti jim ples
(npr.: samba – Brazilija), pokaže jim zastavo obiskane države, ritmizira jim pesmico o državi
in ob njej pokaže gib. Včasih jim Črkec pove, da je obiskal državo na določen glas, otroci pa
ugibajo, iz katere države se vrača. Drugič otroke vpraša, kaj mislijo, da je tam videl (otroci že
o marsikateri državi marsikaj vedo). Opiše jim zanimivosti o simbolu države. Včasih je to
izziv ob koncu ure za Kralje ali Kraljice spomina. Na zemljevid sveta pritrdijo rožico z
obravnavano črko na državo, ki so jo spoznali.
Sledi ritmizacija pesmice skupaj z gibom. Kažemo ritmično urejeno. Gib je povezan z državo,
zgodbo ali Črkcevo dogodivščino (npr.: gejša z dežnikom – gib je odpiranje dežnika). Po
zgodbi jih čaka še kulinaričen užitek, poskusijo jed na obravnavan glas. Črkec jih včasih
preseneti z vprašanjem: »Hmm, kaj pa mislite, s čim vas bom danes pogostil?« Slovesno
okusijo jed, ki jim jo je prinesel. Opozorjeni na pravilno poteznost otipajo mavrično črko,
nato sledi zapis v zvezke.
ČRKA PESEM
A
ANA DUNAJ OBISKALA,
S KONJI V PRATER SE PELJALA.
B
V BRAZILIJO BRINA POTUJE,
PLESALKE SAMBE SI OGLEDUJE.
C
NA CIPRU CENE SE ZABAVA,
OKOLI AFRODITINE SKALE PLAVA.
Č
ČRKEC NA ČEŠKEM V PRAGO ZAVIJE,
ČEZ KARLOV MOST SE CESTA VIJE.
D
NA DANSKEM DOMEN – SEVEDA –
MORSKO DEKLICO ZAGLEDA.
E
EMI JE V EGIPTU VROČE,
NA PIRAMIDO ZLESTI HOČE.
F
FANI NA EIFFLOV STOLP ŽELI,
ZATO V FRANCIJO LETI.
G
GAL V GRČIJI OBIŠČE
ATENINO SVETIŠČE.
H
HERMAN HRVAŠKO OBISKAL,
PLITVICE OBČUDOVAL.

HRANA
ananas, arašid (arašidovo maslo),
avokado
breskev, bučnica, borovnice, banana,
bonbon
cvetača, cvetni prah, cedevita, cimet
češnja, čokolada, čaj, čebula
dateljni
evrokrem
fige, fižol, feferon
grozdje, grisini, granatno jabolko
hren, hruška, hrenovka (hotdog)
52

I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
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Z
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IVO PO RIMU POHAJKUJE,
KOLOSEJ SI OGLEDUJE.
GEJŠA V ROKI VRTI DEŽNIK,
JANJI PODARI GLAVNIK.
KATKA SE ČUDI KITAJSKEMU ZIDU,
DOMA BO O NJEM VSE POVEDALA VIDU.
VOJVODA Z LANOM NA TORTO ŽELI,
V PODZEMNEM TUNELU SE IZGUBI.
MAJA Z MEDOM SE SLADKALA,
BUDIMPEŠTO OBISKALA.
NIKO V NEMČIJI KNJIŽNICO ISKAL,
V NJEJ JE GRIMMOVE PRAVLJICE BRAL.
SULTANA OTO V OMANU IŠČE,
V PUŠČAVI IMA SKRIVALIŠČE.
PST, PETER SPI,
DELA V RUDNIKU SOLI.
RADO V RUSIJO POTUJE,
V MOSKVI BABUŠKO KUPUJE.
NA TRIGLAVU ČRKEC SE POTI,
SAJ VSAK SLOVENEC TJA ŽELI.
ŠPELA ŠTEFANA SPOZNALA,
V ŠPANIJI PRED BIKI SKUPAJ BEŽALA.
TONI VIDI MODRO MOŠEJO,
VANJO TURKI BOSI GREJO.
V UKRAJINI SE ULI SVITA:
PRED NJO NESKONČNA POLJA ŽITA.
VANI OBČUDUJE VENEZUELO
PRED ANGELSKIM SLAPOM Z MARELO.
V ZDA ZINKA NI ŠLA ZAMAN,
V NEW YORKU VIDELA KIP VSEM ZNAN.
V ŽELANDIJI ŽITO ZORI,
ŽANA NA PRAZNIK ŽETVE HITI.

iskrica, ingverjev piškot
jabolko, jajce, jagode, jogurt
kivi, korenček, krispiji, kaki, krompir,
kostanj, krof, koruza
limonada, lubenica, lizika, lešnik
med, marelica, maslo, maline,
mandelj, marmelada, makaroni, mak
nutela, nektarina
oreh, ohrovt, oliva
pehtranova potica, paprika, paradižnik,
piščančja pašteta, pomaranča
redkvica, riž, rukola, robide, riba
sir, sladkor, sladoled, sok, sir, solata,
smetana,
šipkov čaj, školjka, špageti
torta, tuna, tortelini
umešana jajca
voda
zelje, zdrob, zavitek
žemlja, žganci

Tabela 1: Prikaz pesmic ter hrane in pijače na obravnavano črko.
Sledi zapis v zvezke. Otroci vlečejo listke z zapisanimi besedami, sestavljene iz črk, ki smo
jih že spoznali. Tiho preberejo zapisano ter pokažejo besedo z gibi. Ostali otroci ugibajo, nato
skupaj zapišemo v zvezek.
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3 ZAKLJUČEK
Po nekajletnem opismenjevanju otrok lahko po opazovanju in sprotnem analiziranju
ocenjujem prednosti in slabosti opisane metode.
Med prednosti uvrščam otroku drugačen, zanimiv pristop k usvajanju novih črk. Nudi
možnost izhajanja iz njih, saj sodelujejo pri poznavanju držav, običajev, simbolov,
značilnosti. Učitelj (torej škratec Črkec) mora državo predstaviti s pravim občutkom mere.
Metoda zahteva primeren ritem obravnave novih črk, gibe vmes pa je potrebno utrjevati z
raznimi ugankami, navodili za delo in organizacijo pouka, željeno je vključevati naloge čim
bolj izvirno in drugače.
Povezovanje glasu z gibom se je v tem času izkazalo tako za dobro kot tudi slabo. Dobro v
smislu, da so otroci lepše in hitreje povezovali glasove v zloge, zloge pa v besede. Slabo pa v
smislu za motorično manj spretne otroke, otroke s skromnejšim občutkom za ritem ter tiste, ki
so imeli težavo povezati govor in gib. Kljub temu so tudi ti otroci počasi pridobivali občutek
za gib in ritem. Počakala sem, da so otroci začutili potrebno samozavest za kazanje besed,
nato so bili povabljeni k dejanju. Brez izjem – vsi so želeli kazati in vsi so bili veseli, ko so
pokazano besedo »prebrali«.
Pri obravnavi črke Ž se da prednost otroški domišljiji in izvirnosti, občutku za ritem in rimo,
iznajdljivosti, pri pripravi zastave pa se spodbuja tudi grafomotoriko in estetskost, saj države
na Ž ni. Pripravim enotedenski razpis na izmišljeno državo, zastavo, pesmico in gib.
Glasovanje je demokratično, v ožji izbor pridejo predlogi, ki zadostujejo vsem prej
postavljenim kriterijem, izbranim po skupnih predlogih učitelja in učencev.
Pri ponujanju jedi na določen glas opažam, da se okušanja veselijo, marsikateri preseneti s
tem, da hrano/pijačo prvič zaužije, drugi pa, da že znano jed posebej občuteno zaužije (»Kako
je kislo zelje/navadna voda dobra!«).
Simbol države se izbira po kriterijih: otroku blizu (Prater), zgodovinsko/etnološko (tudi v
pomenu svetovne dediščine) značilno, posebno, znano. Vključeno je tudi medpredmetno
povezovanje v smislu obravnave prevoznih sredstev, rastja, vremenskih posebnosti,
preštevanja držav, občutek za prikaz na zemljevidu.
Ritmiziranje že obravnavanih pesmic skupaj z gibi uporabim kot umirjanje učencev in
njihovo pripravo na pouk, saj dežurni učenci ob določeni uri pred razredom prično ponavljati
pesmice, ostali se jim pridružijo, po ponovitvi vseh sedejo in so pripravljeni na delo.
Odmori oz. prej končan pouk se uporabi za NTC igre, predvsem vaje iz poglavja Spodbujanje
razvoja asociativnega razmišljanja.
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Med slabosti metode prištevam čas, ki se pri takšni obravnavi potrebuje. Dolgoročno gledano
ni zaman, poleg tega usvojeni ritem vsake naslednje obravnavane črke delo olajša. Otroci že
vedo, kaj jih čaka in so v pripravljenosti na dejavnosti, ki bodo sledile.
Kot manj uspešno se je pokazalo osvajanje himen posameznih držav. Otroci so sicer lepo
vizualizirali glasbo, jo povezali z zgodbo ali simbolom države (npr. italijanska himna jih je
spominjala na iskre konjičke, ki tekmujejo v Koloseju), vendar je bilo himen preveč, poznali
so le izstopajoče. To je bil primer, kjer sem obravnavo – tudi zaradi časovne stiske – izpustila.
Predstavljeno opismenjevanje je multisenzorno, prilagojeno širokemu krogu otrok, ki se
opismenjujejo, in se izkazuje kot primer dobre prakse.
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Vesna Hojnik: UPORABA STATISTIKE PRI POUKU BIOLOGIJE V GIMNAZIJI
II. Gimnazija Maribor
Povzetek
Pri večini poskusov, ki se izvajajo pri pouku biologije v gimnazij, gre za meritve, s katerimi
dijaki pridobivajo podatke, kot so čas, dolžina, masa, temperatura, absorbanca ipd., prav tako
pa za vsak dobro načrtovan poskus velja, da mora zajemati več ponovitev vsake meritve. Za
objektivno interpretacijo dobljenih rezultatov je potrebno poznavanje statistike. Kljub temu,
da je v učnem načrtu za biologijo v gimnaziji zapisano, da naj bi dijaki spoznavali statistiko
kot orodje za objektivni prikaz in analizo podatkov, se naučili uporabljati osnove statistične
analize in statistiko usvajali predvsem pri lastnem raziskovalnem delu, učitelj pa naj bi
statistično analizo čim večkrat vključeval tudi v teoretično podajanje snovi, se zdi uporaba
statistike pri pouku biologije večini dijakov, prav tako pa tudi njihovim učiteljem precej
zahtevna. V pričujočem prispevku je opisan praktičen primer aktivnosti pri pouku biologije v
gimnaziji, katerega cilj je, da se dijaki seznanijo z osnovnimi statističnimi metodami, prav
tako pa se jih naučijo pravilno uporabljati.
Summary
Most experiments performed during high school biology will involve some kind of
measurement, such as time, length, mass, temperature, absorbance, etc., and in a welldesigned experiment there should be a number of repeats of each measurement. The
knowledge of the statistics is needed for an objective interpretation of the obtained results.
Although the biology curriculum states that the pupils should be familiar with the statistics as
a tool for objective presentation and data analysis, that they should learn to use the basics of
the statistical analysis, that they should incorporate the statistics primarily in their own
research work, and that the teacher is supposed to include a statistical analysis in the
theoretical presentation as often as possible, the use of statistics at biology classes seems quite
demanding to the majority of pupils and as well to their teachers. This paper describes a
practical example of an activity at high school biology, which aims to familiarize pupils with
basic statistical methods and also to teach them how to use them correctly.
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1. UVOD
Statistika je osnovne orodje eksperimentalne biologije. Pri večini poskusov, ki se izvajajo pri
pouku biologije v gimnazij, dijaki pridobivajo podatke, kot so čas, dolžina, masa,
temperatura, absorbanca ipd., prav tako pa za vsak dobro načrtovan poskus velja, da mora
zajemati več ponovitev vsake meritve (1). Biologija in znanje matematike sta bila že od
nekdaj tesno povezana. Številni biološki procesi so na primer pojasnjeni prav za
matematičnimi enačbami, po drugi strani pa so določeni matematični koncepti zrasli prav iz
potrebe po razumevanju odnosov in procesov v živih sistemih (2, 3). Prav to je vodilo v
razvoj interdisciplinarnih znanosti, kakršni sta biostatistika in bioinformatika. Zaradi obilice
informacij, ki so nam danes na voljo, pa potreba po znanju matematike in statistike v biologiji
ter s tem povezana potreba po znanju uporabe teh podatkov in potreba po njihovi analizi, še
nikoli ni bila tako velika. Zato je toliko bolj pomembno, da dobijo dijaki pri pouku biologije
trdne temelje statističnega znanja, ki ga bodo lahko uporabili za analizo različnih podatkov.
Žal je obravnavanje statistike v okviru srednješolske matematike najpogosteje popolnoma
nepovezano s poukom biologije, kljub temu da téma sama po sebi kliče po medpredmetnem
povezovanju in da biologija zagotavlja odlično bazo podatkov, primernih za statistično
obdelavo (4). Potrebno je torej povezati oba predmeta in najti način, s katerim bodo dijaki
dojeli pomembnost povezovanja obeh predmetov. Uporaba statistike pri pouku biologije se
večini dijakov prav tako pa tudi njihovim učiteljem, zdi precej zapletena. Na drugi strani
uporaba vsesplošno dostopnega programa Excel zelo olajša uporabo statistike, saj poznavanje
zapletenih statističnih formul ni več potrebno. V pričujočem prispevku je prikazanih več vrst
aktivnosti, ki so se izvajale med poukom biologije v splošni gimnaziji z namenom povečanja
razumevanja statističnih konceptov in usvajanja uporabe statističnih metod. Prav tako
prispevek prikaže primerjavo učinkovitosti omenjenih aktivnosti z vidika količine osvojenega
znanja.
2. UMESTITEV PRIMERA V UČNI NAČRT ZA BIOLOGIJO V SPLOŠNI
GIMNAZIJI
Dijaki naj bi pri pouku biologije v gimnaziji spoznali pomen statistične analize pri razlagi
bioloških pojavov v povezavi z veliko variabilnostjo podatkov, pridobljenih iz bioloških
raziskav. Statistiko bi morali spoznati kot orodje za objektivni prikaz in analizo podatkov ter
se naučiti uporabljati osnove statistične analize (npr. povprečje, standardna napaka, mediana,
prikaz frekvenčne porazdelitve s histogramom). Naučili naj bi se razlikovati med korelacijo
(splošno povezanostjo med dvema pojavoma) in vzročno povezavo (prvi pojav je vzrok, drugi
posledica). Osnove statistike naj bi dijaki usvajali predvsem pri lastnem raziskovalnem delu,
učitelji pa naj bi statistično analizo čim večkrat vključevali tudi v teoretično podajanje snovi.
Učni načrt za biologijo v gimnaziji v obveznem delu programa v poglavju Raziskovanje in
poskusi pravi, da morajo dijaki znati glede na raziskovalno vprašanje (oziroma hipotezo)
prikazati in analizirati rezultate (osnove statistične analize). V maturitetnem programu v
poglavju Kako deluje znanost je zapisano, da bi dijaki morali razumeti, da je statistika orodje
za objektiven prikaz in analizo podatkov, poznati morajo osnovne statistične metode (srednje
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vrednosti, standardna deviacija, standardna napaka, korelacijski koeficient, t-test, hi-kvadrat
test) (5).
3. PROFIL DIJAKOV
Aktivnosti, opisane v pričujočem prispevku, so bile izvedene pri urah biologije na dijakih
dveh tretjih letnikov II. gimnazije Maribor in sicer na dijakih oddelka nacionalnega programa
in na dijakih oddelka programa mednarodne mature.
4. METODA DELA
Na prvi skupini dijakov, ki so bili del nacionalnega oddelka, so bili izvedeni prvi trije in
zadnji korak spodaj opisane metode, torej 1. predstavitev osnovnih statističnih metod, 2. prvo
preverjanje znanja o uporabi statističnih metod, 3. uporaba statističnih metod za obdelavo
podatkov iz različnih spletnih podatkovnih baz in 4. drugo preverjanje znanja o uporabi
statističnih metod.
Na drugi skupini dijakov, ki so bili dijaki oddelka mednarodne mature, sta bila zgoraj
omenjenim korakom dodana še 5. korak, to je načrtovanje lastnega eksperimenta ter
statistična obdelava dobljenih podatkov, ter nato še 6. korak, to je ponovno preverjanje znanja
o uporabi statističnih metod.
Na koncu je bila narejena primerjava rezultatov vseh preverjanj znanja obeh skupin in
zaključek, katera od uporabljenih metod (a. teoretični pristop, b. teoretični pristop v
kombinaciji s statistično obdelavo podatkov iz spletnih podatkovnih baz, c. teoretični pristop
v kombinaciji s statistično obdelavo podatkov iz spletnih podatkovnih baz in izvedba lastnega
eksperimenta ter statistična obdelava dobljenih podatkov) je bolj učinkovita s stališča količine
pridobljenega znanja.
4.1 Predstavitev osnovnih statističnih metod
Dijaki so bili s strani učitelja seznanjeni z osnovnimi statističnimi pojmi, kot so srednje
vrednosti, standardna deviacija, standardna napaka, korelacijski koeficient, t-test, hi-kvadrat
test. Med teoretično predstavitvijo so dijaki uporabljali program Excel in po navodilih učitelja
sproti obdelovali manjšo količino (izmišljenih ali pravih) podatkov, ki so jih dobili s strani
učitelja.
4.2 Prvo preverjanje osvojenega znanja
Znanje vseh dijakov (tistih iz nacionalnih oddelkov in tistih iz oddelka mednarodne mature) je
bilo po teoretični predstavitvi osnovnih statističnih metod preverjeno s testom, ki je vseboval
vprašanja za obkrožanje (z enim samim možnim odgovorom) in vprašanja, ki so zahtevala
kratke odgovore. Vprašanja so bila izbrana glede na statistične koncepte, ki so bili dijakom
predstavljeni v prvem koraku.
4.3 Uporaba statističnih metod za obdelavo podatkov iz različnih spletnih podatkovnih
baz
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Dijakom so bile med poukom predstavljene različne spletne baze podatkov o ptičih in
njihovih lastnostih. Eden boljših primerov je na primer stran www.allaboutbirds.com (6), ki
ga kreira Cornell lab of Ornithology. Podobne baze podatkov je mogoče najti tudi na spletnih
straneh številnih prirodoslovnih muzejev po svetu (7).
Dijaki so se nato razdelili v skupine, sestavljene iz štirih do petih dijakov. Vsaki skupini
dijakov je bilo razloženo, kako lahko s pomočjo strani All about birds določijo/prepoznajo
posamezno vrsto ptice in kako se dokopljejo do njenih lastnosti, kot so dolžina, razpon kril,
teža in število jajc ter število mladičev.
Nato so dijaki dobili nalogo, da analizirajo podatke z uporabo statističnih metod,
predstavljenih v 1. koraku. Ob tem so morali ustrezno odgovoriti na vprašanja, zbrana v
Tabeli 1.
Pred analizo podatkov so dobili dijaki še tale navodila:
- za vsako od vprašanj so morali postaviti biološko hipotezo,
- postaviti so morali ničelno in alternativno hipotezo za vse uporabljene statistične teste,
- predvidevati so morali, kateri od obeh spolov je sposoben nositi večjo težo med letom in
razpravljati o tem, kateri dejavniki naravnega izbora so favorizirali evolucijo telesnih
lastnosti, obravnavanih pri izbranih ptičih.
Tabela 1:Biološka in statistična vprašanja, na katera so morali odgovarjati dijaki
Biološka vprašanja
Statistična vprašanja
1. Ali pričakujemo razlike v razponu kril in Določite razliko v razponu kril in teži med
teži med moškimi in ženskimi osebki? spoloma. Postavite ničelno hipotezo in
Postavite hipotezo.
alternativno hipotezo. Kaj pomeni statistična
značilnost (signifikanca)?
2. Če obstajajo razlike, ali jih je mogoče Kakšna mora biti stopnja značilnosti
predstaviti grafično? S pomočjo Excela (vrednost p), da lahko ovržete ničelno
izdelajte graf.
hipotezo? Kaj pomeni, če je vrednost p >
0.05?
3. Ali obstaja korelacija med razponom kril Kaj je Pearsonov koeficient korelacije (r)?
in težo pri vseh vrstah ptic? Predvidevajte, Izračunajte r s pomočjo Excela.
kakšna bo ta korelacija in predvidevanje
utemeljite.
Ali obstaja korelacija med težo osebkov in
med številom jajc na gnezdo? Predvidevajte,
kakšna bo ta korelacija in predvidevanje
utemeljite.
Ali obstaja korelacija med razponom kril in
težo pri moških osebkih? Kaj pa pri ženskih
osebkih? Razložite.
4. Če korelaciji obstajata, ali ju lahko Kakšna je razlika med pozitivnim in
grafično predstavite?
negativnim r?
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4.4 Drugo preverjanje osvojenega znanja
Znanje vseh dijakov (tistih iz nacionalnih oddelkov in tistih iz oddelka mednarodne mature) je
bilo ponovno preverjeno s kratkim testom, ki je vseboval vprašanja za obkrožanje (z enim
samim možnim odgovorom) in vprašanja, ki so zahtevala kratke odgovore. Vprašanja so bila
izbrana glede na statistične koncepte, ki so bili dijakom predstavljeni v prvem koraku.
4.5 Samostojno načrtovanje in izvedba eksperimenta, samostojna statistična obdelava
dobljenih podatkov
Ta korak je bil izveden zgolj pri dijakih oddelka mednarodne mature, ne pa pri dijakih
nacionalnih oddelkov. V tem koraku je moral vsak od dijakov oddelka mednarodne mature
načrtovati in izvesti lasten eksperiment, podatke, pridobljene z eksperimentom, obdelati z
uporabo ustreznih statističnih metod, ki so jih spoznali in uporabljali v prejšnjih korakih.
Rezultate so morali nato predstaviti in ustrezno ovrednotiti v poročilu o danem eksperimentu.
4. 6 Preverjanje osvojenega znanja
Znanje dijakov oddelka mednarodne mature je bilo tokrat tretjič preverjeno s testom, ki je
vseboval vprašanja za obkrožanje (z enim samim možnim odgovorom) in vprašanja, ki so
zahtevala kratke odgovore. Vprašanja so bila ponovno izbrana glede na statistične koncepte,
ki so bili dijakom predstavljeni v prvem koraku.
5. REZULTATI
Rezultati prvega testa (test po teoretični obravnavi) niso pokazali signifikantnih razlik med
skupino dijakov nacionalnega oddelka in skupino dijakov oddelka mednarodne mature.
Podobno sliko so pokazali tudi rezultati drugega testa (test po uporabi statističnih metod za
obdelavo podatkov iz različnih spletnih podatkovnih baz). Pomembno je omeniti tudi, da so
bili pri obeh skupinah dijakov rezultati drugega testa bistveno boljši od rezultatov prvega
testa. Signifikantna razlika pa se je pokazala pri rezultatih zadnjega testa (po izvedbi lastnega
eksperimenta in statistični obdelavi dobljenih rezultatov), kjer so dijaki oddelka mednarodne
mature dosegli bistveno boljše rezultate kot so bili rezultati drugega testa obeh skupin
dijakov.
6. ZAKLJUČEK
Uporaba statističnih metod je zagotovo eden od ključnih ciljev, ki bi si jih učitelji biologije v
gimnaziji morali zadati pri svojih dijakih. Statistični koncepti bi morali biti čim pogosteje
vključeni v pouk biologije, saj jih dijaki le na ta način dojemajo kot sestavni in neobhodno
potreben del biologije kot znanosti. V pričujočem prispevku je prikazan primer, kako lahko
učitelj biologije poleg teoretičnega pristopa uporabi tudi drugačne pristope k približanju
statističnih konceptov dijakom. Izkazalo se je namreč, da je teoretični pristop med vsemi
opisanimi pristopi najmanj učinkovit, vsi dodatni pristopi, ki so zahtevali dijakovo aktivno
uporabo statističnih metod s konkretnimi podatki, pa so obrodili bistveno večje sadove. Kot
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najučinkovitejši se izkazal pristop, v okviru katerega so morali dijaki sami načrtovati in
izvesti lasten eksperiment in nato ustrezno obdelati dobljene rezultate.
VIRI:
(1) Millar, N., Biology statistics made simple using Excel, School Science Review,
December 2001, 83(303)
(2) Jungck JR (1997). Ten equations that changed biology: mathematicscin problem-solving
biology curricula. Bioscene: J Col Biol Teach 23, 11–36.
(3)Cohen JE (2004). Mathematics is biology’s next microscope only better; biology is
mathematics next physics only better. PLoS Biology 12, 2017–2023.
(4) Seier, E., Joplin, K. H., Teaching statistics in the context of biology: the symbiosis
experinece; 2010, Department of Mathematics and Statistics, East Tennessee State University,
United States of America, Department of Biological Sciences, East Tennessee State
University,
(5) Vilhar, B. et al., Učni načrt. Biologija: gimnazija: splošna gimnazija, Ljubljana:
Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2008.
(6) www.allaboutbirds.org, 1. 5. 2019
(7) http://vertebrates.si.edu/birds/birds_links.html, 1. 5. 2019
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Terezija Jamnik: FUNKCIJSKA ZVRSTNOST IN MEDJEZIKOVNA STILIZACIJA PRI
OBRAVNAVI UMETNOSTNIH IN NEUMETNOSTNIH BESEDIL V SREDNJI ŠOLI
SŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem
Povzetek
S primerjavo in obravnavo posameznih umetnostnih in neumetnostnih besedil v slovenskem
in angleškem/nemškem jeziku želimo pri dijakih doseči boljše razumevanje besedil, večjo
bogatost besedišča in hkrati možnost za pridobitev certifikata B2. Pri posameznih urah se
obravnavajo odlomki iz umetnostnih besedil (dramatika (W. Shakespeare), novela (E. A. Poe
), roman (O. Wilde) in lirika (Byron, Heine)) in neumetnostnih besedil (strokovni članki iz
različnih področij, publicistična besedila (članek, kritika, reportaža, blog …) in praktično
sporazumevalna besedila (recepti pisma (javna in zasebna)) v originalnem (angleškem) jeziku
in se primerjajo s prevodi različnih avtorjev. Poskušajo ugotoviti podobnosti, morebitne
slabosti in izvirnost prevodov. Neumetnostna besedila izbirajo sami, glede na interes in
zahtevnost. S tem krepijo ne samo poznavanje jezika, temveč tudi svojo kritičnost do
prevajanja besedil. V prvem letniku dijaki vrednotijo prevode in delajo primerjave, v drugem
letniku poskušajo tudi sami prevajati posamezne odlomke (predvsem neumetnostnih
besedil), ki jih kasneje med seboj primerjajo in kritično vrednotijo. Pri prevodih opazujejo
razliko med umetnostnim in neumetnostnim (strokovnim, publicističnim in praktično
sporazumevalnim) jezikom. V tretjem letniku pa dijaki sami tvorijo umetnostna in
neumetnostna besedila v obeh jezikih. Besedila kritično vrednotijo na podlagi kriterijev, ki so
jih izdelali sami.
Ključne besed: prevod, umetnostno in neumetnostno besedilo, besedišče, kritičnost
Summary
With comparison and discussion of certain literary genres and informal texts in Slovene and
English language we wish to achieve a higher understanding of texts from students, as well as
a richer vocabulary and the possibility to achieve a certificate B2. At specific lessons excerpts
of formal texts are being analysed (dramatics (Shakespeare), novel (E. A. Poe) novel (O.
Wilde) and lyrics (Byron)) as well as informal texts (academic articles from different areas,
journalistic texts (article, critic, reportage …) and practically communicative texts (recipes,
letters (public, private)) in the original (English) language and they are being compared to
translations from different authors. They are trying to uncover similarities, certain
weaknesses, and the originality of the translations. Informal texts are chosen by the students
based on their interests and difficulty of the text. With this they are enhancing their
knowledge of the language as well as their ability to translate the texts. In the first year the
students evaluate the translations and create comparisons, in the second year they try to
translate certain texts on their own (mostly informal texts) which they then compare and
critique among themselves. With the translations they observe the difference between the
formal and informal (professional, journalistic and practically communicative) language. In
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the third year the students themselves write examples of both types of texts in both languages.
They critically evaluate the texts based on the criteria created by them.
Key words: translation, literary genres and informal texts, vocabulary, critique

1 Uvod
Dijaki se pri pouku materinščine (književnost) v srednji šoli srečajo tudi z besedili svetovnih
klasikov, ki so prevedena iz tujih jezikov. Prevajanje umetnostnih besedil je na nek način
tudi umetniško delo, saj ima vsak prevajalec svoj slog. Vsak prevod literarnega dela je torej
drugačen in odraža tudi občutke in dojemanje literarne tvarine prevoda in delno tudi njegov
slog. Poleg tega mora prevajalec dobro poznati kulturne, časovne in osebnostne (lahko tudi
avtorjeve) lastnosti, ki bogatijo literarno delo in mu dajejo neko estetsko vrednost. Včasih se
nam ob branju določenih besedil zazdi, da je lahko prevajalec celo boljši od originala, seveda
pa je to redkost, saj je prevajanje umetnostnih besedil izredno zahtevno delo, ki od prevajalca
zahteva izredno tenkočutnost in poznavanje jezika iz katerega prevaja, saj se lahko zgodi, da s
prevodom literarno delo tudi zelo veliko izgubi na svoji estetski vrednosti.
Da bi dijakom približali ta problem in jim hkrati omogočili, da se tudi sami soočijo s
prevajanjem in problemi, ki se pri tem pojavijo, jim že v prvem letniku ponudimo nekaj
možnosti, da ob izbranih besedilih primerjajo in ocenjujejo predvsem vsebino, besedišče in
slog, v drugem in tretjem letniku pa naredijo tudi primerjavo na jezikovni in skladenjski
ravni. Ker so take naloge za večino dijakov dokaj zahtevne, jih razdelimo v skupine, kjer pa
pazimo, da so dijaki razporejeni tako, da je v skupini vedno vsaj en dijak, ki dobro obvlada tuj
jezik, iz katerega se prevaja ali dela primerjavo. Tako dojemanje in sprejemanje umetnostnega
in tudi neumetnostnega besedila omogoča dijakom večjo kritičnost in hkrati kreativnost pri
obravnavi posameznega besedila.
2 Prevodi umetnostnih in neumetnostnih besedil v 1. letniku
2.1 Umetnostno besedilo (1. letnik)
V prvem letniku srednje šole se dijaki pri pouku slovenščine srečajo z dokaj zahtevnim
tekstom W. Shakespeara, s tragedijo Hamlet, ki je kot dramsko delo izredno priljubljena, saj
je bila na slovenskih odrih uprizorjena kar 26 krat (od leta 1899 do 2018) . Dijaki preberejo
tragedijo, sledi obravnava celotnega dramskega besedila. V Berilu 1(Umetnost besede, str.
232, prevod Milan Jesih) dijaki preberejo tudi najbolj znani odlomek (3. dejanje, 1. prizor) in
poslušajo slovenski prevod Biti ali ne biti Študentske produkcije, (Slovenski Hamleti ,
prevodi, trak, spremna beseda). (Prvi prevod tragedije že leta 1874. Prevajalec je bil
Dragotin Šauperl, čigar prevod je 30 let pozneje dopolnil in popravil Ivan Cankar, štirideset
let za Cankarjem pa ga je znova prevedel Oton Župančič. Okrog leta 1989 dobimo še prevod
Janka Modra. 1994 ga je za ljubljansko Dramo znova prevede Milan Jesih, najnovejši prevod
pa je delo prevajalca Srečka Fišerja.).
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Po motivno tematski in slogovni analizi odlomka sledi branje in poslušanje odlomka tudi v
angleškem jeziku. (1) Potem izberemo tri prevode (O. Župančič, Milan Jesih in Srečko Fišer,
ki jih dijaki poiščejo sami) in jih med seboj primerjamo na jezikovni in predvsem slogovni
ravni, ki je dijakom na tej stopnji dokaj razumljiva. Sledi kritično vrednotenje, ki pa je
zahtevno, zato dijake razporedimo v skupine, kjer za vodjo določimo dijaka, ki dobro obvlada
angleški jezik. Pomembno je, da se seznanijo s tremi različnimi prevodi in s tem kritično
pristopijo do besedila. Izberejo prevod, ki jim je najbolj blizu, se jim zdi najboljši in svojo
izbiro pisno utemeljijo. Njihove ugotovitve morajo biti kratke in jedrnate, natančno morajo
predstaviti misli izvirnega in prevedenega besedila. Utemeljijo, ali je bistvo prevoda jasno in
razumljivo in/ali (in kje) vsebuje prevajalčevo osebnostno noto.
Podobno nalogo lahko izvedemo tudi na primeru tragedije Romeo in Julija (W. Shakespeare).
2.2 Neumetnostno besedilo (1. letnik)
Pri obravnavi neumetnostnih besedil v prvem letniku obravnavamo tudi predstavitev kraja,
osebe, naprave in postopka. Dijakom damo navodilo, da v parih v angleškem časopisu The
Guardian v različnih rubrikah (Man, Woman, Culture, Sport, Free time … (ali v njihovih
podrubrikah)) poiščejo zanimive predstavitve po lastni izbiri, ki jih preberejo in prevedejo v
slovenščino. Potem dijaka v paru primerjata svoje prevode, vrednotita besedišče in skladnjo.
Po primerjavi naredita skupni prevod, izpišeta pa tudi deset publicističnih besed in jih
prevedeta. Delo je za dijake zanimivo, saj se sami postavijo v vlogo prevajalca in se soočijo s
problemi, ki pri prevajanju nastajajo. Pri drugi nalogi pa dijake razdelimo v skupine in po
obravnavi reklamnega besedila (ki jim je dokaj blizu) sami tudi izdelajo reklamno besedilo v
slovenskem in angleškem jeziku. Reklamno besedilo lahko tudi posnamejo. Najprej ga
predstavijo v slovenščini in potem še v angleščini. Izberemo najboljše reklame in jih skupaj
ovrednotimo. Ugotavljamo, kaj lahko prevod besedilu doda in kaj odvzame.
3 Prevodi umetnostni in neumetnostnih besedil v 2. letniku
3.1 Umetnostno besedilo (2. letnik)
V drugem letnik se pri obravnavi tematskega sklopa lirika romantike srečamo
s
predstavnikom angleške romantike lordom Byronom. Najprej spoznamo obdobje in tipične
značilnosti romantike. Byron je avtor, ki so ga v slovenščino precej prevajali že v 19. stol.
(Prešeren, Stritar, Vesel-Koseski). Mazepa (1868) je skušal celo združiti prevod in izvirno
pesnitev, vendar je Byronovo besedilo nerodno prevedel in svojevoljno razširil v
oblikovnem in vsebinskem pogledu. Vsi trije avtorji (Prešeren, Stritar, Vesel-Koseski) so
torej v svojih prevodih, tj. rekonstrukcijah izvirnika neustrezni, dokazujejo pa, da so pesniki
in kritiki ob Byronovih delih sredi 19. stoletja reševali nekatera pereča vprašanja slovenske
književnosti in njenega razumevanja. (2) Preberemo odlomek Samota (2. spev, 25. in 26.
kitica) iz epsko-lirske pesnitve Romanje grofiča Harolda, v prevodu Janeza Menarta. (Berilo
2, Umetnost besede, str. 30, prevod Janez Menart) Po tematsko motivni in slogovni analizi
sledi branje in poslušanje pesmi v angleškem jeziku (posnetek na zgoščenki, priloga Berilu 2).
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Dijaki v paru spet primerjajo original in prevod slovenskega pesnika Janeza Menarta ter
poskušajo predvsem na slogovni ravni oceniti delo prevajalca.
Proza romantike obravnava novelo Maska rdeče smrti E. A. Poa (1809–1849), za katerega
večina zgodovinarjev meni, da je začetnik kriminalnega žanra. Dijaki ponovijo teorijo
novele (krajša pripovedna proza). Kriminalka ima določena pravila, ki se tesno povezujejo z
odnosom do bralca in zgodbe. Po branju odlomka iz novele (Berilo 2 Umetnost besede, str.
74-76), Jože Udovič), dijaki preberejo tudi odlomek v originalu (The Masque of the Red
Death) in na jezikovni in slogovni ravni opazujejo primerjavo prevoda. Odlomek je kratek,
zanimiv in ne preveč zahteven, tako da lahko dijak na tej stopnji dojame smisel prevoda. Poe
je v svojem eseju Pesniško načelo (The Poetic Principle) trdil, da je glavni namen umetnosti
estetika − učinek, ki ga napravi na občinstvo, zato je njegov slog pisanja čisto poseben, lahko
bi rekli, da je za dijaka na tej stopnji dokaj zahteven. Vendar je zgodba zanimiva in ga
pritegne s svojo nenavadnostjo in elementi grozljivosti.
(Primer odlomka: But, in spite of these things, it was a gay and magnificent revel. The tastes
of the duke were peculiar. He had a fine eye for color and effects. He disregarded the "decora"
of mere fashion. His plans were bold and fiery, and his conceptions glowed with barbaric
lustre. There are some who would have thought him mad. His followers felt that he was not. It
was necessary to hear and see and touch him to be sure he was not.
He had directed, in great part, the movable embellishments of the seven chambers, upon
occasion of this great fete; and it was his own guiding taste which had given character to the
masqueraders. Be sure they were grotesque. There were much glare and glitter and piquancy
and phantasm -- much of what has been seen in "Hernani." There were arabesque figures with
unsuited limbs and appointments. There were delirious fancies such as the madman fashions.
There were much of the beautiful, much of the wanton, much of the bizarre, something of the
terrible, and not a little of that which might have excited disgust. To and fro in the seven
chambers stalked, in fact, a multitude of dreams. And these the dreams -- writhed in and
about, taking hue from the rooms, and causing the wild music of the orchestra to seem as the
echo of their steps. And, anon, there strikes the ebony clock which stands in the hall of the
velvet. And then, for a moment, all is still, and all is silent save the voice of the clock. The
dreams are stiff-frozen as they stand.) (The Masque of the Red Death, E. A. Poe)
Daljša proza tematskega sklopa romantike zajema obravnavo romana Oscarja Wilda Slika
Doriana Graya. Pri pouk skupaj z dijaki (delo v skupini) poljubno izberemo zanimive
odlomke (ki pa niso daljši od 150 besed) iz romana (dijaki si roman priskrbijo v knjižnici).
Razdelimo jih v skupine po štiri, določimo vodjo, ki razporedi delo, vodi skupino in na koncu
tudi poroča o svojih ugotovitvah. Dijaki najprej izberejo odlomek, ga preberejo v originalu
in potem še v prevodu. Predvsem opazujejo slogovno ustreznost prevoda in ga tudi
komentirajo. Po obravnavi si ogledamo tudi film (3) in preverjamo ustreznost prevoda v
podnapisih. Primerjamo roman in film in napišemo oceno ali kritiko obravnavanega. Oceno
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filma poiščemo na spletu
slovenščino.

(4), jo preberemo (v angleščini) in jo poskušamo prevesti v

V drugem letniku se pri sklopu svetovne romantike (lirika) lahko povežemo tudi s
predmetom nemški jezik in obravnavamo romantično balado Lorelei, ki jo je napisal nemški
avtor Henrich Heine. Po dogovoru s profesorico, dijaki najprej pri uri nemščine motivnotematsko in slogovno predelajo pesem, ki jo po obravnavi tudi ilustrirajo. Obravnavajo tudi
motiv usodne ženske in motiv siren. Potem pesem obravnavamo tudi pri uri slovenščine v
prevodu Mileta Klopčiča. Odgovorimo na vprašanja v Berilu 2 (Umetnost besede, str. 63,
prevod Mile Klopčič). Po obravnavi
se razdelimo v dve skupini in v slovenskem in
nemškem jeziku povzamemo motiv usodne ženske. Svoje ugotovitve primerjamo tako pri uri
slovenščine kot pri uri nemščine.
3.2 Neumetnostno besedilo (2. letnik)
Pri jezikovnem pouku pa se v drugem letniku med drugim srečamo tudi z blogom. Blôg (in
blóg) ali spletni dnevnik, tudi splétnik, je spletno mesto, na katerem avtorji s pomočjo
preprostega vmesnika objavljajo besedila, slike, posnetke, bralci pa imajo navadno možnost
komentiranja. Beseda blog je angleška okrajšava besede weblog, oz. redkeje zapisano web
log, ki jo je 17. decembra 1997 skoval Jorn Barger in pomeni spletni dnevnik oz. e-dnevnik.
(5) Dijaki poznajo veliko odličnih blogov, ki ponujajo pravzaprav vse od kuharskih nasvetov
do politične diskusije, literature malo drugače, modnih vsebin, vse pa je bolj ali manj
pospremljeno fotografijami.
»Nismo literarni kritiki, zato naše zapise o prebranih knjigah razumeš. Nismo novinarji, zato
v zapise ne prekopiramo le dveh citatov s platnice knjige, ampak ponudimo kaj več. Nismo
influencerji v tipičnem razumevanju te nove besede, zato naših obrazov ne prepoznaš na ulici.
Algoritmi nam sporočajo, da so naši IG računi dolgočasni za znoret.
Mi smo knjižni entuziasti, ki vešče pišemo in delimo na spletnih omrežjih. Smo blogerski
samouki, naša publika pa so resnični bralci in kupci knjig. Ti nas doživeto spremljajo,
komentirajo, všečkajo, nas pohvalijo, kaj vprašajo, a ne v takih številkah, kot jih dosežejo na
spletu objavljeni selfiji s tedna restavracij. Slovenski knjižni blogerji smo živi bralci, ki o
knjigah ne pišemo šolskih obnov in ne objavljamo spoilerjev. Želimo si še več pozornosti
novih sledilcev, založb, avtorjev, medijev ter drugih. Oglejte si, kaj zmoremo na spletu
postoriti za knjigo in branje ter hvala vsem, ki nas pri tem podpirate! Seznam slovenskih
knjižnih blogerjev je oblikovan od A do Ž. Nekateri blogi za zdaj mirujejo, a imajo dragocen
arhiv, drugi prav ta hip živijo svoje vrhunce. (6) Dijaki pobrskajo po spletu, poiščejo
zanimive bloge o prebranih knjigah, mislih, temah iz literature. Hkrati pa poiščejo tudi bloge
o obravnavani literaturi v angleškem jeziku, jih nekaj preberejo in poskušajo prevesti v
slovenščino. (7) Dijake v dvojicah motiviramo, da ustvarijo lastni blog na temo romantike,
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kjer predstavijo svoje najljubše avtorje in njihova dela. En dijak v paru komentira in ocenjuje
v angleškem jeziku.
V časopisu Guardian spet poiščemo ocene ali kritike znanih aktualnih filmov (8), jih
preberem in ovrednotimo.
4 Umetnostno in neumetnostno besedilo (3. letnik)
V tretjem letniku ima dijak na razpolago poljubno umetnostno besedilo, ki ga delno ali v
celoti prebere v originalu in v prevodu, potem pa vrednoti in utemelji svoje vrednotenje. V
sklopu neumetnostnih besedil napiše poročilo, javno in zasebno pismo, reportažo. Prvine
obravnavanih besedilnih vrst primerja z besedili v angleškem jeziku tako, da poišče
podobnosti in razlike predvsem v zgradbi in izrazoslovju.
5 Zaključek
V srednji šoli se dijaki pri pouku slovenskega jezika v okviru književnosti srečujejo tudi z
besedili iz svetovne literature in različnimi neumetnostnimi besedilnimi vrstami. Odlomki so
v prevodih različnih avtorjev dosegljivi v predpisanih učenikih, v originalu pa v knjigah in
na spletu. Da bi dijakom približali tovrstne tekste, jim v sklopu dodatnih ur za določena
besedila omogočimo tudi branje originala, ki ga potem primerjajo s prevodom in ga poskušajo
kritično ovrednotiti. Tako delo s tekstom zahteva od dijaka, da se aktivno sooči z besedilom
v originalu in v prevodu. Ker pa je jezikovno znanja (predvsem v 1. letniku) dokaj različno,
sestavimo skupine, v katerih so dijaki glede svojih jezikovnih zmožnosti precej pomešani
(tako dobri kot bolj šibki). Dijaki opazujejo jezik, vsebino in predvsem slog prevajalca.
Pri jezikovnem pouku pa se dijaki sami preizkusijo v prevajanju neumetnostnih besedil
(predstavitev osebe, kraja, naprave postopka …). Neumetnostna besedila poiščejo v tujih
časopisih na spletu, jih prevedejo, ali pa jih tvorijo sami in jih potem poskušajo prevesti v tuj
jezik. Pri takem delu se soočijo s strokovnim in publicističnim jezikom. Ugotovijo, da je
prevajanje umetnostnih besedil bolj zahtevno kot prevajanje neumetnostnih tekstov.
Dijaki se z določenimi besedili srečajo tako v prvem, drugem in tudi v tretjem letniku, kjer pa
se že sami odločijo za eno umetnostno in neumetnostno besedilo, ki ga izberejo po lastni
izbiri in primerjajo original s prevodom, oziroma sami poskušajo tvoriti neumetnostno
besedilo tudi v tujem jeziku. Cilj take obravnave umetnostnih in neumetnostnih besedil je, da
si zna dijak ob koncu vsake zastavljene naloge odgovoriti na vprašanja: Kaj bolje razumem
ob koncu učnega sklopa v obravnavanem literarnem delu?, Katera znanja in spretnosti bom
lahko uporabil?, Katera dejavnost mi je bila najljubša? Zakaj?, Kaj znam, razumem narediti
bolje?, Kaj mi predstavlja prepreke in zakaj? Kako lahko izboljšam svoje zanje na tem
področju?
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Bernarda Pavlovec Žumer: POUK RETORIKE V KLASIČNEM ODDELKU GIMNAZIJE
ŠKOFJA LOKA
Gimnazija Škofja Loka
Povzetek
Prispevek poskuša prikazati možnost pouka retorike v srednjem gimnazijskem programu, kot
ga izvajamo v 3. letniku klasičnega oddelka na Gimnaziji Škofja Loka. Na voljo imamo 35 ur
v okviru obveznih izbirnih vsebin. Cilji pouka so poznavanje nastanka retorike kot vede,
poznavanje etičnega okvira retorike in predvsem izvedba nastopov. Slednji morajo vsebovati
vse tri retorične kanone, biti prav strukturirani in korektno izvedeni. Hkrati je naš zelo
pomemben cilj spoznavanje strategij za premagovanje treme. Retorika je po eni strani
predmet, ki vzgaja, po drugi pa veščina, ki pomaga jasno izražati svoje misli in stališča ter
prepričevati. Vsekakor je to ena od veščin, ki jo človek potrebuje vse življenje pri svojem
delu. Njeno poznavanje lahko zelo izboljša tudi splošno komunikacijo med ljudmi v
skupnosti. Čedalje večji poudarek dajemo praktičnim nastopom, teoretični del predstavimo na
uvodnih urah in kasneje med posameznimi delavnicami. Učimo se poslušati drug drugega in
slišano povzeti ter kritično ovrednotiti. Zadnji nastop posnamemo, posnetke nato natančno
analiziramo, po analizi pa uničimo. Rezultati so dobri, kar dijaki izrazijo v zaključni anketi.
Opažajo lažje obvladovanje stresa in treme, večjo gotovost ter rutino pri nastopanju. Opazna
je razlika v kakovosti izvedbe prvega in zadnjega nastopa. To nam daje voljo in zagon za
nadaljnje delo.
Summary
The article attempts to demonstrate the possibility of teaching rhetoric in the secondary
grammar school program, which happens in the 3rd year of the classical department at the
Škofja Loka Grammar School. We have 35 hours of compulsory elective content available.
The aims of the lesson are knowledge of the emergence of rhetoric as a science, knowledge of
the ethical framework of rhetoric and, above all, the practical execution. The latter must
contain all three rhetorical canons, be structured and correctly implemented. At the same time,
our very important goal is to learn strategies to overcome the stage fright problem. Rhetoric
is, on the one hand, a subject that educates, and on the other, a skill that helps to clearly
express one’s thoughts and attitudes and develops the methods of persuasion. In any case, this
is one of the skills that a person needs all his life in his work. The knowledge of it can also
greatly improve general communication among people in the community. More and more
emphasis is put to practical performances, theoretical part is presented at the opening hours
and later during the individual workshops. We learn to listen to one another and to summarize
and critically evaluate what was heard. The last performance is recorded, the recordings
analysed in detail and after the analysis destroyed. The results are good, which are the
findings of the final survey among students. They point out easier control of stress and
tension, greater confidence and routine when performing. There is a difference in the quality
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of the performance of the first and last attempt. This gives us the energy and drive for further
work.

Uvod
Prispevek poskuša prikazati možnost pouka retorike v srednjem gimnazijskem programu, kot
ga izvajamo v 3. letniku klasičnega oddelka na Gimnaziji Škofja Loka. Na voljo imamo 35 ur
v okviru obveznih izbirnih vsebin. Cilji pouka so poznavanje nastanka retorike kot vede,
poznavanje etičnega okvira retorike in predvsem izvedba nastopov. Slednji morajo vsebovati
vse tri retorične kanone, biti prav strukturirani in korektno izvedeni. Hkrati je naš zelo
pomemben cilj spoznavanje strategij za premagovanje treme. Učimo se tudi poslušati drug
drugega in slišano kritično ovrednotiti. Verjamemo, da poznavanje retorike lahko izboljša tudi
splošno komunikacijo med ljudmi v skupnosti.
Kaj je retorika in kdo je dober govornik
Spoznavanje retorike se začne z vprašanjema, kaj je retorika in kdo je dober govornik. Dijaki
poskušajo na ti dve vprašanji odgovoriti sami, zanimive odgovore kot izhodišče zapišemo na
tablo. Pogovorimo se tudi o tem, kaj pričakujejo od predmeta.
Izhodišče za našo obravnavo retorike je, da je to veščina javnega nastopanja in umetnost
prepričevanja. V vsaki komunikaciji ima sporočevalec določen namen in izbere način, kako
ga bo dosegel. Vedno hoče vplivati na sogovorca, bodisi na njegovo mišljenje, dejanja ali
čustva. Dober govornik pa mora imeti še nekatere druge vrline, in sicer da je verodostojen,
ima dobro dikcijo (dinamika, ritem, pavze), obvlada govorico telesa, hkrati pa je pristen,
dovoli si biti to, kar je, tudi nepopoln. Izžarevati mora voljo do govorjenja in spoštovanje do
poslušalcev. Retorika je boj za pozornost, za to, da nas slišijo. Cilj našega predmeta je torej
približati se temu idealu govornika.
Na uvodni uri si na kratko pogledamo, kako je nastala retorika kot veda. Prikažemo razvoj od
antike dalje. Začela se je v grški antiki in nadaljevala v rimski. Avtorji, ki jih omenimo, so
Sokrat, Aristotel, Ciceron, Kvintilijan.
Etični okvir
Čeprav je nebesedna komunikacija zelo pomembna, se človek vendarle sporazumeva z
besedo. Slednja oz. govor je dana le človeku in ima veliko moč. Z izrečeno besedo lahko
človeka dvignemo, lahko pa ga tudi ranimo. Beseda lahko boli bolj od udarca. Lahko boli
dolgo.
Pri obravnavi teoretičnih izhodišč zelo poudarimo etični okvir. Pomembno je, da govornik
svojega znanja nikoli ne sme uporabiti za manipulacijo. Njegov namen prepričevanja mora
biti iskren. Za ponazoritev si pogledamo kakšen primer iz zgodovine, ko je bila retorika
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zlorabljena, hkrati dijake opozorimo na pomen kritičnega poslušanja in opazovanja nebesedne
komunikacije govornikov. Izhajamo iz Cicerona, ki je zapisal, da mora biti govorniška
spretnost »zvezana s poštenostjo in najodličnejšo modrostjo; če bi govorniško preobilje
predali v roke ljudem, ki teh vrlin nimajo, jih ne bi naredili za govornike, ampak bi norcem
dali orožje«. Dobra izhodišča najdemo tudi v Aristotelovi Retoriki.
Analiza govorov
Ni pomembno samo to, kaj povemo, pač pa je enako pomembno tudi kako. Pomembno ali
zlato pravilo je, naj bo vsega v pravi meri.
Ogledamo si posnetke tako dobrih kot slabih govorov in jih analiziramo.
Cilj je razvijati veščino opazovanja in poslušanja. Dijaki se tako pripravljajo tudi na
ocenjevanje svojih nastopov in nastopov svojih sošolcev.
Priprava na nastope
Dijake zelo natančno seznanimo s tem, kako naj se pripravijo na nastop (faze nastajanja
besedila) in kaj od njih pričakujemo.
Pisanje besedila za govorni nastop vključuje izbiro teme – izberejo lahko poljubno temo;
hočemo, da so jim teme, ki jih pripravljajo, blizu, da je to nekaj, kar poznajo, kar jih zanima.
Nato se lotijo zbiranja gradiva. Sledi urejanje gradiva; odločijo se, kako bodo nastop začeli,
kaj bodo povedali v jedru; predlagamo jim, naj oblikujejo tri ključne točke; in kako bodo
nastop zaključili. Že v tej fazi razmišljajo, kaj bodo še posebej poudarili. Zaključek mora biti
še posebej učinkovit, da poslušalcem še nekaj časa »odzvanja«.
Nato besedilo napišejo. Prilagoditi ga morajo občinstvu in drugim okoliščinam.
Napisano besedilo se morajo naučiti na pamet, pravilo je, naj bi napisano nekajkrat prebrali;
predlagamo jim ti. pomnitvene listke s ključnimi točkami. Pomembno je, da se dobro naučijo
uvod (to je dobro tudi za premagovanje treme) in zaključek, jedrni del je lahko fleksibilen,
tudi zaradi prilagajanja časovnemu okviru. Kljub temu, da se besedilo naučijo na pamet, ga
med nastopom lahko spremenijo. Pomembno je, da je slišati, kot da si ga sproti izmišljajo.
Največ delamo triminutne nastope. Pri eni uri se zvrstijo trije do štirje dijaki. Vsakega od
nastopov skupno ocenimo po vnaprej danih merilih (eden od dijakov mora natančno povzeti
vsebino; tako jih spodbudimo k poslušanju in veščini pomnjenja poslušanega, nato ocenjujejo
nebesedno in besedno izvedbo, vključno z jezikovno pravilnostjo povedanega, pozorni smo na
rabo mašil).
Analiza govornega nastopa – obrazec za analizo
+

–

STIK S POSLUŠALCI (pogled in
mimika obraza)
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NEJEZIKOVNI SPREMLJEVALCI
GOVORJENJA (skladno/neskladno z
govorjenjem)
GLAS,
RITEM
PRIPOVEDI
(jakost, intonacija, premori, hitrost,
poudarki)
MAŠILA
IZBIRA JEZIKOVNE ZVRSTI
(knjižno/neknjižno),
IZGOVARJAVA
(natančnost,
gladkost, zatikanje)
DISPOZICIJA
(razporeditev
govorne
snovi),
ARGUMENTACIJA
STIL UBESEDENJA (jasnost,
razumljivost,
nazornost,
dolgoveznost, puhlost, izvirnost;
metaforika)
ZAOKROŽENOST
IN
SMISELNOST
(učinkovit/šibak
začetek oz. konec, povezava med
deli besedila)
MOČ GOVORJENJA IN VOLJA
DO NASTOPANJA
PRISTNOST
PREPRIČLJIVOST

IN

Zadnji krog nastopov posnamemo in nastope na posnetkih nato skupaj analiziramo. Ta del je
za dijake najtežji, a kot povedo sami po zaključku, izredno koristen. Problemi, s katerimi se
soočijo, so, kam gledati, ko imamo pred seboj kamero namesto živega občinstva, koliko
gestikulacije je še primerne … Po končani analizi posnetke uničimo.
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Izjava
Izjavo vključimo po zaključenem prvem krogu nastopov. Učimo se strnjeno odgovarjati na
eno samo vprašanje. Vprašanja pripraviva mentorici glede na teme nastopov. Včasih dodamo
teme iz aktualnega družbenega in političnega dogajanja. Dolžino izjave omejimo na 30 besed.
Komentar in predstavite retoričnih kanonov
Komentar delamo po skupinah. Dijake razdelimo v skupine po pet. Vsaka skupina dobi sliko.
Ta jih mora spodbuditi k razmišljanju o aktualni družbeni temi. Na spletu morajo poiskati
potrebne podatke, da temo problemsko predstavijo. Pri tej nalogi je pomembno, da v
predstavitev problema vključijo vse tri retorične kanone, to je etos, patos in logos. Na koncu
morajo predlagati rešitve. Skupina svoj komentar ustno predstavi. Tu se soočijo s skupinsko
predstavitvijo, kar je zanje še dodaten izziv. Sošolci pri poslušanju ugotavljajo, kje v nastopu
je navzoč posamezen kanon, ter ocenijo izbor teme in prepričljivost nastopa.
Argument
Delamo po Geisserjevm modelu, kadar imamo dovolj časa, da pripravimo okroglo mizo ali
debato.
Model:
1. Uvodni stavek, ki vključuje pozdravne besede in zahvalo, da lahko spregovorimo.
2. Ponovimo, kar je povedal predhodnik, poudarimo njegov pogled na situacijo, nato
predstavimo nasprotne argumente.
3. Navedemo dejstva, ki govorijo proti nasprotnikovim trditvam.
4. Primerjamo obe stališči in poiščemo skupne točke.
5. Jasno izrazimo svoj predlog.
Trema in soočanje z njo
Treme oz. strahu pred nastopom nikoli povsem ne odpravimo, lahko pa se naučimo z njo
živeti ali jo celo spremeniti v svojo zaveznico. Prav soočanje s tremo in strahovi bi moralo
postati del naše rutine.
Aristotel še ne govori o tremi, ampak o strahu in kot njegovo nasprotje omenja samozavest.
To pomeni, da bolj kot smo samozavestni, manj imamo strahu. Samozavest pa si pridobimo
z dobro pripravo na nastop, dobrim poznavanjem teme, o kateri govorimo in predvsem z
izkušnjami. Casson pravi, da je strah pred nastopom živa zavest lastne nerodnosti. Vendar se
ta pojavlja samo na začetku, potem pa čedalje manj. Napoveduje, da bo to minilo po šestih
mesecih redne vadbe.
Drugi način, ki pomaga zmanjševati tremo, so različne vaje za sproščanje. Ker je za
govorjenje zalo pomembno dihanje, se zdijo pred govornimi nastopi še posebej primerne
dihalne vaje. Tako z dijaki zmeraj ogrejemo obrazne mišice, pretegnemo telo, razmigamo
ramenski obroč, nato pa se posvetimo dihanju s trebušno prepono. Temu sledi opazovanje
lastnega dihanja in kratka meditacija. Dodamo vaje za ogrevanje govornega aparata in stavčne
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vokalne vaje. Dijaki pravijo, da so vaje koristne. Vsekakor jih lahko porabijo tudi pri
premagovanju občutka strahu v različnih drugih življenjskih okoliščinah. Bolj, ko jih
uporabljamo, učinkovitejše so. Vaje prav tako koristijo poslušalcem.
Zaključek
Dijaki v sklopu 35 ur retorike pripravijo tri triminutne nastope. Razveseljivo je, da se iz
nastopa v nastop vidi napredek, sploh pri tistih, ki delo jemljejo bolj resno.
Napredek je najprej viden v sproščenosti. Prav ta pripomore, da so suverenejši tudi pri celotni
izvedbi. Izboljša se telesna drža, očesni stik, gestikulacija, obrazna mimika, pa tudi glasovna
artikulacija, besedilo ustrezneje členijo s premori, bolje se prilagajajo odzivu občinstva.
Opazno manj uporabljajo mašila. Postanejo pravi govorniki. Vendar pa pridobljene veščine
postopoma zamrejo, če jih ne ohranjamo. Zato dijaki pogosto izrazijo željo, da bi pouk
retorike obdržali še v 4. letniku.
Dijaki so na koncu najbolj zadovoljni, da so izvajali nastope, čeprav jim je težko. Teoretični
del smo zelo okrnili in se jim ne zdi, da bi potrebovali več teorije. Želeli bi še več dejavnosti,
s katerimi bi se urili v govorništvu. Kot najpomembnejšo veščino torej izpostavijo nastopanje
in zmanjševanje oz. obvladovanje treme. Razveseljivo je, da se dijaki naučijo tudi poslušanja
in pomnjenja govornih nastopov. Za doseganje boljše komunikacije bi morali enako
pozornost kot govorjenju posvečati tudi veščini poslušanja.
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Katarina Bučar: ŠPANŠČINA NA OŠ STRAŽIŠČE KRANJ
Osnovna šola Stražišče Kranj
Povzetek
Prispevek predstavi učne cilje španščine kot izbirnega predmeta v osnovni šoli. Nato se
osredini na pouk španščine na OŠ Stražišče Kranj. Opiše, kaj je učence motiviralo za obisk
tega predmeta in v kolikšni meri so bili doseženi zastavljeni cilji. Nato prikaže, katere metode
in pripomočki so bili uporabljeni pri pouku. V nadaljevanju opisuje še, kako smo se
medpredmetno povezovali in na kakšen način so učenci sodelovali pri obeleževanju
mednarodnega dneva tujih jezikov, Unescovem tujejezičnem recitalu ter Unesco bazarju, ki je
na naši šoli organiziran v decembru.
Ključne besede:
španščina, izbirni predmet, cilji, učne metode, učni pripomočki, Unesco dogodki
Summary
The article presents overall and operative aims of Spanish as an optional primary school
subject. Then, it focuses on Spanish lessons at Primary school Stražišče Kranj. It discusses
about what motivated pupils to choose this subject and to what extent the aims were fulfilled.
Furthermore it describes the teaching methods, forms and aids that were applied during the
lessons. After this, it illustrates the cross-curricular connections and the activities of pupils in
the European day of languages celebration, a foreign language recital and in the Unesco
bazaar which our school organizes every December.
Key words:
Spanish, optional subject, learning goals, teaching methods, teaching aids, Unesco events
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1 Uvod
Predmetnik za učence tretje triade poleg rednih predmetov obsega še 2 uri obveznih izbirnih
predmetov tedensko. Učenci lahko izberejo bodisi dva enourna predmeta bodisi pouk tujega
jezika, ki obsega dve uri tedensko. V naboru je trenutno 12 tujih jezikov: angleščina,
nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, hrvaščina, srbščina, makedonščina,
madžarščina, ruščina, kitajščina in latinščina. Skupno število ur v treh letih je 204. Učenci
lahko po enem ali dveh letih učenja izstopijo, z ustreznim predznanjem pa se lahko pouku
tujega jezika pridružijo tudi v 8. ali 9. razredu.
2.1 Zakaj izbrati španščino?
Španščina je uradni jezik Španije, Ekvatorialne Gvineje in 19 držav na področju Srednje in
Južne Amerike, poleg tega pa jo za sporazumevanje pogosto uporabljajo še v Andori,
Gibraltarju, Maroku, Belizeju, na Filipinih in v ZDA, kjer se število špansko govorečih
prebivalcev bliža 50 milijonom in je s tem že preseglo število prebivalstva v Španiji. Število
španskih govorcev v svetu naglo narašča, španščina je materni jezik več kot 440 milijonom
ljudi, poleg tega je učenje španščine po svetu izjemno priljubljeno, več ljudi se uči le
angleščino in francoščino.
Španščina je v Sloveniji prisotna že dolgo, tako na izobraževalnem področju kot na
literarnem, glasbenem, plesnem, kulinaričnem, turističnem in tudi gospodarskem. Je izredno
blagozvočen jezik in je odlična popotnica za učenje drugih tujih jezikov, še posebno
romanskih. Pri nas se španščina poučuje na okrog 65 osnovnih šolah, pouk pa obiskuje okrog
1000 učencev. Osnovnošolski učenci hitro napredujejo in imajo zagotovljeno kontinuiteto
poučevanja v srednjih šolah, opravljanje mature in nadaljevanje študija na univerzitetnem
nivoju.
Učencem na naši šoli so pri izbiri pomagala zgoraj našteta dejstva, veselje do učenja tujih
jezikov in pripravljenost za delo pri izbirnem predmetu. Velike zasluge za izbiro španščine je
imel prihod številnih južnoameriških telenovel na naše komercialne televizije, od začetnih
nadaljevank Esmeralda, Kassandra, Vivo por Elena in La usurpadora do mladinske Rebelde.
Na glasbeni sceni je najstnike takrat navduševala mehiška glasbena skupina RBD, ki je
postala globalni fenomen zahvaljujoč prav telenoveli Rebelde. Poleg tega se je na glasbenem
področju začel uveljavljati še en špansko govoreč zvezdnik, Enrique Iglesias. Na španščino se
je prijavilo tudi precej dečkov, ki so bili strastni navijači španskih nogometnih klubov
Barcelone ali madridskega Reala, španske ali hispanoameriških reprezentanc ali pa
posameznih igralcev (Raúl González, Pep Guardiola, Lionel Messi …). Na OŠ Stražišče je
pouk španščine potekal v dveh generacijah učencev, in sicer med letoma 2003 in 2010. Na
izbirni predmet se je je obakrat prijavilo več kot 25 sedmošolcev, kar precej presega
priporočeno velikost skupine, nato pa smo zabeležili nekaj osipa, saj se je pri nekaterih
udeležencih tuj jezik izkazal za preveliko obremenitev.
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2.2 Učni in splošni cilji španščine kot izbirnega predmeta
Učni načrt opredeljuje (splošne) cilje pouka španščine. Učenci pridobijo znanja, zmožnosti in
spretnosti tako, da:
1) razvijajo sposobnosti za učinkovito rabo španskega jezika kot sporazumevalnega
sredstva na področju sprejemanja in tvorjenja ustnih ter pisnih besedil, spoznavajo
jezik na vseh slovničnih ravneh (glasoslovje, oblikoslovje, skladnja, besedotvorje,
besediloslovje) ter se naučijo prepoznavati in ustrezno uporabljati različne socialne in
funkcijske zvrsti jezika,
2) spoznavajo kulturo špansko govorečih narodov oz. držav ter pomembna geografska in
zgodovinska dejstva v zvezi z njimi,
3) s spoznavanjem družbeno-kulturnih zanimivosti razvijajo čut za medsebojno
spoštovanje in strpnost ter se naučijo razumeti drugačne poglede na svet, četudi
odstopajo od njihovih vrednot,
4) razvijajo zmožnost samostojnega učenja, sodelovanja v učnem procesu ter njegovem
vrednotenju, spoznavajo različne učne strategije ter jih izboljšujejo, se naučijo ceniti
učenje v skupini in znanje samo.
Učni načrt nadalje operativne cilje podrobno razčleni na receptivne spretnosti (poslušanje,
branje), produktivne spretnosti (govor, pisanje), sporočilne namene, jezikovno znanje in
sposobnosti ter tematska področja.
Na naši šoli smo se pri pouku opirali na potrjena učbeniška kompleta Chicos Chicas 1 in
Chicos Chicas 2, ki zadoščata za celotno triado in odlično sledita ciljem, določenim z učnim
načrtom. Obravnavali smo praktično vse predlagane elemente učnega načrta in zadovoljivo
usvojili veliko večino zastavljenih ciljev. Na področju jezikovnih struktur smo se naučili
glasoslovnih značilnosti španščine, kar učencu omogoča, da razločno izgovarja ter naglaša
besede, hkrati pa je pozoren na pravilen stavčni poudarek in intonacijo. Nadalje smo si
ogledali ortografske značilnosti jezika (abeceda, tuje črke, velika začetnica, posebna ločila,
grafični naglas – ostrivec), ki jih učenec mora upoštevati pri pisanju. Pri oblikoslovju smo
spoznavali lastnosti samostalnika (spol, število) in člena (določnost/nedoločnost, število,
ujemanje), pridevnika (položaj v povedi, ujemanje s samostalnikom, stopnjevanje), zaimka
(vrste, mesto ob glagolu, vloge posamezne vrste zaimkov), števnika (vrste, vloge, izražanje
datuma, ure, meseca, leta, temperature, starosti, mere, teže in osnovnih računskih operacij),
prislova (vloga, vrste, izražanje načina, časa, kraja, količine in osebnega mnenja o poteku
dejanja), predloga, veznika, medmeta in glagola (glagolske kategorije, spreganje, ujemanje z
osebkom, glagolski časi: splošni in trenutni sedanjik, sestavljeni in nesestavljeni preteklik,
prihodnjik, trdilna in nikalna oblika velelnika, raba glagola s predlogi, raba glagolov ser/estar
in haber/estar). Na ravni sintakse so učenci usvojili vrstni red besed v enostavčnih povedih in
nekaterih preprostejših priredjih in podredjih.
Obravnava predlaganih tem je učencem pomagala usvojiti specifično besedišče: osebna
identiteta (osebni podatki, zunanji videz, interesi, značaj, razpoloženje), družina in dom
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(sorodniki, prijatelji, praznovanja, stanovanje, prostori in oprema, lokacija predmetov), šola
(šolski predmeti, življenje v šoli, interesne dejavnosti), prosti čas (zabava, igre, hobiji, šport),
počitnice (načrtovanje počitnic, oprema, okolje), mesto in promet (stavbe, prevozna sredstva,
opis poti), telo in zdravje (deli telesa, počutje, bolezni, poškodbe, skrb za zdravje),
nakupovanje (vrste trgovin, denar, cena, oblačila), hrana in pijača (jedi, pijače, obedi,
naročanje hrane in pijače), čas, vreme, podnebje, živalstvo (koledar, ure, deli dneva, meseci,
letni časi, vrste vremena, poimenovanje živali).
Poleg naštetih tematskih sklopov so se učenci seznanili s špansko govorečimi državami in
narodi. V poglavju El mundo hispano en tu mochila so tako spoznavali geografske in
zgodovinske značilnosti, navade, običaje, kulturo in umetnost Španije, Mehike, Kube, Čila,
Peruja, Venezuele, Argentine, Ekvadorja, Kolumbije, Paname, Urugvaja, Paragvaja,
Gvatemale in Kostarike, poleg tega pa še majevsko in inkovsko civilizacijo. Pri tem smo si
občasno pogledali tudi kakšen odlomek oddaje Čez planke avtorice Mojce Mavec.
Povprečen učenec naj bi po treh letih učenja španščine glede na lestvico SEJO dosegel raven
A2, to je t. i. vmesno raven na poti do sporazumevalnega praga. To pomeni, da se znajde v
vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni. Razume stavke in pogoste izraze, ki se nanašajo na
najbolj temeljna področja. Sposoben se je sporazumevati v opravilih, ki zahtevajo preprosto in
neposredno izmenjavo informacij o znanih in rutinskih zadevah. S preprostimi besedami zna
povedati nekaj o sebi in svojem neposrednem okolju ter zadovoljiti svoje trenutne konkretne
potrebe (npr. v zvezi z osebnimi podatki, vsakodnevnimi opravili, željami in potrebami, s
povpraševanjem po informacijah). Uporabljati naj bi znal preproste stavčne strukture z
naučenimi frazami, s skupinami nekaj besed in z vzorci, da se sporazume o omejeni vsebini v
preprostih vsakodnevnih položajih. Ima dovolj besedišča, da izrazi svoje osnovne
sporazumevalne potrebe. Osnovni jezikovni nabor mu omogoča, da se znajde v vsakdanjih
situacijah s predvidljivo vsebino, vendar se mora pri izražanju praviloma omejevati in iskati
ustrezne besede. Glede jezikovne pravilnosti velja, da preproste strukture uporablja pravilno,
vendar še vedno dela določene osnovne s napake, na primer meša čase in pozabi na ujemanje
glagola z osebkom ali s predmetom, vendarle je bistvo sporočila običajno jasno. Na področju
tekočnosti naj bi se znal izražati razumljivo z zelo kratkimi izjavami ali krajšimi govornimi
prispevki, v katerih pa so zelo očitni premori, zatikanja, napačni začetki in preoblikovanja.
Zna pokazati, ali sledi sogovorcu, vendar redko razume dovolj, da bi pogovor usmerjal po
svoji volji. Koherenca je na ravni povezovanja skupin besed s preprostimi vezniki, kot so
»in«, »ampak« in »ker«.
Peščica učencev je močno precenila svoje sposobnosti in hkrati podcenila zahtevnost učenja
jezika, zato jim je bilo treba cilje prilagoditi, pri čemer sem si pomagala z minimalnimi
standardi znanja. Na drugi strani so najboljši učenci dosegli močno vmesno raven (A2+).
Zanje je značilno, da so zmožni aktivneje sodelovati v pogovoru (ga znajo začeti, vzdrževati
in zaključiti), izražajo se razumljiveje, znajdejo se v vsakodnevnih situacijah s predvidljivo
vsebino, čeprav sporočilo navadno ni brez pomanjkljivosti, prav tako še vedno iščejo ustrezne
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izraze. Imajo bistveno večjo sposobnost (monološkega) izražanja, na primer: z besedami,
primernimi nivoju znanja, znajo povedati, kako se počutijo, znajo precej dobro opisati
vsakodnevne značilnosti svojega okolja (ljudi, krajev, izkušenj), znajo opisati pretekle
dejavnosti in doživetja, navade in vsakodnevna opravila, načrte in dogovore. Znajo pojasniti,
kaj jim je pri nečem všeč ali ne. Znajo tudi na kratko opisati bistvene značilnosti dogodkov ali
dejavnosti ter s preprostim opisnim jezikom tvoriti kratke izjave o ljudeh, živalih ali stvareh in
jih med seboj primerjati.
2.3 Učne metode in pripomočki
Pri pouku španščine sem se trudila uporabljati raznovrstne metode, dejavnosti in učne
pripomočke, ki so bili prilagojeni starosti otrok in njihovim sposobnostim. Pouk izbirnega
predmeta je potekal kar se da sproščeno. Učenci so večkrat delali v parih ali manjših
skupinah. Tako so bili primorani aktivno sodelovati in soustvarjati učni proces, kar jih je
zagotovo motiviralo. Do določen mere (večkrat je bila namreč izražena želja po gledanju
telenovel, česar nisem dopuščala) sem se prilagajala tudi njihovim interesom. Glede na to, da
so bili učenci začetniki, sem jih skušala navaditi na pozitiven odnos do napak (ki jih ne
grajamo, ampak se iz njih učimo) in spoštljivost, čeprav so se sprva med seboj precej radi
»kritizirali«.
2.3.1 Receptivne spretnosti
Cilji oz. dejavnosti pri slušnem razumevanju so sledenje navodilom, prepoznavanje različnih
naglasov in intonacije, razumevanje glavne ideje sporočila, iskanje podrobnejših informacij in
prepoznavanje drugih okoliščin govora, pri čemer učenci po poslušanju rešujejo ustne ali
pisne naloge (naloge izbirnega tipa, dopolnjevanje besedila z naborom rešitev ali brez,
povezovanje, kratki odgovori itd).
Pri slušnem razumevanju so učenci bodisi udeleženi v pogovoru z učiteljem in sošolci ali pa
se srečajo z avtentičnimi avdio (in video) posnetki. Slednji ne smejo biti ne prehitri in ne
predolgi, jezik v njih pa mora biti čim bolj knjižen. Glede na to, da v tistem obdobju sprva še
nismo bili polno računalniško opremljeni, sem poleg posnetkov učbeniku iskala primerne tudi
na španskem kanalu TVE (kasneje smo seveda presedlali na YouTube): na DVD mi je uspelo
posneti nekaj dokaj primernih odlomkov poročil in vremenskih napovedi. Učenci so zelo radi
delali tudi z besedili popularnih pesmi v španskem jeziku. Naj naštejem nekaj izvajalcev in
pesmi, ki sem jih izbrala: Juanes – La camisa negra, Manu Chao – Me gustas tú, Enrique
Iglesias – Nunca te olvidaré in Ruleta rusa, Celia Cruz – Guantanamera, Los lobos – La
bamba, Carlos Santana – Corazón espinado. Ob poslušanju so učenci običajno dopolnjevali
besedilo pesmi, uporabili pa smo jih tudi za opazovanje posameznih slovničnih elementov.
Ob koncu šolskega leta smo si dovolili ogledati kakšen film v španskem jeziku, pri čemer
moram poudariti, da je precej težko najti kakovostne filme, primerne in zanimive za najstnike,
saj gre pretežno za drame, začinjene s kančkom črnega humorja: El Bola, Amores Perros,
Barrio, Hable con ella, Volver.
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V obeh generacijah učencev smo imeli tudi redek privilegij: v svoji sredini smo imeli naravno
govorko. Učenci so namreč imeli sošolko slovenskega rodu, ki se je priselila iz Argentine.
Sprva sta sestri sodelovali bolj zadržano, saj se kastiljska španščina, ki jo najraje uporabljam,
od argentinske različice španščine razlikuje na več področjih, sčasoma pa je njuna prisotnost
pouk lepo obogatila. Učenci so se naučili, da v Argentini namesto interdentalnega fonema /θ/
uporabljajo fonem /s/ ter da črki ll in y izgovarjajo kot /ž/ ali /š/ in ne /j/. Prav tako so
ugotovili, da uporabljajo delno drugačne zaimke in vzorce spreganja, da ne poznajo
sestavljenega preteklika in da so razlike tudi v besedišču in intonaciji, ki nekoliko spominja na
italijansko. Sicer pa je bilo že samo poslušanje naravnih govork čisti užitek.
Cilji in dejavnosti pri bralnem razumevanju so podobne kot pri slušnem, le da imamo pred
seboj primerno dolg zapis kratke zgodbe, opisa, pogovora itd. Učenci na začetni stopnji so
zelo radi pobrskali po španskih revijah ¿Qué Tal? in ¡Hola!, ki začetnikom ponujata zanimive
kratke članke, stripe, križanke in uganke, ki se navezujejo na špansko in hispanoameriško
kulturo ter jezik. Kasneje smo znanje besedišča, slovnice in kulture črpali tudi iz revij
¡Vamos! in Ahora s članki na določeno temo meseca, slikovnimi slovarji in posterji.
2.3.2 Produktivne spretnosti
Pri govornem in pisnem sporočanju so dejavnosti sprva lažje in bolj reproduktivne. Pri prvem
pazimo na pravilen izgovor, a učencev kljub napakam ne prekinjamo, pri drugem smo seveda
najprej pozorni na ustreznost vsebine in šele nato na dosledno upoštevanje pravopisnih in
slovničnih pravil. Pri govornem sporočanju so bili učenci lahko v interakciji z učiteljem,
pogosto pa so sodelovali v dvojicah, kjer so se v igri vprašanj in odgovorov predstavljali,
opisovali, simulirali pogovore v različnih situacijah, izražali občutja in mnenja, pripovedovali
o vsakdanjiku, preteklih dogodkih ali prihodnjih namerah. Ko so postali samostojnejši, so
imeli tudi možnost pripraviti govorni nastop. Pri pisnem sporočanju učencem sprva ponudimo
v pomoč vzorec, kasneje pa pišejo s pomočjo napisanih ali slikovnih iztočnic. Učenci so
skušali čim bolje napisati krajša besedila v obliki sporočil, razglednic, dvogovorov, kratkih
sestavkov na temo vsakdana, preteklih počitnic, načrtov za konec tedna in podobno. Pogosto
so besedilo dali v pregled enemu ali več sošolcev, šele nato učiteljici.
2.4 Medpredmetno povezovanje in sodelovanje na prireditvah
Učenje tujega jezika nudi obilo priložnosti za medpredmetno povezovanje. Španščina in
slovenščina si nista preveč sorodna jezika, še vedno pa smo lahko recimo primerjali fonetične
prvine obeh jezikov in opazili medpredmetno povezovanje na tematski ravni, denimo z
najpomembnejšim španskim literarnim delom – romanom Don Kihot. Več skupnega ima
španščina z angleščino. Poleg dejstva, da okrog 60 % angleškega besedišča izhaja iz
romanskih ali latinskega jezika in torej angleško govoreči zlahka prepoznajo precejšen del
španskih besed, smo potegnili tudi nekaj vzporednic v slovnici. Zelo podobni sta si na primer
tvorba in raba trenutnega sedanjika (estar + gerundio in present continuous), prav tako
sestavljenega preteklika (pretérito perfecto in present perfect). Ker si ogledamo geografske
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značilnosti špansko govorečih držav, smo se povezovali tudi z geografijo, kjer so evropske
države tema v 7., ameriške pa v 8. razredu. Dotaknili smo se še zgodovine, kulturne
dediščine, šeg in navad omenjenih držav ter največjih staroselskih skupin, kar nas je
povezovalo z zgodovino. Obenem smo se učili sprejemati drugačnost, biti strpni, spoštljivi in
se hkrati bolje zavedati svojega mesta v družbi, kar pomeni, da smo se pri španščini
povezovali tudi z državljansko kulturo in etiko.
Učenci, ki so obiskovali pouk španščine, so sodelovali tudi na raznih prireditvah. Pomagali so
obeleževati evropski dan tujih jezikov (25. 9.): izdelovali so zastave, pozdrave, tipične fraze
in pregovore. Njihove izdelke smo razstavili v šolski knjižnici in na šolskih hodnikih.
Z recitacijami so sodelovali na tujejezičnem Unesco recitalu Jezik – kultura in tradicija, ki ga
za partnerske šole slovenske Unesco ASP mreže organizira Gimnazija Škofja Loka.
Sodelovali so tudi na Unesco bazarjih, ki ga naša šola pripravlja v decembru. Še posebno smo
se potrudili leta 2007, ko smo skupaj z angleščino pripravili kar bogato razstavo. Zbrali smo
slikovni material (posterje, razglednice itd), ki je na panojih prikazoval tipično špansko
pokrajino, mline na veter, prigrizke, imenovane tapas, bikoborbe, flamenko in pomembne
kulturne znamenitosti španskih mest. Na razstavi niso manjkali turistični vodniki in prospekti,
izvod Don Kihota v originalnem jeziku in glavnega španskega časopisa, kastanjete, toro bravo
in pahljača. Pripravili smo eno najbolj priljubljenih španskih pijač – sangrío, ki je bila po
bazarju postrežena povabljenemu gostu. Poleg tega smo delili majhne voščilnice v španščini,
na njih pa razložili tudi, kako se naredi turrón (turški med po špansko), kakšna pijača je
horchata de chufas in kakšne navade imajo v Španiji v božično-novoletnem času. Slednje so
malo znane in so vzbudile največ začudenja. Na božični večer v Španiji postrežejo purana in
tartufe, za sladico najraje pripravijo eno izmed mnogih krem, pudingov ali pa turrón ter na
oknih prižgejo majhne oljne svetilke. Ob polnoči na silvestrovo pojejo 12 grozdnih jagod za
srečo v vsakem mesecu naslednjega leta in nazdravijo s šampanjcem, ki ga imenujejo cava.
Otroke z darili razveselijo sveti trije kralji 6. januarja, njim pa otroci večer prej pripravijo
čevlje, napolnjene s slamo ali ječmenom, da lahko nahranijo svoje kamele.

Slika 1: Del razstave na bazarju.
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Slika 2: Del razstave s sangrío
3. Zaključek
Španščina je kot svetovni jezik izredno pomembna, saj vključuje dolgo zgodovinsko in
kulturno tradicijo, pustila je sledove v svetovni civilizaciji v vseh pogledih. Je uporaben in ne
preveč zahteven jezik, ki lepo zveni. Zanimanje zanj ne bo usahnilo, vsaj sodeč po množici
navdušencev, ki so spremljali nadaljevanko Soy Luna, se udeležili istoimenskega koncerta ali
pa popevajo in plešejo ob glasbenih hitih popularnih izvajalcev, kot so Luis Fonsi, Alvaro
Soler, Nicky Jam, Enrique Iglesias, Maluma in Shakira.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po desetih letih vrača obvezno učenje dveh
tujih jezikov v zadnjo triado devetletke. V poskusni projekt se je v šolskem letu 2018/19
vključilo 20 osnovnih šol, zaključil pa naj bi se 31. 8. 2021. Od poskusa se pričakuje odgovor
na vprašanji, ali lahko prav vsaka šola izvaja drugi tuji jezik in kateri tuji jezik naj postane
obvezni drugi tuji jezik v devetletki. Tu pa se pojavi razlog za skrb, saj je glede na trenutno
razpoložljive podatke nabor skrčen na šest jezikov, in sicer na štiri sosedske ter dva delovna
jezika EU (angleščina in francoščina). Španščine ni niti v naboru za neobvezni tuji jezik od 4.
do 9. razreda in velike škoda bi bila, da bi jo porinili ob rob in bi se jo poučevalo le v okviru
krožkov in tečajev.
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Miran Kodrin: ANAGRAM
BESEDOSLOVJA

KOT

UČNI

PRIPOMOČEK

PRI

UTRJEVANJU

SŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem
Povzetek
Drago Bajt je zapisal, da je »anagram beseda, ki jo dobimo iz neke druge besede tako, da tej
premešamo črke in jih sestavimo v drugačnem vrstnem redu«. Poudaril je še, da »pri
anagramnem stavku lahko uporabimo tudi druge besedne vrste, ne le samostalnike« in da
»mora biti pomen anagramnega stavka obvezno povezan z rešitvijo«. Reševanje ugank in igra
z jezikom nas spremljata v otroštvu, pozneje pa se ugankarstvu ne posvečamo prav pogosto.
Dijaki se lahko poigravajo z jezikom na dojemljiv in zanimiv način ter prepoznavajo njegove
vzorce in strukture v različnih situacijah. Pri pouku književnosti učenci v nalogah z
anagramnimi stavki in različnimi literarnoteoretičnimi pojmi (knjiga, poezija, pesnik, pisatelj,
roman, novela, drama, dramatik) prepoznavajo imena in priimke slovenskih književnikov.
Jezikovne naloge pri dijakih razvijajo sporazumevalne zmožnosti, in sicer oblikovanje zavesti
o jeziku ter razvijanje jezikovne in slogovne spretnosti. Šolarji ugotavljajo pomensko
povezanost med besedami, iščejo jim sopomenke, protipomenke, nadpomenke, večpomenke;
prevzetim besedam pripišejo domače izraze, stalnim zvezam pa terminološke oznake oziroma
kvalifikatorje. Z anagramiranjem izbranih besed zapisujejo imena in priimke literatov.
Z neobičajnim poukom so srednješolci zadovoljni, saj lahko vsebine usvajajo z novimi
metodami. Jezikovne uganke olajšajo dojemanje učne snovi, krepijo razvoj logičnega
sklepanja in urijo spomin.
Ključne besede: besedoslovje, anagram, literatura, književniki, besedne zveze
Summary
Drago Bajt wrote that an anagram is a word which we get from another word by mixing the
letters and combining them again in a different order. He also stressed that with anagram
sentences we can use other word forms not just nouns and that the meaning of the anagram
sentence must be linked to its solution. Solving puzzles and word play follow us throughout
childhood but later on in life we do not deal with puzzles often. Students can play with
language in an interesting way and recognize its patterns and structures in different situations.
In language lessons students come across anagrams and different literary theoretical concepts
(book, poetry, writer, novel, drama) they recognize names and surnames of Slovene authors.
The language exercises develop communicative abilities with the students, they shape their
awareness of language and develop their language and style abilities. They uncover the
connected meanings between words, they search for synonyms, acronyms, words with
multiple meanings, adapted words are given defined meaning and set words are assigned
terminological marks or qualifications. By using anagrams with choose words they write the
names and surnames of writers. The unusual lesson approach pleases the students as they have
a chance to engage with the help of new methods.
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The language riddles enable an easier understanding of the topic and strengthen logical
assumptions and sharpen the memory.
1 Uvod
»Ugankarstvo, tudi enigmatika, dejavnost za razvedrilo, bistrenje razuma ali igro,
zajemajoča sestavljanje in reševanje ugank. Prevladujoča zvrst v ugankarstvu so besedne
uganke.« [Longyka, 2000: 18]
»Uganka, ki temelji na besedni in logični igri, se je v modernem času posebej razmahnila,
kajti današnji svet je svet igre, naj gre za šport, igre na srečo, umetnost ali znanost. Igra –
predvsem igra z jezikom, njegovimi sestavinami in prvinami – je bistvena in nujna razsežnost
ugankarstva. To je igra z določenimi znanimi in nespremenljivimi pravili. Ugankarstvo je
sredstvo za razvijanje logičnega mišljenja, je način za urjenje spomina, je učinkovit vzgojni
pripomoček.« [Bajt, 1991: 25]
Ugankarstvo se je začelo razvijati že pred našim štetjem na Kitajskem, v Perziji in Egiptu,
njegove prvine so prisotne v antični mitologiji – Sfingina uganka, odgovori Pitij v preročišču
Delfe, Minosov labirint na Kreti. Enigmatiki so bili tudi pomembni ustvarjalci: Ciceron,
Vergil, Dante, Petrarca, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Dürer, Goethe …
Na Slovenskem ima ugankarstvo bogato tradicijo. Pionirji križank, rebusov, magičnih
kvadratov in anagramov so: Peter Butkovič - Domen, Jaro Leskovšek, Vinko Korent, France
Magajna, Jože Stabej, Marko Napast, Franci Pavšer, Lojze Šavli, Pavle Gregorc, Janez
Korent, Jože J. Petelin, Jože Berdon, Zmago Pezdirc, Marko Bertoncelj, Bruno Gričar, Drago
Bajt …
Med drobne uganke enigmatiki uvrščajo predvsem premetanko (anagram), povratnico
(palindrom), združenko (šarada) in tulec.
»Tulec je beseda, ki je vložena v drugo besedo in jo moramo zato v njej poiskati.« [Bajt, 1978:
4] Tulce lahko najdemo v zaporednih črkah kake besede. V imenu Polikarp, Tavčarjevi
literarni osebi, zasledimo besede olika, lik in Ikar. P. Gregorc je v uganki povezal tematski
besedi: »V glavno mesto / balkanske države / skrila je Perzija / svoje širjave. Rešitev: TIRAN-A.« [Bajt, 1978: 4]
»Šarada je beseda, ki nastane iz več drugih besed, če jih sestavimo eno za drugo.« [Bajt,
1978: 4] Če povežemo ime naslovne junakinje Tolstojevega ljubezenskega romana in ime
Antigoninega strica iz Sofoklesove tragedije, dobimo ime grškega pesnika – Ana in Kreon,
Anakreon.
»Palindrom je beseda, ki se bere naprej in nazaj enako (OKO; CEPEC; KISIK […], ali pa
ima brana naprej en pomen, brana nazaj pa drugega (SOK – KOS, CEKAR – RAKEC). […]
Sodobni slovenski psiholog VID PEČJAK je napisal tudi nekaj znanstvenofantastičnih zgodb.
V reviji Življenje in tehnika jih je podpisoval z umetniškim imenom DIV KAJČEP, ki je
palindrom njegovega imena in priimka.« [Bajt, 1978: 3/4]
»Anagram (slovensko: črkovnica) je beseda, ki jo dobimo iz neke druge besede tako, da tej
premešamo črke in jih sestavimo v drugačnem vrstnem redu (iz besede SOVLADAR po
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premešanju in drugačni razporeditvi črk dobimo besedo RADOSLAV; če pa postopek še
enkrat ponovimo, pa nam ponovno sestavljene črke dajo SALVADOR). Navadno ima vsaka
krajša beseda več anagramov: VRANA – VARAN (velik tropski kuščar) – RAVAN – VARNA
(bolgarsko pristanišče) – NARVA (pristanišče v Estoniji) – ANVAR (ime egiptovskega
predsednika el Sadata). Za prvega sestavljavca anagramov velja grški pesnik Likofron iz 3.
stoletja pred našim štetjem, ki je menda iz črk imena svojega vladarja (PTOLEMAIOS)
sestavil anagram APO MELITOS (= meden), iz imena njegove žene (ARSIONE) pa ION
ERAS (= Herina ljubljenka).« [Bajt, 1978: 6]
Stari Rimljani so preučevanje anagramov imenovali ars magna – velika umetnost. Ustvarjalec
Da Vincijeve šifre Dan Brown je omenil, da so si srednjeveški skrivnostni kabalistični nauki
močno pomagali z anagrami in s premetavanjem črk hebrejskih besed dobili nove pomene.
Francoski kralji so bili v renesansi tako prepričani o čarobni moči anagramov, da so
zaposlovali dvorne tolmače anagramov. Ti so pomagali k boljšim odločitvam tako, da so
analizirali besede v pomembnih dokumentih. Tudi baročni pesniki so cenili anagrame.
Nekateri književniki so uporabljali psevdonime, ki so nastali s premetavanjem črk njihovih
imen in priimkov. Renesančni pisatelj FRANCIOS RABELAIS je postal ALCOFRIBAS
NASIER, ruski pripovednik VLADIMIR NABOKOV pa VIVIAN DARKBLOOM, slovenski
pisatelj BRANKO GRADIŠNIK pa se je anagramno podpisoval kot KONRAD GRIBAŠKIN.
»Anagram nastane že tako, da dve črki preprosto zamenjata mest (MESTO – MOSTE,
MONOGRAM – NOMOGRAM). Seveda pa so lepši tisti anagrami, pri katerih vse črke, od
prve do zadnje, zamenjajo svoja mesta, na primer NASPROTJE – PETROSJAN […]
KRETNJA – TRKANJE, LINHART – TRHLINA, PIJANOST – STOPINJA – TAJNOPIS,
NABREŽJE – ŽEBRANJE – ŽREBANJE, SVETOVLJAN – VELJAVNOST.« […]
»Ko pri anagramiranju uporabljamo še druge besedne vrste [ne le samostalnike], govorimo o
anagramnem stavku. Rešitev anagramnega stavka je lahko ena sama beseda ali več besed, ki
jih sestavimo z anagramiranjem črk besed v stavku ali v zaokroženem delu stavka. Pri
anagramnem stavku pa mora biti pomen anagramnega stavka obvezno smiselno povezan z
rešitvijo. […] EN UDAR – PA BOL … je strla srce čilskemu pesniku in domoljubu. (Rešitev:
PABLO NERUDA) [Bajt, 1978: 6] Tudi naslov in pojasnilo drugega poglavja članka sta
anagramna stavka, sestavljena iz istih črk: UGANKARSKI PRIMERI PREMETAMK
LITERATOV – ANAGRAMI: KETTE, MURN, VIRK, KLEIST, POE, ARP.
Anagramni stavki Marjana Hodžarja so prave mojstrovine. »Hodžar ni sestavljal premetank le
na eno besedo, pač pa so končne rešitve njegovih ugank daljši pregovori ali rekla, dejansko
celi premetani stavki. BOLJ GLEDA BUDALO, bolj živčno zija / bolj bulji v oči mi ko bik v
nova vrata, / manj pade mu v glavo …Uh, prava potrata / razlagati mu, kaj domislek ta v sebi
ima. [Rešitev: OBLJUBA DELA DOLG], O, ČE SI PADEL, PRÊDI ČAS, / naj ne ustraši te
poraz, / čez čas se spet na nóge spravi, verjemi, kar pregovor pravi! [POČASI SE DALEČ
PRIDE]« [Gregorc, 1985: 41]
»[…] uganka je naloga, ki jo je potrebno rešiti s premislekom in domiselnostjo. […] Prav
domiselnost, predvsem pri sestavi ugank, je tisti element, ki loči uganke od klasičnih testov
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znanja. Prisotna je tako pri zastavljanju ugank, kot pri njenem reševanju. […] Ob
zastavljanju uganke se miselna (in s tem fiziološka) budnost poveča vse do trenutka, ko
najdemo rešitev. V trenutku, ko uvidimo rešitev, budnost nenadno upade, kar seveda spremlja
občutek zadovoljstva. […] Uganke so v šolski situaciji uporabne za več namenov. Služijo
lahko za: a. pridobivanje učne snovi ali vsaj kot uvodna motivacija v novo učno enoto; b.
preverjanje znanja; c. utrjevanje in poglabljanje pridobljenega znanja. […] Navodila so
bistven, če ne odločilen del ugank.« [Hederih, 1994: 6–14]
2 UGANKARSKI PRIMERI PREMETANK LITERATOV – ANAGRAMI: KETTE,
MURN, VIRK, KLEIST, POE, ARP
Že v vrtcu in osnovni šoli se otroci in učenci srečujejo z ugankarstvom, v srednji šoli pa je ta
dejavnost nekoliko spregledana, Dijaki se lahko pri reševanju nalog z jezikom sproščeno in
ustvarjalno igrajo.
Anagram ali premetanka je igrivi ples črk v blodnjaku besednih brezpotij. V besedilu iz
velikih tiskanih črk razvozlajte imena in priimke slovenskih književnikov in jih vpišite na
črtice. Npr. Poezija je vznemirljivo DRAMILO domišljije, pesmi so šopki opojnih SIVK.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rešitev: VLADIMIR KOS.
2.1 Slovenski književniki in književnice
Profil
1. »Kolerik, ki ga naprej sproti paralizira melanholik« (A. Trstenjak), vročekrvni
FRESKANT besed, se ni nikoli dokončno izvil iz objema zlih VIL. _ _ _ _
_ ______
2. »Človek silovite volje in nemirne dejavnosti« (A. Trstenjak) in neumorni besedni VRAČ je
na številnih področjih delal kakor NAVITA ura. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Pesnik, »odprt, v družbi zelo zabaven. Če je bilo treba, je bil tudi trmast in svojeglav« (B.
Pahor), je kakor ROSEČ oblak pršil svoje umotvore, ki jih je dobro tretjino s čarobno
LESKOVKO za štirideset let uročil njegov mladostni znanec. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Pesnik, pripovednik, za katerega je značilna »lirična, intuitivna, hkrati filozofsko
razglabljajoča in refleksivna narava z bogato domišljijo in z obvladano čustvenostjo« (A.
Trstenjak), je bil dolga desetletja kot nadležni OBADEK potisnjen v strogo nadzorovani
KEVDERC. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Pisatelj in revolucionar, preganjani VIHRAVEC, »človek neposredne povezanosti z
življenjem, naravo in nazornim, domišljijskim dojemanjem vsega, kar ga obdaja« (A.
Trstenjak), je celo desetletje PROŽNO vandral po evropskih deželah. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
Knjiga
1. Izum tiska je »najvišjemu dobrotniku našega naroda« (I. Tavčar) pomagal pri izjemnem
razmahu TIRAŽ slovenskih publikacij. Knjiga, ki je »urejala vprašanja cerkvene
organizacije, bogoslužja in šolstva ter krščevanja, porok in pogrebov« (I. Ilich), je bila
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razglašena za PROBRUM, avtor pa kot heretik dokončno pregnan iz domovine. _ _ _ _ _ _
______
2. MILIJARDNA naložba v knjigo, ki jo je namesto domačega izdelal TUJ tiskar, je »po
temeljiti marketinški pripravi – zbiranju naročil, denarja in podpore oblasti« (I. Ilich) –
uspela spretnemu in izvrstnemu prevajalcu. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Pisatelj »silovite volje in nemirne dejavnosti« (A. Trstenjak) je »dal Slovencem prvi zares
dognani, idejno in estetsko izoblikovani roman z višjo duhovno podlago« (J. Kos). V njem
prevladujejo VRTAČA bolečin, trpljenje ter natočena čaša čistega VINA treh rodov –
Polikarpa, Izidorja in Jurija ter Georgiusa Khallana. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. »Veliki prijatelj vesele družbe in sam sijajen družabnik« (F. Erjavec) je v knjigi
izpraznjenih ljubezenskih SKRINJ spregovoril tudi o NEKAKO nena(va)dni poroki med
socialno različnima partnerjema, advokatom Andrejem Vrbanojem in točajko Ančko Kračevo.
_____ _______
5. Najstarejši član GARDE mladih poetov ni dočakal objave zbirke, ki bi lahko zaradi
nedopustnih posegov urednika (p)ostala pesniški TEKTONIT. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poezija
1. Poezija je zavozlana ŠTRENA besed, ki nima ne KONCA ne kraja. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Lirika je ČUDEŽ brskanja za OVOJI besed. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Poezija je neskončna MISEL, je NIHAJ besed. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Lirika ubeseduje DILEME bivanja do zadnjega VLAKNA. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Poezija je spominski OKVIR podob, je prostrana SOBANA ne(za)slišanih pomenov.
_____ _ _____
Pesnik
1. Pesnik je besedni hazarder s SRČEVO kraljico, utirajoč KOLOSEK moderni poeziji.
______ _______
2. Rapsod je vročični NOVINEC vaj v slogu, udarjajoč na TIPKE pisalnega stroja.
____ ________
3. Lirik iz NIZA iskrenih besed tke HALJO topline. _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Mojster jezika prekaša površno pisunsko UŠ predvsem po širokem RAZPONU
materinščine. _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Poet iz REŠETAL govoric jezika žanrskih ŠEG izbrska drobtinice minevanja.
____ ______
Pisatelj
1. Pisatelj je za OBČI blagor PREŽET z borbenim duhom. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Pripovedniki so LIVADAM izvirnih misli in plemenitim čustvom predani pronicljivi
ČRVIČKI v siru narodne skupnosti. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Pisec ROMANA je KRALJ besed. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Romanopisec koplje v SAMO SRČIKO življenja. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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5. Pisatelj je RAZNORAZEN ustvarjalec, ki pljuje s polnim JADROM proti ciljem.
______ ______ ____
Pisateljica
1. Pisateljicam, zahvaljujoč podarjeni LIRI rojenic, ne zmanjka MAMEČIH besed.
____ _______
2. Literarna ustvarjalka je kot pokončna JELKA, bralcev se dotakne BODRILNA moč
njenih besed. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Pisateljica je RITMIČARKA besednih in stavčnih bravur, izstopajočih zaradi NAČINA
pisanja. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Literatka pripravi narastek iz besed, ki prija tako kritiškemu KOMARJU kot leposlovnim
JEDCEM. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Pisateljica iz PTIČNICE besed in igre SLUČAJA ustvari umetnino.
______ _________
Roman
1. Na RUŠI modernizma so romani GOLIDE reizma. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Na pisateljskem vrtu je roman mavrična ŠKRBINKA, odstrta z GARDINO zmeraj
drugačne obdelave. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Roman je TRDNJAK želje artizmov, kratka zgodba je desertna BELINA z latnikov.
______ _______
4. Literatura je rodovitna RAL, roman je napoj iz ČAŠE zvedavosti. _ _ _ _ _ _ _
5. Roman je PLEJADA ubesedenih okruškov iz HRAMA spomina.
____ ________
Drama
1. Enodejanka je besedna NIT s STEBRNIKA vednosti. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Komedija je iz ČREPINJ besed zlepljen zrcalni TOTAL. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Satira s papirnatimi AVIONI besed trka na VEST bralcev in gledalcev.
___ _______
4. Drama je KAŠČA topline in bolečine, je posoda SPEVA jezika. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Dramatsko besedilo je vznemirljiv spust s SANMI po strmini z MESEČINO odete
skrivnosti človeka. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dramatik
1. Komediograf v vrtinčasti TRAMONTANI besed ustvari ŽLAHTNO veseloigro.
_____ _____ _______
2. Dramatik prisluhne množici GLASOV, vpijočih v MRKU izpraznjenih stihov.
______ _____
3. Pisec iger se v SLIKI iz besed udinja DEMONOM muke in omame.
_______ _____
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4. Ustvarjalec poetičnih dram je lahkoživi SRŠENAR galaktičnih svetov, spreletavajoč se
med GRGOTI besednih slapov. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Dramatik – VESLAR po oceanih besed – sledi zvokom FIDLA. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.2 Jezik
Sopomenke
Besedam, zapisanim z velikimi črkami, pripišite sopomenke. Če izhodiščnim besedam
poiščete ustrezne pare in črke premečete, dobite imena in priimke naslednjih književnikov:
LJUBA PRENNER, JOŽICA ČERTOV, CVETKA LIPUŠ, ANJA GOLOB in TINA VRŠAJ.
1. ŠUP __________________________ A. VIŠNJA____________________________
2. OTROČAJ _____________________ B. BALON ____________________________
3. BRLENJE ______________________ C. PURAN _______________________________
4. GOJA _________________________ Č. ŽIVEC ______________________________
5. TRAČ _________________________ D. KLETVICA __________________________
Protipomenke
Besedam, zapisanim z velikimi črkami, pripišite protipomenke. Če izhodiščnim besedam
poiščete ustrezne pare in črke premešate, dobite imena in priimke naslednjih književnikov:
JANEZ MENCINGER, JANEZ TRDINA, JANKO MESSNER, JANEZ MENART in MIRT
KOMEL.
1. MICEN ______________________ A. ZIDAN________________________
2. SKROMEN __________________ B. ZMERNA ____________________________
3. TRAJEN _____________________ C. MOLK _____________________________
4. TAJEN _______________________Č. ZAGRENJEN ________________________
5. RITEM ______________________ D. JASEN _____________________________
Nadpomenke
Besedam, zapisanim z velikimi črkami, pripišite nadpomenke. Če izhodiščnim besedam
poiščete ustrezne pare in črke premešate, dobite imena in priimke naslednjih književnikov:
SIMON JENKO, STANKO MAJCEN, JANKO GLAZER, DRAGO JANČAR in ANDREJ
MOROVIČ.
1. SMETNJAK __________________ A. KRZNO __________________________
2. ARA ________________________ B. SOM ____________________________
3. ENOJNIK ____________________C. MOČERAD ______________________
4. GALEJA _____________________Č. CONA ____________________________
5. ROVINJ _____________________ D. GODRNJAČ _________________________

90

Večpomenke
Besede, zapisane z velikimi črkami, so večpomenke. Če izhodiščnim besedam poiščete
ustrezne pare in črke premešate, dobite imena in priimke naslednjih književnikov: JANEZ
TRDINA, JOSIP STRITAR, ANTON AŠKERC, ALOJZ REBULA in MILAN JESIH.
1. ZENIT ____________________ A. JASLI ________________________
__________________
_____________________________
2. ISTORIJA __________________B. DRAJNA _________________________
__________________
_____________________________
3. NONA __________________ C. ZBOR __________________________
____________________
______________________________
4. ALELUJA __________________ Č. PRST ____________________________
___________________
______________________________
5. MENIH ___________________ D. ŠKRATEC _________________________
__________________
_____________________________
Prevzete besede
Besedam, zapisanim z velikimi črkami, pripišite domače izraze. Če izhodiščnim besedam
poiščete ustrezne pare in črke premešate, dobite imena in priimke naslednjih književnikov:
FRAN GOVEKAR, VLADO KRALJ, DUŠAN MERC, META KUŠER in ŠTEFAN
KARDOŠ.
1. KEŠ _________________________ A. LORD ____________________________
2. LAKAJ _____________________ B. ŠUND _____________________________
3. GROF _______________________ C. ŠKADRON _________________________
4. FEŠTA _____________________ Č. MATURA _______________________
5. MAREC _____________________ D. KAVERNA _______________________
Rekla
Frazemom pripišite pomene. Če besedam, zapisanim z velikimi črkami, poiščete ustrezne
pare in črke premešate, dobite imena in priimke naslednjih književnikov: ANTON AŠKERC,
IVAN PREGELJ, TONE SELIŠKAR, KAJETAN KOVIČ in BERT PRIBAC.
1. led je PREBIT
A. dregniti v OSIR
____________________
_________________________
2. nasproti so mu sedele izkušene
B. TAKŠNE ji bom povedala, da bo pomnila
salonske LEVINJE __________
______________________________________
_______________________
3. TAKŠENLE čvekač bo mene učil C. to je bila zanj moralna BRCA
____________________________
____________________________________
4. dela se NORCA iz njega
Č. delati iz mula KONJA
________________________
_______________________________
5. ni znal drugega kakor ČVEKATI
D. vreči koga čez PRAG
_________________________
____________________________
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Kvalifikatorji
Stalnim besednim zvezam pripišite terminološke oznake oz. kvalifikatorje. Če besedam,
zapisanim z velikimi črkami, poiščete ustrezne pare in črke premečete, dobite imena in
priimke književnikov: JANEZ TRDINA, JOSIP STRITAR, DRAGOTIN KETTE, ANTON
INGOLIČ in NEŽA MAURER.
1. ZADNJI grižljaj ______________
A. avstralski EMU _______________________
2. LOGIČNA interpunkcija___________ B. TRDOTA vode ______________________
3. rastlinski GENETIK _______________ C. zemljiška RENTA _____________________
4. RJASTI sleč ___________
Č. NOTNI zapis __________________
5. vokalni ARANŽER ___________
D. PROSTI pad _________________
Stavčni frazemi (pregovori)
Dopolnite pregovore z manjkajočimi besedami. Če besedam, zapisanim z velikimi črkami,
poiščete ustrezne pare in črke premešate, dobite imena in priimke naslednjih književnikov:
IGO GRUDEN, TONE SELIŠKAR, MATEJ BOR, JANEZ MENART in TONE PAVČEK.
1. Vsakdo je svoje ______ KOVAČ. A. ZNANJE je neuničljivo _______________ .
2. SRŠENI, ose in ______________ B. Hočeš DRUGE vneti,
bodo vedno prepir imele.
moraš sam __________ .
3. Ko bi človek več MATER imel,
C. Kadar pride ________ MAJ,
bi bilo preveč potuhe na ______ .
vpraša, če je še v kašči kaj.
4. Toliko časa je BOTER,
Č. Kdor se rad ______, je TEPEN.
dokler je bokal ________ .
5. _______ hodi po eni NOGI.
D. Dokler ima medved še gnilih _______,
se ne boji LAKOTE.
3 Zaključek
Z anagrami in anagramnimi stavki v razredu preverjamo in utrjujemo znanje brez ocenjevanja
ter poskušamo povezati vsebine pouka književnosti (literarnoteoretični pojmi, imena in
priimki književnic in književnikov) in jezik (pomenska povezanost med besedami). Dijakinje
in dijaki lahko naloge rešujejo individualno, v parih, skupinsko ali frontalno, pri tem jim
pomagamo z namigi in asociacijami. Dijake in dijakinje spodbudimo k sestavljanju
anagramov in anagramnih stavkov. Jezikovne uganke lahko zastavimo tudi tako, da učenke in
učenci iz imena in priimka književnika sami ugotavljajo anagramne besede. Npr. MILAN
JESIH meni, da je poezija neskončna – – – – – in – – – – – besed. Rešitev MISEL, NIHAJ
(dijake seznanimo s slovarskim opisom besed).
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Urška Krajnc: UPORABA MATEMATIKE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
OŠ Tončke Čeč Trbovlje
Povzetek
Ugotavljam, da ima vedno več učencev težave pri uporabi matematičnega znanja v preprostih
življenjskih situacijah. Težave nastopijo predvsem, kadar je potrebno obstoječe znanje
uporabiti v novi situaciji, kar pomeni, da je matematična pismenost učencev vedno slabša.
Zato sem se odločila, da jo bom pri učencih načrtno razvijala preko reševanja realističnih
problemov z uporabo šolskega znanja. Učenci morajo sprejemati odločitve o tem, katere
informacije in znanje so v dani problemski situaciji pomembne in kako jih smiselno uporabiti
(Cotič, 2010).
V 7. razredu na primer učenci načrtujejo renovacijo svoje sobe. Dejavnost je diferencirana
glede na sposobnosti posameznega učenca. Najprej morajo učenci razmisliti o potrebnih
podatkih za izdelavo idejnega načrta sobe. Nato kritično razmišljajo o smiselnosti in
funkcionalnosti postavitve posameznih delov pohištva in druge opreme ter narišejo načrt sobe
v ustreznem merilu. Nadalje načrtujejo posamezne faze renovacije in izdelajo finančni načrt.
Najprej ocenijo višino stroškov, nato naredijo še izračun. Učenci so za delo motivirani, saj
lahko ves čas aktivno sodelujejo in sprejemajo svoje lastne odločitve.
Takšne dejavnosti imajo še posebno dodano vrednost, saj se učenci tako učijo povezovati
znanje znotraj matematike, kritičnega mišljenja, pri tem pa krepijo tudi geometrijske
predstave ter razvijajo ustvarjalnost (Učni načrt, 2011).
Ključne besede: uporaba matematike v vsakdanjem življenju, matematična preiskava,
matematična pismenost
Summary
I have noticed that the number of students, who have problems with using the mathematic
knowledge in simple life situations, is increasing. The problems appear mainly when the
present knowledge needs to be used in a new situation, which means the students’
mathematical literacy is getting weaker. Therefore, I have decided to intentionally develop
students’ maths literacy by using their knowledge to solve real problems. Students need to
decide which information and knowledge is important in a given problem situation and how
to use it logically (Cotič, 2010).
In the seventh (7th) grade the students are planning a renovation of their bedrooms. The
activity differentiates according to the abilities of an individual student. Firstly, the students
need to think about the necessary data that is needed to make the outline plan of the bedroom.
Secondly, they need to think about the functionality of individual pieces of furniture and other
accessories, and then they draw a plan of the bedroom by using the appropriate scale. Next,
students plan the individual stages of renovation and make a financial plan. They start by
evaluating expenses and later they do the calculation. Students are motivated since they are
able to actively participate and make their own decisions.
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These type of activities are especially valuable since students learn to connect their knowledge
of mathematics and critical thinking as well as they improve the geometric perception and
develop creativity (Učni načrt, 2011).
Keywords: the usage of maths in daily life, mathematical investigation, mathematical literacy

1. UVOD
Matematiko srečujemo na večini področij človekovega življenja in ustvarjanja. Z razvojem
informacijsko-komunikacijske družbe je prisotnost matematike na drugih predmetnih
področjih vedno manj vidna, saj se skriva v tehnologiji. Za upravljanje določenih dejavnosti je
zato manj pomembno zgolj rutinsko obvladovanje računskih postopkov, vedno pomembnejši
pa so razumevanje, medpredmetno povezovanje in uporaba matematičnega znanja ter
zmožnost reševanja problemov (Učni načrt, 2011).
Matematika kot temeljni predmet v osnovni šoli razvija osnovno matematično kompetenco,
nujno za izražanje matematičnih idej ter sprejemanje in doživljanje matematike kot kulturne
vrednote (Učni načrt, 2011).
Matematična kompetenca je sposobnost uporabe matematičnega načina razmišljanja za
reševanje različnih matematičnih problemov in problemov iz vsakdanjega življenja. Učitelji
pa izbiro primernih dejavnosti poskrbimo, da so v procese reševanja vključeni razmišljanje,
sklepanje, izpeljevanje ugotovitev, posploševanje, raziskovanje in reševanje problemov (Učni
načrt, 2011).
Matematična kompetenca vključuje matematično mišljenje (logično mišljenje in prostorsko
predstavo), matematično pismenost in poudarja vlogo, ki jo ima matematika v vsakdanjem
življenju (Učni načrt, 2011).
Ugotavljam, da ima vedno več učencev težave pri uporabi matematičnega znanja v preprostih
življenjskih situacijah. Težave nastopijo predvsem, kadar je potrebno obstoječe znanje
uporabiti v novi situaciji, kar pomeni, da je matematična pismenost učencev vedno slabša.
Zato sem se odločila, da jo bom pri učencih načrtno razvijala preko reševanja realističnih
problemov z uporabo šolskega znanja. Učenci morajo sprejemati odločitve o tem, katere
informacije in znanje so v dani problemski situaciji pomembne in kako jih smiselno uporabiti
(Cotič, 2010).
V 7. razredu na primer učenci načrtujejo renovacijo svoje sobe. Dejavnost je diferencirana
glede na sposobnosti posameznega učenca, tako gre deloma za vodeno preiskovanje, deloma
pa za preiskovanje odprtega tipa.
Najprej se z učenci pogovorimo, kaj za njih pomeni renovacija sobe oziroma stanovanja.
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Učenci, ki imajo s tem že določne izkušnje, jih delijo tudi z drugimi učenci. Nato učencem
predstavim njihovo nalogo, torej načrtovanje renovacije sobe. Običajno so učenci, ki imajo s
prenovo že kakršnekoli izkušnje oziroma doma načrtujejo v kratkem prenovo stanovanja, za
delo takoj motivirani. Po vodenem pogovoru motivacija naraste tudi pri ostalih učencih.
Nekateri učenci seveda nimajo svoje sobe, ampak si sobo delijo s svojimi brati oziroma
sestrami. Spet drugi so s svojo sobo zelo nezadovoljni, zato jih je najlažje motivirati tako, da
lahko načrtujejo svojo »sanjsko sobo«.
V skupinah nato razmišljajo o fazah renovacije sobe. Skupaj oblikujemo in zapišemo
posamezne faze prenove:
idejni načrt sobe,
načrt sobe v ustreznem merilu,
iskanje pohištva in drugih materialov potrebnih za renovacijo, načrt renovacije.

finančni

Učenci najprej s pomočjo spleta poiščejo različne načrte stanovanj oziroma prostorov, saj vsi
učenci ne vedo, kako naj bi sploh izgledal načrt sobe.
Na samem začetku matematične preiskave je ključno to, da se učenci znajo vživeti v vlogo
osebe, ki načrtuje renovacijo in da natančno vedo, kako bo preiskava potekala in kaj je končni
cilj njihovega preiskovanja.
2. IDEJNI NAČRT SOBE
Najprej morajo učenci razmisliti o potrebnih podatkih za izdelavo idejnega načrta sobe.
Učenci pri tem nimajo večjih težav. Hitro povedo, da potrebujejo za izdelavo idejnega načrta
dimenzije tal in sten sobe ter dimenzije in točen položaj oken in vrat.
Učenci doma izmerijo vse potrebne podatke in narišejo idejni načrt svoje sobe. Pri tem
upoštevajo tudi smiselnost postavitve pohištva.
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V skupinah nato drug drugemu predstavijo svoj idejni načrt sobe ter za vsak posamezni načrt
skupaj preverijo smiselnost postavitve, predvsem z vidika, kaj je v določenem primeru možno
in kaj ne. Učitelj je pri tej dejavnosti v vlogi pomočnika, kadar znotraj skupine učenci sami ne
najdejo rešitve oziroma kadar so mnenja učencev glede posameznih rešitev različna. V tej
fazi učenci matematično pismenost razvijajo preko prepoznavanja matematičnega konteksta v
dani situaciji, iskanja in izbiranja ustreznih podatkov, spretne uporabe orodij za merjenje ter
kritičnega medvrstniškega vrednotenja.

3. NAČRT SOBE V MERILU
V skupinah učenci razmišljajo, v kakšnem merilu bodo narisali svoj načrt. Nekateri učenci se
ne spomnijo takoj, kaj pomeni narisati načrt v merilu. Zato za začetek podam navodilo, naj
zapišejo primer merila in navedejo čim več primerov uporabe le-tega. Posamezne skupine
nato poročajo, kaj so zapisale, učitelj pa njihove ugotovitve zapisuje na tablo.
Tako učenci običajno podajo primere zapisov merila na zemljevidih oziroma pri risanju
načrtov pred izdelavo izdelkov iz različnih materialov pri predmetu tehnika in tehnologija.
Večina učencev zna tudi opisati, kaj posamezno merilo pomeni.
Učenci najprej z ravnilom izmerijo dimenzije lista, na katerega bodo narisali načrt svoje sobe.
Glede na dejanske dimenzije njihove sobe nato razmislijo, v kakšnem merilu bodo narisali
načrt svoje sobe.
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Izkaže se, da večina učencev potrebuje pomoč ali vsaj potrditev s strani učitelja glede svojih
izračunov. Učenci z učnimi težavami pa običajno potrebujejo dodatna navodila. Učenci kljub
uporabi žepnega računala za preračunavanje mer potrebujejo kar nekaj časa, da narišejo načrt
sobe v ustreznem merilu.
Seveda mora učitelj pregledati načrte učencev in jih sproti opozarjati na morebitne napake, da
jih učenci lahko popravijo.

Ta del preiskave učencev običajno ni posebej všeč, čeprav se vsi strinjajo, da je zelo
pomemben del načrtovanja celotne renovacije sobe.
V tej fazi načrtovanja bi rada še posebej poudarila medpredmetno povezovanje učnih vsebin
ter razvijanje matematične pismenosti s pomočjo spretne uporabe geometrijskega orodja za
risanje ter žepnega računala kot pripomočka za preračunavanje mer.

4. ISKANJE MATERIALOV IN POHIŠTVA
Učencem je ta del preiskave najbolj všeč. Najprej poskušajo oceniti stroške renovacije, nato
svojo oceno zapišejo v zvezek. S pomočjo spleta poiščejo posamezne materiale in pohištvo.
Pri tem je ključno, da poleg svojih želja upoštevajo tudi prostorske omejitve in poskušajo v
čim večji meri upoštevati načrt svoje sobe. Pri tem se nemalokrat srečajo z nujnostjo
sklepanja kompromisov med svojimi željami in prostorskimi omejitvami. Pogosto se tudi
zgodi, da zaradi posameznih delov pohištva spreminjajo prvotni načrt svoje sobe.
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Ko učenci najdejo ustrezen kos pohištva, oziroma material potreben za renovacijo, sliko
skopirajo v Word in poleg slike zapišejo tudi ceno izdelka. Pri tej dejavnosti so učenci zelo
motivirani in kreativni.
Znotraj te dejavnosti je možna tudi precejšnja diferenciacija. Nekateri učenci poiščejo le
osnovne kose pohištva, drugi spet poiščejo ves potreben material za renovacijo oziroma
načrtujejo celotno opremo sobe zelo detajlno, vključno z dekorativnimi elementi.
Ugotavljam, da pri omenjeni dejavnosti ni večjih razlik med učno šibkejšimi in ostalimi
učenci. Predvsem je tu pomembna notranja motivacijo učenca, zato se končni izdelki ločijo
med seboj glede na to, kaj je prioriteta posameznega učenca, ali je to estetski izgled, ali
kakovost posameznih kosov pohištva, ali je to cena.

Pri tej dejavnosti je za razvijanje matematične pismenosti ključna kritična uporaba
informacijske-komunikacijske tehnologije v smislu uporabe spleta in računalniških
programov.

5. FINANČNI NAČRT RENOVACIJE
Večina učencev se strinja, da je to običajno najpomembnejši vidik načrtovanja renovacije. V
fazi iskanja materialov in posameznih kosov pohištva pogosto pozabijo na ceno, ki je ključna
pri vsaki renovaciji.
Učenci s pomočjo spletnega kalkulatorja, beležke ali s pomočjo programa Excel izračunajo
okvirne stroške. Večina jih ugotovi, da so stroški večji od njihove predhodne ocene. Predvsem
učenci, ki so načrtovali tako imenovano »sanjsko sobo«, ugotovijo, da bo strošek renovacije
bistveno višji od načrtovanega in da si takšnih stroškov v dejanskem življenju verjetno ne
bodo mogli privoščiti.
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Kako torej znižati stroške? Učenci zelo hitro najdejo odgovor na to vprašanje, z iskanjem
cenejših izdelkov. Vendar je to za učence običajno kar zahtevna naloga, saj morajo narediti
kompromis med tem, kar jim je všeč, in kar je za njih tudi cenovno sprejemljivo. Običajno
iskanje cenejšega pohištva in ostalega materiala zahteva kar nekaj časa. Nekatere učence je
potrebno še posebej spodbujati, saj ne želijo oziroma niso navajeni sklepanja kompromisov.

Matematično pismenost učenci zopet krepijo s pomočjo kritične uporabe
informacijskokomunikacijske tehnologije, ki služi predvsem kot pomoč pri iskanju optimalne
rešitve problema.
Večina učencev po končani preiskavi izpostavi predvsem to, da si pred samo preiskavo niso
znali predstavljati, da je lahko načrtovanje renovacije tako zahtevno, predvsem pa so mnenja,
da je sklepanje kompromisov najtežji del dane naloge. Učencem je pouk v obliki preiskovanja
všeč, menijo tudi, da bodo lahko tako pridobljeno znanje koristno uporabili v vsakdanjem
življenju.
Menim, da imajo takšne dejavnosti še posebno dodano vrednost, saj se učenci tako učijo
povezovati znanje znotraj matematike, reševati probleme iz vsakdanjega življenja s pomočjo
kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti, spretne uporabe matematičnih orodij, medpredmetnega
povezovanja ter smiselne in kritične uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije ter
žepnega računala. Pri tem pa krepijo tudi geometrijske predstave, zbirajo, urejajo in
predstavljajo podatke na različne načine ter iščejo optimalne rešitve problema iz vsakdanjega
življenja. (Učni načrt, 2011).
Poučevanje matematike s preiskovanjem je torej pristop v poučevanju, ki omogoča učencem,
da aktivno sodelujejo pri dejavnosti in posledično svoje obstoječe matematično znanje
prilagodijo oz. izgrajujejo novo znanje. Takšno poučevanje naj bi izboljšalo učenčevo
razumevanje pomena in osnov matematike. Še posebej učinkovito je, kadar izhaja iz lastne
dejavnosti in truda učenca (MERIA, 2017).
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Gordana Kurmanšek: ANALEMATIČNA SONČNA URA
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
Primer dobre prakse prikazuje uporabo analematične sončne ure kot didaktičnega
pripomočka, uporabnega po celi vertikali, še posebej pri delu z nadarjenimi učenci. Z njo
dosegamo splošne in operativne cilje učnega načrta v 6. razredu, pri predmetu geografija.
Uporaba sončne ure je enostavna, vendar razumevanje njenega delovanja zahteva
kompleksno znanje, medpredmetno povezovanje geografije z matematiko in fiziko, zato so
bili v aktivnost vključeni nadarjeni učenci.
Osnovna merila, ki jih je potrebno upoštevati pri njeni konstrukciji dokazujejo, da so za
razumevanje koncepta delovanja potrebne višje taksonomske stopnje znanja. Osnova ure je
elipsa, saj Zemlja kroži okoli Sonca po elipsasti poti, pri izračunih upoštevamo geografsko
širino kraja, ki določa položaj številk na elipsi, vpadni kot sončnih žarkov na Zemljino
površje, ki se preko leta spreminja, zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi in kroženja
Zemlje okoli Sonca. Vpadni kot določa pozicijo gnomona, ki ga predstavlja oseba, katere
senca kaže koliko je ura.
Nadarjeni učenci so s pomočjo aplikacije in tabličnega računalnika ocenjevali primernost
postavitve sončne ure. Pri tem so kritično presojali svoje ugotovitve in iskali boljše rešitve.
Največji izziv je bil razvozlati skrivnostno analemo, krivuljo v obliki osmice na nebu.
Ugotovitve so predstavili svojim sošolcem, kot nadgradnja njihovega dela pa je nastal nov
didaktični pripomoček.
Summary
An example of good teaching practice shows the use of an analemmatic sundial as a didactic
tool, useful throughout the vertical, especially when working with gifted pupils. It helps us to
achieve general and operational objectives of geography curriculum in the 6th grade.
The use of the solar clock is simple, but the understanding of its operation requires complex
knowledge, cross-curricular integration of geography, mathematics and physics. For this
reason gifted pupils were involved in the activity.
Considering the basic criteria that are needed in the construction of the analemmatic sundial
prove that higher taxonomic levels of knowledge are needed to understand the concept of its
working. The basis of the analemmatic sundial is an ellipse, since the Earth circulates around
the Sun along the elliptical path. In calculations we take into account the latitude of a place,
which determines the position of the numbers on the ellipse. We consider also the angel of the
sun rays to the Earth's surface, which changes throughout the year due to the inclination of the
Earth's rotation axis and the circulation of the Earth around the Sun. The angle of the Sun rays
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determines the position of the gnomon represented by the person whose shadow indicates the
time.
A group of gifted pupils used application Sunsurvay to estimate the position of the
analemmatic sundial. They critically valued their findings and looked for better solutions. The
biggest challenge was to unravel the mysterious analemma, a diagram resembling the figure 8,
showing the position of the Sun in the sky. They presented their findings to their classmates,
and a new didactic tool was created as an upgrade of their work.

1. Uvod
Ljudje so že v antiki merili čas s sončnimi urami. Najstarejša znana sončna ura je bila najdena
v neolitski grobnici na Irskem in bi naj izvirala iz obdobja 5000 pr. n. št. Druge ohranjene
sončne ure iz starega Egipta in Babilona so iz okrog 1500 pr. n. št. Tudi Stari Grki so razvili
več oblik sončnih ur, Rimljani pa so privzeli starogrške sončne ure (Mencinger, Vajs, 2018).
Vsaka sončna ura je sestavljena iz senčnika ali gnomona in številčnice (urnih črt). Ob
sončnem vremenu senčnik meče senco na številčnico in kaže uro. Sončne ure delimo na ure s
fiksnim in na ure s premičnim gnomonom. Med ure s fiksnim senčnikom spadajo ekvatorialna
sončna ura in ure, ki jih dobimo s projekcijami ekvatorialne ure: horizontalna (nastane s
projekcijo ekvatorialne sončne ure na horizontalno ravnino) in vertikalna sončna ura (nastane
s projekcijo ekvatorialne sončne ure na vertikalno podlago). Primer sončne ure s premičnim
gnomonom je tako imenovana pastirska sončna ura (Mencinger, Vajs, 2018), ki so jo pastirji
izdelovali vse do druge svetovne vojne. Premični gnomon ima prav tako analematična sončna
ura, ki je postavljena v naravoslovni učilnici Prve osnovne šole Slovenj Gradec. Čeprav danes
služijo sončne ure kot turistična zanimivost povezana z arhitekturo in umetnostjo, ima naša
ura vlogo didaktičnega pripomočka, uporabnega za vse učence na šoli.
Prva analematična sončna ura je bila postavljena v Franciji in je pred cerkvijo Brou, v bližini
Bourg-en-Bresse, leta 1513. Leta 1644 jo je opisal Vauzelard, ki je znan kot izumitelj
analematične sončne ure (Analemmatic sundial, 2019). Analematične sončne ure so po navadi
postavljene v parkih, kjer je velika elipsa narisana na tleh.
2. Konstrukcija analematične sončne ure
UČENCI:
- so najprej ob opazovanju spoznavali analematično sončno uro, pri tem so s pomočjo
dosedanjega znanja, pokušali sklepati o novih dejstvih;
- postavljali so si vprašanja in poskušali nanje odgovarjati;
- skupaj z učiteljico so iskali odgovore, tako so spoznali, katere zakonitosti določajo
konstrukcijo sončne ure.
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Analematična sončna ura je podobna horizontalni sončni uri. Njena številčnica leži na
horizontalni ravnini, vendar je gnomon vertikalen in ga predstavlja človek. Številčnica je
enotna
za vsak dan v letu, spreminja pa se lega gnomona glede na položaj Sonca na izbran dan v letu.
Če bi vsak dan v roku enega leta posneli položaj Sonca na nebu ob točno določeni uri, bi
dobili zanimivo sklenjeno krivuljo, ki se imenuje analema (Kenda, 2019).

Slika 1: Analematična sončna ura, Prva
OŠ Slovenj Gradec (Vir: avtor)

Slika 2: Analema na plošči sončne ure (Vir: avtor)

Številčnico analematične sončne ure predstavlja elipsa, na kateri so točke, ki predstavljajo
lokalni čas. Predenj začnemo s konstrukcijo je potrebno določiti smer od severa proti jugu.
Kompasa v tem primeru ne moremo uporabiti, saj le-ta kaže smer proti magnetnima poloma,
ki ne sovpadata z dejanskima poloma. S tem določimo smer v katero bo usmerjen gnomon.
UČENCI:
- so opravili opazovanje dnevnega gibanja sence gnomona;
- opazovanje je trajalo eno uro (Sonce kulminira okoli poldneva);
- v 5-minutnih časovnih intervalih so zarisovali konec sence palic;
- najkrajša ugotovljena senca, kaže smer proti severu.
Nato določimo velikost velike in male polosi elipse. To naredimo tako, da izračunamo
najkrajšo dolžino sence, ki jo določa gnomon, v tem primeru človek z določeno višino.
Minimalno višino gnomona določimo 1 m, saj so otroci ob vstopu v šolo povprečno večji od 1
m.
Najprej označimo malo in veliko polos elipse. Velika polos elipse leži na x osi v smeri vzhodzahod, mala polos elipse, ki je odvisna od velike polosi ter geografske širine, pa leži na y osi v
smeri sever-jug. Odmerimo dolžini obeh polosi in jih označimo (Šabeder, 2016).
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Pri številčnici upoštevamo, da Sonce opiše v roku ene ure časovni kot 15°, kar pomeni, da je
razmah na krožni časovni skali med urami prav tako 15°. Za časovno skalo na 46° severne
geografske širine je smiselno narisati časovne črte od 5. do 21. ure (Šabeder, 2016).
Gnomon se v odvisnosti od dneva v letu premika po y osi. S pomočjo sence gnomona lahko
razberemo, koliko je ura. Sončne ure imajo običajno označene le polne ure, ki so pogosto
zapisane z rimskimi številkami. Na številčnici je lahko prikazan tudi poletni čas. Sončne ure
nam kažejo »pravi«, to je zimski čas in so točne le do premika urnih kazalcev na poletni čas.
Zaradi posebnega gibanja Zemlje okoli sonca je lahko razlika med »ročno« in sončno uro tudi
15 minut. Aprila in maja je ta razlika zelo majhna (Vajs, 2019).
3. Časovna enačba
UČENCI:
- se seznanijo s časovno enačbo in s pomočjo grafa sklepajo o časovni razliki med
sončno in ročno uro.
»Enačba časa« je razlika med sončno in dejansko uro (npr. ročno uro) v danem časovnem
pasu, ki jo predstavimo v obliki grafa, iz katerega lahko odčitamo razliko za koliko minut
sončna ura zaostaja ali prehiteva dejansko uro.

Grafikon 1: Časovna enačba (Mencinger, Vajs, 2018)
Iz časovne enačbe izvemo, kako se spreminja trajanje sončnega dne med letom. Na navpično
os nanesemo razliko med trajanjem sončnega dne na poljubni zemljepisni dolžini in trajanjem
povprečnega sončnega dne. Na vodoravno os pa nanesemo čas.
Sončno uro lahko glede na zemljepisno dolžino priredimo glede na veljavni lokalni čas.
Nikakor pa pri sončnih urah ekvatorialnega tipa ne moremo izničiti razlike (napake), ki jo
opisuje enačba časa.
Časovna enačba je posledica dveh vplivov:
- nagiba Zemljinega ekvatorja proti ekliptiki (navidezna pot Sonca na nebu v enem letu);
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- neenakomerne hitrosti gibanja Zemlje okrog Sonca, kar izhaja iz drugega Keplerjevega
zakona, tir poti Zemlje okrog Sonca ni krožnica, ampak je elipsa. Zaradi tega ima Zemlja
različne hitrosti na svoji poti. Kadar je Soncu bliže, je njena hitrost večja, kadar je od njega
bolj oddaljena, je hitrost manjša (Vajs, 2019) .
Enačba za izračun časa, ki ga kaže ročna ura, glede na čas sončne ure:
Ročna ura = sončna ura – enačba časa

Primer: Dne 2. 5. 2019 kaže sončna ura v Slovenj Gradcu čas 12:00. Popravek enačbe časa
na ta dan je: 3 min. Koliko kaže naša ročna ura?
sončna ura = ročna ura + enačba časa
ročna ura = sončna ura – enačba časa
ročna ura = 12:00 – 3 min = 11:57
UČENCI:
- utrdijo svoje znanje in ga poglobijo s pomočjo kratkega filmčka v angleškem jeziku, ki
prikazuje pogled na Zemljo iz vesolja;
- spoznajo tudi nekaj osnovnega angleškega besedišča povezanega s to temo;
https://www.youtube.com/watch?v=Xm13Kq_E1ik
- sestavijo nekaj primerov nalog uporabe časovne enačbe.
4. Navidezno gibanje Sonca
Za opazovalca na Zemlji se zdi, da se Sonce giblje čez nebo. Gre za navidezno gibanje Sonca,
ki je posledica gibanje Zemlje. Ločimo dnevno in letno gibanje Sonca. Dnevno gibanje Sonca
je posledica rotacije Zemlje, letno gibanje pa je posledica revolucije Zemlje. Navidezno pot,
ki jo Sonce prepotuje v roku enega leta okoli Zemlje imenujemo ekliptika. Zaradi nagnjenosti
Zemljine vrtilne osi ekliptika ne sovpada z ravnino nebesnega ekvatorja, temveč je nagnjena
proti njemu za približno 23,5°, tako je os vrtenja od ekliptike oddaljena za približno 66,5°. Ta
kot je konstanten skozi vso leto (Šabeder, 2016).
UČENCI:
- izhajajo iz lastnih izkušenj in sklepajo o dolžini dneva in noči preko leta, kdaj je Sonce
višje, kdaj nižje na nebu;
- sklepajo, da okoli 21. 3. Sonce vzide točno na vzhodu in zaide točno na zahodu, za to
pot potrebuje točno 12 ur;
- sklepajo, da je višina Sonca največja ob poldnevu, ko je na severni polobli in je
izmerjena ob poletnem sončevem obratu, najmanjša višina pa ob zimskem sončevem
obratu;
- s pomočjo aplikacije Sunsurvey so ocenjevali primernost postavitve sončne ure, pri
tem so kritično presojali svoje ugotovitve in iskali boljše rešitve;
- ugotovili so, da oviro sončni uri predstavlja bližina šole, ki v jutranjih urah meče
senco nanjo, tako da le ta ni uporabna.
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5. Potovanje sence
Zemlja potuje okrog Sonca, kar opazimo kot navidezno premikanje Sonca na nebu. Z
navideznim premikanjem Sonca se spreminjata tudi dolžina in lega sence. Nižje kot je Sonce,
daljša je senca. Torej je zjutraj in zvečer senca najdaljša, opoldne pa najkrajša. Sonce
navpičnega gnomona se čez dan giblje po hiperbolah od zahoda proti vzhodu (Mencinger,
Vajs, 2018).

Slika 3: Dolžina sence (d), za različne dneve v letu (Mencinger, Vajs, 2018)
6. Analema

(Sabeder)

Analéma je v astronomiji diagram, ki prikazuje letno spremembo navidezne lege Sonca na
nebu (nebesni sferi) kakor jo vidi opazovalec v določenem času dneva in z določenega kraja
na Zemlji. Diagram ima obliko vitke podobe osmice in se lahko velikokrat najde na globusih.
Analemo je možno fotografirati, tako da je fotoaparat postavljen v nepomični legi in v enaki
smeri, vedno v enakem času ure z upoštevanjem poletnega časa, kjer je potrebno. Analemski
diagrami imajo pogosto oznake, ki kažejo navidezno lego Sonca v različnih blizu
razmaknjenih datumih skozi vse leto. Analeme z datumskimi označbami se lahko uporabijo za
različne praktične namene. Brez označb nimajo večje uporabnosti, razen kot okras (Analema,
2019).
Obstajajo parametri, ki vplivajo na velikost in obliko analeme:
- nagib Zemljine vrtilne osi (nagnjenost ekliptike);
- izrednost Zemljinega tira.
UČENCI:
- so opazovali in fotografirali lego Sonca na nebu natančno ob določenem času
(opoldne);
- so prikazali del analeme.
Če bi opazovanje trajalo eno leto in bi povezali vse lege, bi dobili krivuljo, ki ima obliko zelo
ozke osmice z različno velikima ovaloma. Navpična razpotegnjenost analeme nastane zaradi
nagnjenosti Zemljine vrtilne osi proti ravnini Zemljinega gibanja okrog Sonca, vodoravna
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razpotegnjenost pa zaradi gibanja Zemlje okrog Sonca po elipsi, zaradi česar pride do razlike
med trajanjem pravega in srednjega Sončevega dne oziroma časa (Prosen, 2000).
Če analemo na nebu preslikamo preko vrha navpične palice na vodoravno ravnino, dobimo
vodoravno analemo. Takšno analemo lahko z opazovanjem sence palice ugotovimo sami.
Vsak jasen dan opoldne po krajevnem, za nas srednjeevropskem času, senca navpične palice v
splošnem ne pade natančno proti severu, ampak nekoliko vstran. Na vodoravnih tleh
označimo konec opoldanske sence palice (zabijemo količek), ki je ves čas na istem mestu.
UČENCI:
- si za dodatno razlago pogledajo kratek videoposnetek;
- demonstrirajo nastanek analeme;
- sklepajo o tem, kakšna bi bila analema, če bi spremenili nagib in pot po kateri kroži
Zemlja okoli Sonca.
Ugotovitve so bile naslednje: če se Sonce opazuje s telesa s popolnim krožnim tirom in brez
nagiba vrtilne osi, bo ob isti uri dneva navidezno vedno v isti točki na nebu skozi vse leto,
oblika analeme pa bo pika.
Če ima telo s katerega se opazuje Sonce krožni tir, vendar večji nagib svoje vrtilne osi, bo
oblika analeme enaka osmici, njeni severna in južna polovica pa bosta po velikosti enaki.
Za telo z izrednim tirom in brez nagiba vrtilne osi bo analema premica v smeri zahod-vzhod
vzdolž nebesnega ekvatorja.
Zaradi nagiba Zemljine vrtilne osi (23,439°) in njenega eliptičnega tira okrog Sonca relativna
lega Sonca nad obzorjem od dneva do dneva ni konstantna, če se jo opazuje ob enaki uri vsak
dan. Če čas opazovanja ni 12:00 opoldan krajevnega srednjega časa, bo, kar je odvisno od
zemljepisne širine opazovalca, ta zanka nagnjena za različne kote.

Slika 4: Analema na nebu (Wiktionary, 2019)
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7. Zaključek
Učenci so spoznali konstrukcijo analematične sončne ure. Teoretično znanje so preizkusili v
praksi. Opravili so meritve določanja severa s pomočjo sence, opazovali so dnevno in letno
gibanje sonca, ki so ga tudi fotografirali. S pomočjo kratkih videoposnetkov so razširili
angleški besedni zaklad na temo sončnih ur. S pomočjo grafa časovne enačbe so sklepali o
časovni razliki med sončno in ročno uro. Z modelom so prikazali nastanek analeme in s tem
dokazali, da razumejo njen nastanek. Pridobljeno znanje so uporabili tako, da so izdelali svojo
sončno uro, ki prav tako lahko služi kot nov didaktični pripomoček.
V učnih načrtih za geografijo, astronomijo, fiziko in matematiko v osnovni šoli, se pojem
sončnih ur ne pojavlja, vendar pa je veliko ločenih vsebin, kjer lahko sončne ure vključimo v
pouk. S skupino šestošolcev, nadarjenih učencev, smo analematično sončno uro obravnavali
interdisciplinarno, ter tako povezali znanje geografije, angleščine, matematike, fizike,
astronomije, računalništva, zgodovine ter tehnike in tehnologije.
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Klementina Lindič: ŠAHOVSKA DEJAVNOST – GIMNASTIKA UMA
Osnovna šola Gorišnica
Povzetek
Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira izven
pouka kot razširjen šolski program z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje
učenčevih interesov, jih praktično uvajala v življenje in s tem usposabljala za koristno in
zdravo preživljanje prostega časa.
Na OŠ Gorišnica ponujamo učencem pestro paleto interesnih dejavnosti. Ena izmed teh je
šah. Šah namreč spodbuja in razvija učenčevo mišljenje. Lahko ima podobno vlogo kot
telesno-gibalna športna vzgoja, ki razvija njegove telesno gibalne sposobnosti. Je tista
prostočasna in športna dejavnost, ki mlade usmerja v družbo znanja. Zagotovo je najbolj
razširjena miselna igra na svetu, ki v sebi združuje elemente igre, športa, filozofije, umetnosti,
znanosti, kulture, kreativnosti in vrsto pozitivnih lastnosti, pomembnih za razvoj ustvarjalne
osebnosti.
K šahovski dejavnosti so vključeni učenci od 2. do 9. razreda. V prvem triletju se učenci
najprej šahovsko opismenijo in nato s pomočjo praktičnega igranja učijo in urijo. Tisti, ki so
pridobili več znanja, lahko kasneje pri izbirnem predmetu šah izberejo eno izmed dveh višjih
ravni zahtevnosti ali pa sodelujejo na posameznih in ekipnih šolskih, področnih in državnih
tekmovanjih, kjer preskušajo v praksi, kar so se naučili pri interesni dejavnosti oziroma
izbirnem predmetu.
Ključne besede: interesna dejavnost, šah, izbirni predmet, tekmovanja, razvijanje učenčevega
mišljenja
Summary
Extra curriculum activities are an important part of a lifelong learning. The school organizes
them out of lesson time as an extended school program, in order to enable the discovery and
development of pupils' interests, practically introducing them into life and training for a useful
and healthy spending of free time.
At the Gorišnica Primary School we offer pupils a wide range of extra curriculum activities.
One of these is chess. Chess stimulates and develops pupil's thinking. It may play a similar
role as a physical exercise that developing physical abilities. It is a free time and sporting
activity that drives young people into a society of knowledge. It is certainly the most
widespread thinking game in the world, which combines elements of games, sports,
philosophy, art, science, culture, creativity and a series of positive features, important for the
development of a creative personality.
Pupils from the 2nd to the 9th grade are included into chess activities. In the first three years,
the students first literate themselves about chess, and then learn using practical gameplay.
Those who have gained more knowledge can later choose in the optional subject chess one of
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the two higher levels of difficulty, or participate as individuals and in teams at school,
regional and

national competitions, where they practice, what they have learned in the field of extra
curriculum or elective subject .
Key words: extra curriculum activity, chess, elective subject, competitions, developing
pupil's thinking

1. ZGODOVINA ŠAHA
Rojstvo šaha je še vedno zavito v skrivnost, kakor tudi izid igre ob izbiri najmočnejših potez
na vsaki strani. H. J. R. Murray v knjigi Zgodovina šaha (A history of chess, Oxford 1913)
trdi, da je našel neovrgljive dokaze, ki pričajo o nastanku šaha okoli leta 570. Pri tej trditvi se
avtor opira na neki perzijski ep, ki je slavospev indijskemu kralju Sriharišu (618-650). V tem
epu obstaja med drugim tudi stih:
V njegovem času ni bilo drugih vojn
razen tistih na osemvrstnih ploščah.
Osemvrstna plošča je pesniški izraz za šahovnico, ki so ji takrat pravili aštapada. Oblike in
poimenovanje figur so prevzemale vrsto tako oblik, barv, materialov, vlog in celo živalskih
imen. Igro, kot jo sedaj uporabljamo, poznamo nekako od leta 1000, ko vstopi v evropski
prostor preko Rusije (9. stoletje), Španije (10. stoletje) in Italije (10. stoletje) in še zadnjič
spremeni nekatere lastnosti. Ključna sprememba v tem času je preimenovanje prejšnjega
vezirja v kraljico, pri tem pa postane kmalu tudi najbolj močna figura z dodatnimi močmi. V
tem času pridobi tudi kmet v prvi potezi dve namesto enega polja. Te spremembe pravil se
zgodijo v Italiji. Vedno bolj se ustalijo tudi pravila glede tega, kaj je neodločen rezultat. Po
letu 1920 se ustanovi množica šahovskih klubov in revij, z letom 1850 se pričnejo tudi prva
organizirana tekmovanja v šahu z mednarodno vlogo in tako pridobi vlogo tekmovalne igre v
podobnem obdobju kot se organizirajo tudi ostali športi. Leta 1914 imenuje prve šahovske
velemojstre ruski car Nikolaj, a ne gre za uradna priznanja. FIDE se ustanovi leta 1924, kar
pomeni resnično svetovno uveljavitev miselnih iger ali vsaj načrtno vzpodbujanje igre na vseh
nivojih. Po drugi svetovni vojni in nastopu hladne vojne so šahovske tekme vir posebne draži.
Nedavna zgodovina šaha vpleta v igro šaha tekmo z umetno inteligenco, računalniki.
2. ZGODOVINA ŠAHA V SLOVENIJI
2.1 Začetki
Po zgodovinskem razvoju se je evropski problemski šah uveljavil precej pred turnirskim.
Temu razvojnemu trendu smo sledili tudi Slovenci in najprej dosegli mednarodno raven v
sestavljanju šahovskih problemov. V letu 1856 smo se začeli približevati svetovnemu
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problemskemu vrhu ter dosegali najvišja priznanja: Josip Plahuta, Josip Ogrinec, Ivan Kos,
Robert Braune, Andrej Uršič in drugi. S turnirskimi uspehi je sloves slovenskega šaha ponesel
v svet dr. Milan Vidmar. Po velemojstrskem uspehu v San Sebastianu (1911) je pospešil
ustanovitev prvega slovenskega
šahovskega društva. Tako je bil 31. januarja 1912 ustanovljen Ljubljanski šahovski klub, ki
mu je predsedoval Henrik Pfeifer. Začetek prve svetovne vojne je zaključil prvo razvojno
obdobje slovenskega šaha s številnimi amaterji in krožki ter enim društvom, enim
velemojstrom, brez mojstrov in petimi problemskimi mojstri.
2.2 Med obema vojnama
Po 1. svetovni vojni si je šah, v žal zelo skrčeni Sloveniji v okviru nove države, Kraljevine
SHS oziroma Jugoslavije (od 1929), hitro opomogel ter prevzel pobudo. Porajala so se nova
šahovska društva. V tujini se je Vasja Pirc uveljavil do priznanega mednarodnega mojstra, ki
je trikrat osvojil državno prvenstvo Jugoslavije (1935, 1936 in 1937). Leta 1940 je prvak
Jugoslavije postal dr. Milan Vidmar. Med več prireditvami je bilo odmevno srečanje med
reprezentancama dravske in savske banovine v Ljubljani 2. 6. 1935 na 20 deskah z izidom
12.5:7.5 za slovenske šahiste. Tega dne je 35 delegatov iz 12 klubov sprejelo sklep o
ustanovitvi Slovenske šahovske zveze. Ta sklep so 22. 12. 1935 še enkrat potrdili delegati 20
klubov s 736 člani (glasovi). Za predsednika je bil izvoljen predsednik pripravljalnega odbora
in predsednik ŠK Šempeter Ljubljana, Anton Kozina, za častnega predsednika pa dr. Milan
Vidmar. To je bila tedaj edina banovinska šahovska zveza. Slovenija je edina v predvojni
Jugoslaviji prirejala mednarodne turnirje.
Z zasedbo in razdelitvijo slovenskega ozemlja med tri okupatorje, aprila 1941, se je končalo
tudi plodno drugo obdobje slovenskega šaha, ki je štelo že 31 šahovskih klubov z več kot 800
člani. Poleg velemojstra in mednarodnega mojstra smo imeli še pet mojstrov in vrsto
najmočnejših amaterjev. Odigranih je bila cela vrsta domačih in mednarodnih turnirjev.
2.3 Po drugi vojni do osamosvojitve
V Sloveniji je svoje delo po drugi svetovni vojni takoj obnovil Šahovski odbor Slovenije in že
ob prelomu 1945/1946 v Ljubljani priredil turnir osvoboditve. ŠZS je že februarja 1949 s prvo
številko mesečnika ŠAH začela tekoče objavljati poročila o bogatem šahovskem življenju
doma in v tujini z dobrimi komentiranimi partijami in teoretičnimi pregledi, o dogodkih po
deželi, o množičnih srečanjih, razvitem sindikalnem šahu, simultankah, o problemskem šahu
in drugem. Žal je z letom 1952 prenehal izhajati. Ponovno je začel leta 1976 izhajati Šahovski
Vestnik, kvalitetno glasilo, ki je pomembno zaznamoval obdobje med svetovnima vojnama.
Pri reprezentančnih srečanjih moramo najprej izjemoma navesti povojno olimpijado 1950 v
Dubrovniku z zlato medaljo. Čedalje bolj so začeli prevladovati mednarodni turnirji, ki so bili
ob plačilu prijavnine odprti za vse šahiste in šahistke. Uveljavili so se letni festivali, na katere
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so si prizadevali privabiti kar največ velemojstrov in mednarodnih mojstrov. Pri nas je
najstarejši blejski festival, ki se ga čedalje bolj udeležujejo naši mlajši šahisti in šahistke in
tako že zgodaj nastopajo v mednarodni areni in hitreje napredujejo. Od leta 1990 je redno na
sporedu tudi odprti mednarodni šahovski turnir mesta Ljubljana. Naslednje leto se mu je
pridružil še odprti mednarodni turnir Alpe-Adria v Portorožu, ki je po smrti Jovana Nikoliča
žal usahnil,
začeli pa so se turnirji v Novi Gorici. Šahovska igra je pri Slovencih že dolgo med najbolj
razširjenimi aktivnostmi nasploh. Največje število je bilo doseženo leta 1984, ko je bilo
včlanjenih 115 organizacij z več kot 9200 registriranimi člani in članicami. Samo 11 jih je
imelo na voljo lastne društvene prostore. V zadnjih letih se je število ustalilo pri 80-85
društvih z okrog 3800 registriranimi člani ter okrog 10.000 igralci na rating listi.
2.4 V samostojni Sloveniji
Šah je s politiko svetovne šahovske zveze FIDE in prav tako kontinentalne zveze, ki
organizirata mladinske evropske in svetovne festivale mladih v starostnih skupinah do 10, 12,
14, 16 in 18 let, veliko pridobil na razvoju. Zelo priljubljeno postaja tudi v Sloveniji, saj se je
z uvedbo novih mladinskih tekmovanj število udeležencev na državnih tekmovanjih povečalo
s 40 na blizu 300. Prvi nastop za samostojno Slovenijo je bil leta 1992 na šahovski olimpijadi
v Manili, kjer je bil dosežen izreden uspeh z delitvijo 17.-21. mesta med 102 državami in z
bronasto medaljo Leona Gostiše na 4. deski, ki je tudi prva medalja za Slovenijo nasploh. Od
leta 1991 je četrtletno izhajala Šahovska misel, ki je v letu 2001 začela izhajati mesečno.
Računalniki so omogočili redno izdajanje turnirskih biltenov in olajšali pripravo in ponatis
mnogih knjig. Največje priznanje je bilo slovenskemu šahu izkazano leta 1998 na kongresu
svetovne organizacije FIDE v Elisti, ko so mu zaupali organizacijo 35. Šahovske olimpijade
leta 2002 na Bledu.

3. ŠAH NA OŠ GORIŠNICA
Začetki šaha na OŠ Gorišnica segajo v šolsko leto 1978/1979. Mentorstvo je takrat prevzel g.
Ivan Voršič, ki je leta 1966 začel svoje pedagoško poslanstvo na šoli. Začel je kot razredni
učitelj. Vsako leto je sestavil skupino pevcev, ki so ob spremljavi kitare (njegove ljubezni
mladih let), s petjem popestrili proslave v šoli in kraju. Ker pa je bil zelo dober matematik, je
dobil možnost, da ob delu doštudira matematiko in fiziko.
V prostem času je rad igral tudi šah. Ugotovil je, da mu je šah bližji in da bo otrokom na tem
področju lahko dal največ. Tako je Ivan po opravljeni diplomi na OŠ Gorišnica začel s
poučevanjem matematike in od leta 1978 prevzel delo šahovskega mentorja.
Že prvo leto se je v šahovski krožek vključilo okrog šestdeset učencev. Razdeljeni so bili v
pet lig po dvanajst učencev, upoštevajoč, kar se da, njihovo šahovsko moč. Na koncu vsakega
prvenstva sta zadnja dva učenca izpadla v nižjo
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ligo, prva dva pa sta napredovala v višjo. Tak sistem tekmovanja je uporabljal ves čas in ga
uporabljamo še danes na naši šoli.

Plakat z najboljši šahisti naše šole
3.1 Šahovski krožek
V šahovski krožek je vsako šolsko leto vključenih od 60 do 80 učencev od 2. do 9. razreda.
V prvem triletju se učenci najprej šahovsko opismenijo in nato s pomočjo praktičnega igranja
učijo in urijo. V uvodni uri se najprej seznanijo z vsebino, metodami in oblikami dela. V
naslednjih šestih urah spoznajo vsako figuro posebej, njihovo gibanje in vrednost, spoznajo
osnovni položaj posamezne figure, primerjajo gibanje, se seznanijo z matnimi slikami,
gibanje utrjujejo z jemanjem poljubno nastavljenih nasprotnikovih figur, vsako figuro tudi
narišejo in si tako izdelajo svoj šahovski priročnik.

Učenka pri risanju fig

Figura iz priročnika

Naslovnica priročnika
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Da je priročnik še zanimivejši, imajo dodano tudi šahovsko križanko in pravljico Nekaj
malega o šahu.

Rešena križanka

Pravljica Nekaj malega o šahu …

Naslednji dve uri sta namenjeni otvoritvam, kjer učenci ponovijo osnovni položaj figur na
šahovnici, se seznanijo z osnovnimi načeli šahovske teorije in sicer, da začnemo z eno potezo,
začnemo s kmeti v središču, igramo napadalno in razvijamo vse figure. V naslednji uri
spoznajo malo in veliko rokado, kjer poudarimo vrstni red premikanja kralja in trdnjave.
Učenci hkrati ugotavljajo prednosti rokade, spoznajo primere, kdaj se rokada ne more izvesti,
poudari se tudi pomen kmetov pred rokado. Sledita pat in mat, kjer učenci spoznajo razliko
med patom in matom v različnih situacijah, ob določeni situaciji na šahovnici znajo določiti
ali gre za pat ali mat, spoznajo tudi pojem remi. Ko učenci osvojijo vse osnovne termine,
začnemo z matiranjem. Urijo se matirati kralja z damo, trdnjavo, iščejo enopotezne mate z
damo, trdnjavo, lovcem, skakačem in kmetom. Pravtako se seznanijo s postopkom
napredovanja kmeta in njegovo promocijo, spoznajo slabosti robnega kmeta ter se seznanijo s
pojmom opozicije. V zadnjih urah se pogovorimo tudi o šahovskem bontonu, izvedemo
šolsko tekmovanje in zaključimo s simultanko, ki jo navadno odigra bivši učenec oziroma
učenka šahistka.
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Simultanka s priznano šahistko Anito Ličina, nekdanjo učenko osnovne šole Gorišnica
Učenci v drugi in tretji triadi igrajo prvenstva po sistemu tri lige po dvanajst učencev,
upoštevajoč, njihovo šahovsko moč. Najboljši se nato udeležujejo tudi področnih in državnih
posameznih in ekipnih šahovskih prvenstev.

Ekipno področno šahovsko tekmovanje za
mlajše dečke do 9 let (šolsko leto 2018/2019)

Posamezno področno tekmovanje za
dekleta do 12 let (šolsko leto 2016/2017)
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3. 2 Izbirni predmet šah
Na šoli učencem od 7. do 9. razreda ponujamo tudi izbirni predmet šah: ŠAH 1 – šahovske
osnove, ŠAH 2 – šahovsko kombiniranje, ŠAH 3 – šahovska strategija.
Program priporočamo vsem učencem, manj in bolj sposobnim, šahovskim začetnikom kakor
tudi dobrim šahistom. Tri zahtevnostne ravni in igranje enako izurjenih učencev med seboj,
omogočajo napredovanje, doživljanje uspeha in ustvarjalnega zadovoljstva vsem učencem, ne
glede na raven njihove sposobnosti in šahovske izkušenosti.
Pri izbirnem predmetu je – poleg usvajanja vrednot klasične šahovske kulture – v ospredju
učenje šahovskih zakonitosti in šahovskih miselnih postopkov, ki so univerzalni in zato
prenosljivi. Učenje poteka pretežno z reševanjem praktičnih šahovskih učnih zgledov in s
pomočjo krožnega izkustvenega učenja iz učnega odlomka šahovske igre, ki ga učenca
odigrata med seboj.

Reševanje praktičnih primerov

Nika Kralj med partijo šaha

Izvaja se v računalniški učilnici, s pomočjo šahovskih računalniških izobraževalnih
programov. Izjema so vaje v igranju učnega odlomka. Te potekajo v klasični učilnici, s
standardno šahovsko igralno opremo.

Igranje učnega odlomka

Igranje v šahovski učilnici
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Namenjen je predvsem učenju šaha in učenju iz šaha, razvijanju pravilnih postopkov
načrtovanja, izbiranja, vrednotenja in odločanja ter drugih pozitivnih odlik in navad mišljenja.
Šahovska izobrazba, ki jo učenci pridobijo pri interesni dejavnosti in nato izbirnem predmetu,
je najboljša osnova tudi za morebitno nadaljnje načrtno šahovsko spopolnjevanje in treniranje.

LITERATURA IN VIRI:
1.http://www.sahzveza.si/trener/izbirni/prispevki/Zlo%C5%BEenka%20%C5%A1ahovska%2
0vzgoja%20v%20osnovni%20%C5%A1oli.pdf
2. https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ah
3. Jelen, I. in Jelen M. UČNI NAČRT ZA IZBIRNI PREDMET ŠAH v devetletni osnovni
šoli. Šahovska zveza Slovenije.
4. Dr. Kulac, O. ŠAHOVSKA ZAČETNICA, Vodič za učitelje. Šahovska zveza Slovenije.
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Tamara Oblak: MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Z UPORABO IKT
Osnovna šola Črna na Koroškem
Povzetek
Prispevek obravnava tri primere dobrih praks medpredmetnega povezovanja z uporabo
sodobnih tehnologij. Poleg medpredmetnega povezovanja smo prakticirali tudi sodelovanje
učencev različnih razredov. Krepili smo pomembne kompetence 21. stoletja, kot so
sodelovanje, kritično mišljenje, reševanje problemov in ustvarjalnost ter nekatera področja
digitalnih kompetenc.
Realizirali smo medpredmetno sodelovanje treh dnevov dejavnosti. V sklopu naravoslovnega
dne so učenci po spletu brskali, iskali in izbirali podatke o Potočki zijalki. Na tehniškem
dnevu so se naučili uporabljati aplikacijo iMovie, spoznali so tudi pomembne lastnosti dobre
fotografije in videoposnetka. Na športnem dnevu so se s tabličnimi računalniki podali na
pohod do Potočke zijalke. Na poti so znamenitosti in dogodivščine fotografirali ter snemali.
Znanja različnih predmetnih področij so povezali in ustvarili kratke filme o Potočki zijalki ter
jih predstavili drugim učencem.
Ob podpori aplikacije CŠOD Misija so se učenci različnih razredov po skupinah odpravili na
orientacijski pohod po dolini Tople. Aplikacija jih je vodila skozi različne naloge, kjer so
spoznavali zanimivosti doline Tople in reševali različne izzive. Znanja različnih predmetnih
področij so jih pripeljala do cilja.
Učence prvega razreda so uporabo aplikacije Actionbound učili njihovi zaščitniki, učenci
osmega razreda. V parih so raziskovali naravne, kulturne in geografske značilnosti domačega
kraja, hkrati so reševali tudi nekatere gibalne naloge. Medtem ko so prvošolci uživali v
nekoliko “drugačnem” učenju, so osmošolci v vlogi učiteljev svoje varovance učili uporabe
tabličnih računalnikov in odgovornega ter varnega rokovanja z njimi. Z medgeneracijskim
sodelovanjem so poglobili prijateljske vezi.
Summary
The article discusses three examples of good practice in interdisciplinary teaching with the
use of modern technology. Students of different age and classes have been involved in
learning process. The objective has been to strengthen the important competences of 21st
century such as cooperation, critical thinking, problem solving, creativity and some other
areas of digital competences.
Three school events were realized by bringing in the interdisciplinary teaching. First of all,
students were searching and collecting data regarding Potočka zijalka. Secondly, on the
students’ technical day students were introduced with significant characteristics of qualitative
photographs and video recordings. The sports day gave them an opportunity to use tablets
while walking towards Potočka zijalka. Photos and videos of sights and adventures were
taken and recorded. By using the interdisciplinary knowledge, students created short movies
of Potočka zijalka which were later presented to other students.
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The orienteering in the valley of Topla was carried out by using the application CŠOD Misija.
This application led them through various tasks where students could get familiar with local
attractions and they could also solve diverse challenges. The destination was reached by using
the interdisciplinary teaching.
Students of first grade have been tutored on Actionbound application by their mentors –
students of eight class. They were asked to work in pairs in order to explore natural, cultural
and geographical features of their hometown. Therefore they were also solving some physical
exercises. By cooperating, both students have built up significant knowledge and
relationships. The responsible and safe use of tablets has been established as well as good
relations among younger and older students.
1. UVOD
Svet se zelo hitro spreminja in razvija, še posebej ko govorimo o tehnologiji. Če želimo slediti
trendom in ostati v 21. stoletju, se moramo vprašati, kaj in predvsem kako učiti, na kakšen
način učencem približati učni proces, jih čim bolje pripraviti na življenje, tudi na poklice, ki
danes še ne obstajajo. Ker je tehnologija postala velik del našega vsakdana in je pogosto
nujno potrebna, njena uporaba, ki je za učence izjemno privlačna, pa neizogibna, je njena
vključitev v proces vzgoje in izobraževanja zelo pomembna.
Z namenom stopiti v korak s časom, uvajati nove načine poučevanja in pouk narediti
kakovostnejši ter zanimivejši smo se kot razvojna šola na OŠ Črna na Koroškem vključili v
projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT. V okviru projekta smo spoznali in preizkusili
raznolike aplikacije, ki so odprle nove možnosti za poučevanje in učenje, omogočajo
razvijanje novih kompetenc, ki se krepijo pri učenju s tehnologijo ter učenje razširjajo izven
učilnice.
Danes opažamo, da se učenci preveč osredotočajo na učenje samo za ustno ali pisno
ocenjevanje znanja pri določenem predmetu, nato na naučeno snov nenadoma pozabijo. Prav
tako premalo povezujejo isto snov pri različnih predmetih. Zato se mi zdi medpredmetno
povezovanje pri pouku izredno pomembno.
Prispevek obravnava tri primere dobrih praks medpredmetnega povezovanja z uporabo
sodobnih tehnologij. Poleg medpredmetnega povezovanja smo izvajali tudi sodelovanje
učencev različnih razredov. Krepili smo pomembne kompetence 21. stoletja, kot so
sodelovanje, kritično mišljenje, reševanje problemov, ustvarjalnost ter nekatera področja
digitalnih kompetenc.
2. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE TREH DNEVOV DEJAVNOSTI
Izvedli smo medpredmetno sodelovanje treh dnevov dejavnosti. Rdeča nit je bila Potočka
zijalka. V sklopu naravoslovnega dne so učenci spoznavali evolucijo človeka in Potočko
zijalko. Po spletu so brskali, iskali in zbirali podatke o Potočki zijalki, reševali učni list ter se
pogovarjali o naravni dediščini našega kraja.
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(Slika 1: Iskanje spletnih podatkov; Slika 2: Reševanje učnega lista.)
Na tehniškem dnevu so se učenci naučili uporabljati aplikacijo iMovie. Najprej so spoznali
bistvene lastnosti fotografiranja in snemanja. Za kakovosten film je treba plan snemanja in
fotografiranja pametno načrtovati, predvsem kadar ustvarjamo “Trailer” v aplikaciji iMovie,
kjer je že določeno število posnetkov in fotografij, njihova dolžina in glasba. Opozorili smo
na premikanje kamere, dolžino kadra, kot snemanja, kompozicijo … Predvsem pa na to, da je
film zgodba, ki bo pritegnila gledalčevo pozornost. Nato so učenci v parih naredili plan
snemanja, po šoli fotografirali in snemali ter v učilnici sestavili film. Nekaj teh so učenci
predstavili drug drugemu.

(Sliki 3 in 4: Učenje aplikacije iMovie.)
Na športnem dnevu so se s tabličnimi računalniki podali na pohod do Potočke zijalke. Na poti
so znamenitosti in zanimive dogodivščine fotografirali ter snemali. Prvo navodilo učencem je
bilo, da naj na športnem dnevu posnamejo material za film, ki ga bodo kasneje sestavili.
Izkazalo se je ravno to, kar sem omenila že v uvodu. Učenci so na športnem dnevu “pozabili”
na pridobljeno znanje iz naravoslovnega dne in tega niso vključili v film. Šele ko smo jih na
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to opomnili, so znanja različnih predmetnih področij povezali in ustvarili kratke poučne filme
o Potočki zijalki ter jih predstavili drugim učencem.

(Slika 5: Cilj športnega dne – Potočka zijalka; Slika 6: Sestavljanje filma.)
3. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Z APLIKACIJO CŠOD MISIJA
CŠOD misija je zelo uporabna aplikacija, ki jo je razvil Center šolskih in obšolskih
dejavnosti. Je učno orodje namenjeno raziskovanju in spoznavanju narave s pomočjo IKT
tehnologije. Deluje po zelo preprostem principu, kjer najprej sestavimo misijo, ki si jo učenci
na dosegu internetne povezave naložijo na mobilne naprave. Nato brez internetne povezave
sledijo izzivom ter rešujejo razgibane in raznolike naloge.
Misija omogoča izbiro več različnih tipov nalog oz. izzivov. Učenci morajo npr. izmed
podanih odgovorov izbrati pravilnega ali morajo pravilen odgovor zapisati. Lahko poslušajo
zvočni posnetek in odgovorijo na vprašanja, ki se nanašajo nanj. Vprašanja se lahko
navezujejo tudi na sliko, ki se jim prikaže pri določenemu izzivu. Lahko pa tudi sprašujemo
po mestu, kje točno se na fotografiji nahaja odgovor, tega pa določijo z dotikom na
fotografijo. Na tak način lahko učenci dodobra spoznajo določeno okolico in jim zanje na
zanimiv in privlačen način podamo vsebine različnih predmetnih področij.
Učencem smo izdelali misijo raziskovanje doline Tople. Učna pot je bila precej obsežna, saj
je dolina dolga 8 km. Misija je učence preko izzivov vodila skozi celotno dolino. Učitelji smo
skrbeli za varnost na vmesnih točkah, učenci pa so samostojno prihajali in odhajali od točke
do točke.
Pohoda so se udeležili učenci od 4. do 9. razreda. Razdelili smo jih v heterogene skupine.
Kljub začetni negotovosti ali bodo učenci sposobni prehoditi tolikšno razdaljo, smo kmalu
ugotovili, da jih je reševanje nalog izredno motiviralo ter so vedno nestrpno hiteli do
naslednje točke in sledečega izziva.
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Učenci so skozi misijo reševali naloge iz različnih področij, vključili smo raznovrstne učne
vsebine. Tako so odgovarjali na vprašanja, ki so se nanašala na učno snov geografije,
biologije, slovenskega in tujega jezika, naravoslovja in športa. S skupnim sodelovanjem so
uspešno reševali izzive, ki so jih pripeljali na končni cilj.
Aplikacija nas je pozitivno presenetila. Odziv učencev je bil izredno pozitiven in spodbuden.
Z navdušenjem so reševali naloge in ob tem pozabili na zahtevnost pohoda. Za razliko od
prejšnjih pohodov brez IKT tokrat na dolžino in zahtevnost hoje niso imeli pripomb in so vsi
nasmejani prišli na cilj.

(Slike 7-10: Pohod z IKT.)
4. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE Z IKT
Zaščitništvo na naši šoli obstala že nekaj let. S projektom poskušamo poskrbeti za še boljše
počutje najmlajših obiskovalcev. Vsakemu prvošolčku na začetku šolanja dodelimo
osmošolca, ki mu prvo leto bolj, drugo pa manj intenzivno pomaga pri vsakdanjih opravilih
(nošenje in razdeljevanje malice v razredu, urejanje razreda, pomoč pri različnih dejavnostih
ipd.) ter se z njim med odmori tudi malo poigra. V okviru naravoslovnega dne, so se
zaščitniki s svojimi prvošolci družili v okolici šole in s pomočjo aplikacije Actionbound
spoznavali domači kraj, pri uri matematike pa so spoznavali geometrijska telesa. Z
medgeneracijskim sodelovanjem so poglobili prijateljske vezi.
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Actionbound je zanimiva aplikacija s katero lahko rešujejo naloge tudi na terenu. Preko kode
QR si učenci izziv naložijo na mobilno napravo (telefon, tablico), nato pa prosto v naravi
naloge opravljajo brez uporabe internetne povezave. Ko pridejo ponovno na dostopno
internetno mesto, podatke pošljejo učitelju, da ta točno vidi, kje je bil učenec ali skupina,
rešene naloge in koliko časa je/so za to potreboval/-i ... Program je zasnovan tako, da najprej
rešijo prvo nalogo, šele nato dobijo naslednjo, tako so ves čas v pričakovanju, kaj sledi.
Takšno terensko delo je zanimivo predvsem zaradi različnih tipov nalog: raznovrstnih
vprašanj, kvizov, ustvarjanje fotografij, videov in zvočnih posnetkov, tekmovanj ...
Z aplikacijo Actionbound so se prvošolci z zaščitniki družili dvakrat v tem šolskem letu. Prvič
so učenci raziskovali naravne, kulturne in geografske značilnosti domačega kraja, hkrati so
reševali tudi nekatere gibalne ter ustvarjalne naloge. Medtem ko so prvošolci uživali v
nekoliko “drugačnem” učenju, so osmošolci, v vlogi učiteljev, svoje varovance učili
uporabljati tablične računalnike in odgovornega ter varnega rokovanja z njimi. Pokazali so
jim, kako se uporablja aplikacija Actionbound in jim prevajali navodila, saj je aplikacija v
angleškem jeziku. Pri uri matematike so spoznavali geometrijska telesa in reševali različne
naloge na to temo. Učenci so navdušeni tako nad sodelovanjem z zaščitniki, kot tudi nad
uporabo IKT pri pouku in dnevih dejavnosti.

(Slike 11-14: Zaščitniki z aplikacijo Actionbound.)
Vir slik: arhiv OŠ Črna na Koroškem.
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Mojca Pajek: TI, JAZ, ON ...
Osnovna šola Podlehnik
Povzetek
Osnovna šola kot ustanova združuje in povezuje med seboj učence, ki jih glede na dosežene
stopnje šolanja razvrščamo v razrede. Sicer pa se (glede na značilnosti posameznika) lahko ti
isti učenci razvrstijo v številne, bolj enako lastnostne skupine. In prav te skupine so na nek
način podporne skupine posameznikom, ki v času šolanja pri sebi zaznavajo drugačnost in jo
morda, tudi zaradi strahu pred izolacijo okolice, skrivajo, prikrivajo ali se je celo sramujejo.
Prikazala bom primer takega podpornega tandema, od samih priprav učencev na sodelovanje,
preko dejanskega sodelovanja, ki je sprva zahtevalo veliko pomoči in spodbud, do posledic
tega sodelovanja. In prav te posledice, ki se lahko začutijo šele mnogo kasneje, so tiste, ki
celotnemu procesu podelijo poseben pečat uspešnosti.
To je še posebej pomembno za tiste učence, ki v svojem (domačem) okolju nimajo osebe, ki
bi jim znala pomagati, jim razložiti to njihovo »drugačnost« ter jim pokazati uspešne načine
spoprijemanja z njo. Zagotovo so informacije, pridobljene na ta način, koristnejše in
dragocenejše v primerjavi z informacijami, pridobljenimi na svetovnem spletu, saj jim jih
posreduje njim znana oseba, ki je hkrati tudi vrstnik.

Summary
Primary school as an institution unites and binds together students that are according to the
reached level of schooling sorted in classes. Otherwise, these same students can be also sorted
(according to their individual characteristics) into numerous, more characteristically alike
groups. And these groups are in a way supportive groups to individuals that perceive
themselves as different from others and they maybe even hide that, disguise it from their
surrounding or they are ashamed of it, all of it caused by their fear of being isolated.
I will present a case of such supportive tandem, starting with students’ preparation for
cooperation to actual cooperation that needed a lot of help and encouragement in the first
place, and ending with consequences of it. Moreover, these consequences are particularly
significant, even though they are felt much later, in why the process became so successful.
This is especially important for those students that do not have a person in their lives that
could help them and explain this feeling of being different and by doing so help them
successfully deal with it. The information gained in this way are definitely more useful and
valuable than those gained online, because a known person that is also their peer passes them
on.
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1 UVOD
Morda najpomembnejše vprašanje, ki si ga zastavljamo vsi strokovni delavci, ki delamo s
populacijo otrok in mladostnikov, je, KAKO? Mnoge ure preživimo v pogovorih z otroki,
njihovimi starši in drugimi učitelji. Odgovore iščemo v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Dober vir informacij so tudi najrazličnejša predavanja, ki jih je kar precej, vendar so žal
omejena le na večje kraje, kar je po en strani razumljivo, po drugi strani pa informacije ne
dosežejo potrebnega števila staršev in strokovnih delavcev.
Nemalo je primerov, ko se starši že ob omembi učnih težav zdrznejo, kar spreleti jih. Morda
so to spomini na njihove lastne šolske neuspehe, ki so vodili v ponavljanja razredov ali celo
na prešolanja na t.i. »posebno šolo«, kot so ji včasih rekli. Vendar se (vsaj po mojem mnenju)
v zadnjih letih mnogi strokovnjaki zelo trudijo, da bi učne težave kot družba ne le »prerasli«,
temveč da bi jih spretno vpletli v svoj vsakdan. Da bi se zavedali, da to ni tabu, da bi spoznali
neizmeren vir bogastva, ki nam ga posamezniku in družbi lahko pripnejo posamezniki, ki so
bili še pred kratkim nekje na robu, sami s svojimi težavami, nerazumljeni in pogosto krivično
obdolženi lenobe.
In, če odgovorim še na zgoraj postavljeno vprašanje - TAKO, vendar le v tem konkretnem
primeru učencev, pri teh informacijah, pri teh ciljih ...
2 PREDSTAVITEV TEORETIČNEGA OZADJA
Zakonodajno področje otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah opredeljujeta Zakon o
osnovni šoli (ZOš) in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1).
Zakon o osnovni šoli in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami tako danes
zagotavljata otrokom s posebnimi potrebami, med katerimi so opredeljeni tudi učenci z
učnimi težavami (splošnimi in specifičnimi), ustrezne oblike pomoči, kar naj jim zagotavlja
tudi boljšo kvaliteto, pravičnost in dostopnost v vzgoji in izobraževanju.
Pomembno vlogo pri diagnosticiranju pa ima tudi Pravilnik o organizaciji in načinu dela
komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, katerega del so kriteriji za opredelitev
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami.
Z uvrstitvijo učencev z učnimi težavami med učence s posebnimi potrebami se je želelo
povečati zavedanje za probleme in rizičnost te skupine v šolskem okolju ter predvsem
ponuditi možnost pravočasne pomoči in prilagoditev, ter tako preprečiti poglabljanje
neuspešnosti, istočasno pa omogočanje premagovanja notranjih in zunanjih ovir pri učnem
napredovanju (Magajna in Kavkler, 2008). Prav tako je zakonodajalec želel povečati
občutljivost in odgovornost šol za težave učencev (Koncept dela).
Ob prvem sprejetju Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) so se tudi
prvič natančno opredelili postopki prilagajanja, usmerjanja in individualizacije.
V 12. členu Zakona o osnovni šoli (Zakon o osnovni šoli, 2012) najdemo naslednjo
opredelitev:
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»Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma
posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja,
ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami«,
ki v 12.a členu istega zakona določa tudi:
»Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko
dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter
jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske
pomoči.«
Če so pri posameznem učencu prisotne »le« učne težave, ni predviden individualiziran
izobraževalni program, kljub temu pa je učenec upravičen do prilagojenih metod in oblik dela
ter do vključitve v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
Učne težave lahko zasledimo pri zelo »heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi,
socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje
težave kot vrstniki. Največkrat so posledica učinkovanja različnih dejavnikov, ki se
prepletajo« (Koncept dela, str. 6).
Najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi potrebami so otroci z učnimi težavami, ki se
večinoma izobražujejo v rednih osnovnih šolah. Mnogim izmed njih pri odpravljanju in
premagovanju težav pomagajo strokovni delavci šol. Obstaja tudi določen krog zunanjih
strokovnjakov, ki so prav tako v veliko pomoč tako učencem kot tudi njihovim staršem in
učiteljem. Na veliko žalost pa je še vedno marsikateri otrok v času šolanja spregledan in
njegove učne težave niso prepoznane ali so prepoznane napačno. Tako je tudi njegova šolska
uspešnost mnogo nižja v primerjavi z uspešnostjo, ki bi jo dosegel ob ustrezni obravnavi.
Ob tem pa ne smemo zanemariti niti drugih posledic neobravnave, ki se kažejo v kasnejšem
življenju: nižja stopnja izobrazbe, nižji socialno-ekonomski status …
Šolska neuspešnost, kot posledica učnih težav, povzroča pri učencih tudi mnoge čustvene
stiske, ki se kažejo kot anksioznosti, družbeno vrstniška izolacija, pojavljanje
manjvrednostnih kompleksov do hujših oblik, kot so samopoškodovanje in misli o samomoru.
Vse to pa vodi v izgubo motivacije za učenje in k razvitju obrambnih mehanizmov otroka, ki
prekrivajo dejanske težave.
Učne težave posameznika so odvisne tako od posameznika (njegovih kognitivnih sposobnosti,
truda, motivacije …) kot tudi od njegovega okolja. Dejavniki, ki pogojujejo učne težave, so
notranji (znižane kognitivne sposobnosti, ADHD, epilepsija, hiperaktivnost … ), zunanji
(socialno-ekonomski položaj, jezik, kultura …) ali kombinirani.
Učne težave so lahko splošne ali specifične. Oboje pa se razprostirajo na kontinuumu, torej od
lažjih do težjih, od enostavnih do kompleksnih in različno dolgih po trajanju. Nekateri učenci
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imajo le učne težave ene vrste (splošne ali specifične), mnogi pa učne težave obeh vrst. (povz.
po Učne težave, 2010).
Učenci s splošnimi učnimi težavami (OŠ Miklavž, 2017) so učenci, ki imajo pomembno večje
težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več učnih predmetih. Zaradi
težav so pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo neuspešni in dosegajo nižje
izobraževalne dosežke.
Splošne učne težave so posledica različnih dejavnikov:
- podpovprečnih in mejnih intelektualnih sposobnosti,
- težav v socialno-emocionalnem prilagajanju (čustvene težave),
- pomanjkanja motivacije,
- slabše razvitih samoregulacijskih sposobnosti,
- drugojezičnosti,
- socialno-kulturne drugačnosti,
- socialno-ekonomske prikrajšanosti (revščina) itd.
Seveda pa je osnovna šola skupina zelo heterogenih otrok, ki potrebujejo tudi najrazličnejše
oblike pomoči in pri delu z njimi sledimo t. i. petim stopnjam pomoči (kontinuumu pomoči
učencem z učnimi težavami):
1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in varstva,
2. pomoč šolske svetovalne službe,
3. dodatna individualna in skupinska pomoč,
4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove (npr. svetovalni center, zdravstvena
mentalno-higienska služba ...),
5. program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo: v primeru, da je
strokovno mnenje šole, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebuje več
prilagoditev in pomoči, šola staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (povz. po OŠ Miklavž, 2017).
Učenci s posebnimi potrebami so učenci, za katere Komisije za usmerjanje presodijo, da
imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo, dosegli vsaj minimalne cilje oziroma standarde znanja, določene
v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole, v katero se vključujejo.
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami spadajo med otroke s posebnimi
potrebami:
- otroci z motnjami v duševnem razvoju,
- slepi in slabovidni otroci, oz. otroci z okvaro vidne funkcije,
- gluhi in naglušni otroci,
- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
- gibalno ovirani otroci,
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- dolgotrajno bolni otroci,
- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
- otroci z avtističnimi motnjami.
3 UČENCI S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI - DISLEKSIJO
Učenci s specifičnimi učnimi težavami (povz. po OŠ Miklavž, 2017) so učenci s
primanjkljaji, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali možnimi težavami na
naslednjih področjih: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik,
govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost, čustveno dozorevanje.
Specifične učne težave so nevrofiziološko pogojene in primarno niso posledica vidnih, slušnih
ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj …, čeprav se lahko
skupaj z njimi pojavljajo. Specifične učne težave se razprostirajo od lažjih preko zmernih
težav do težkih in najtežjih oblik specifičnih učnih težav.
Učence z lažjimi in zmernimi oblikami obravnavamo v sklopu učnih težav, učenci s težjimi
oziroma najtežjimi oblikami specifičnih učnih težav pa so opredeljeni kot učenci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ter se jih usmerja v program s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
Učencev s specifičnimi učnimi težavami je v populaciji približno 10 %, tistih z izrazitimi
specifičnimi učnimi težavami ali primanjkljaji na posameznih področjih učenja pa 2 – 3 %.
Disleksija je specifična motnja branja in pisanja. Je notranje (nevrofiziološko) pogojena
motnja, ki vpliva na učni proces branja in/ali pravopisa ter pravilnega pisanja. Gre za
motenost procesov, ki predelujejo jezikovne informacije in s tem težave pri prepoznavanju
posameznih glasov, kar je pogoj za razumevanje prebranega. Disleksijo spremljajo tudi težave
na področju hitrosti predelovanja informacij, kratkoročnega spomina, pravilnega zaporedja,
slušne in/ali vidne zaznave, ustnega izražanja in motoričnih spretnosti.
Pri otrocih z disleksijo lahko opazimo naslednje značilnosti po področjih:
- govorni razvoj: zamenjujejo podobne glasove, težave imajo s povezovanjem glasov v
besede, prisotna je slaba izgovorjava, slabo se zavedajo rime, imajo slabe slovnične strukture
in težave pri poimenovanju stvari;
- motorični razvoj: težave imajo s koordinacijo, z opravili (npr. zavezovanje vezalk,
oblačenje), pogosto se spotikajo, pogosto padajo, so nerodni;
- črkovanje: težko pomnijo pravila črkovanja, pogoste so fonološke napake (npr. zamenjujejo
k-g, t-d, b-d, s-z ...), črke niso v pravilnem zaporedju, težave imajo s končnicami (npr. u
namesto l), spuščajo in zamenjujejo samoglasnike, težave imajo pri besedah z dvojnimi
soglasniki (npr. oddaja, priimek), težave imajo tudi pri ponovljenih zlogih (npr. kokoš);
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- branje: težave imajo pri prepoznavanju glasov v besedah, s pravilnim zaporedjem glasov v
besedah, z izgovorjavo posameznih glasov v besedi in tudi pogostih večzložnih besedah,
zamenjujejo besede med glasnim branjem (preberejo »metla« namesto »omelo«), težko
pomnijo rime in zaporedja rim, obračajo, izpuščajo ali dodajajo črke, težave imajo s
prepoznavanjem besed, njihovo branje je zatikajoče, neritmično, počasno, imajo odpor do
branja, bralno razumevanje besedila je pogosto boljše kot branje posamezne besede;
- pisanje: imajo neobičajen prijem pisala, neobičajen položaj pri sedenju, počasno in težavno
pisanje, odpor do pisanja, nedosledno rabo velikih in malih začetnic;
- spomin: imajo slab kratkoročni spomin (težko pomnijo sezname podatkov), slab dolgoročni
spomin, ki je posledica slabe pozornosti in slabih organizacijskih sposobnosti;
- organizacija: imajo slabo organiziranje učenja, slabo načrtovanje urnikov, slabo
organiziranje pripomočkov in stvari, ki so potrebni za učenje.
Pomagamo jim lahko na številne načine, pri tem pa same vaje prilagodimo otrokovi starosti in
sposobnostim. Poleg vsakodnevnih vaj črkovanja, branja in pisanja, izbiramo besedila in
knjige, kjer je velikost črk med 14 in 18 pt, sanserifna oblika črk in razširjena pisava, pastelno
obarvan papir brez leska, izogibamo se poševnemu tisku in podčrtavanju brez presledkov,
črke so male tiskane, v posamezni vrstici ni preveč znakov (60 do 70), povedi imajo največ 18
besed, uporabljeni so presledki med odstavki, med vrsticami je 2-kratni razmik, vrstice so
levo poravnane, ilustracije pa so ločene od besedila. Otrok lahko uporablja bralna ravnilca in
ostale pripomočke, ki so na voljo. V vsakdanjem življenju (na družinskih izletih, med
nakupovanjem, med ogledom razstave ...) lahko utrjujemo hitrost predelovanja podatkov,
spomin, organizacijo, se igramo besedne in slikovne igre. Koristijo tudi vaje za prepoznavanje
in razvoj glasov, učenje pa naj poteka po vseh senzornih poteh. Učitelji izbirajo krajše
domače naloge in teste, pri poučevanju pa uporabljajo jasna navodila, najrazličnejše opore in
kontrole dela, poskrbijo da so informacije na tabli zapisane dlje in po potrebi fotokopirajo
povzetke učnih snovi. Ob vsem tem pa poskrbimo še za razvoj pozitivne samopodobe.
Vse to že vemo, upoštevamo pri svojem delu, pa kljub temu se lahko zgodi, da s svojo
uspešnostjo nudenja pomoči učencu nismo povsem zadovoljni in takrat iščemo nove ideje in
možnosti.
4 PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE
Za razumevanje posameznega primera je zelo pomembno dobro poznavanje otroka in tudi
družine. Pri dečku Janu (izmišljeno ime) mama v predšolskem obdobju ni opažala nobenih
posebnosti. Bil je otrok, ki je (po njenem pripovedovanju) veliko časa preživel ob odraslih, saj
ni bil vključen v program predšolske vzgoje. Z vključitvijo v šolo pa so se pričele kazati
težave, ki jih je sprva uspešno premagoval ob skorajda vsakodnevni pomoči učiteljice.
Kasneje se je v pomoč vključila še svetovalna služba. Ker težave niso izzvenele, se mu je
pomoč nudila tudi preko individualne in skupinske pomoči in zunanjih strokovnih služb. Ob
prehodu na predmetno stopnjo so starši vložili zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, ki je
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bila ugodno rešena: Jan je bil usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo, dodeljenih mu je bilo 5 ur dodatne strokovne pomoči.
Za družino pojav učnih težav predstavlja veliko breme, še posebej, če se z njimi ne znajo
spopasti ali jih ne razumejo. Še večjo težavo lahko predstavlja umestitev takega otroka in z
njim celotne družine v skupino sorodnih družin, kjer pa se ostale družine z učnimi težavami
ne srečujejo in jih še manj razumejo. Za takega učenca in njihove starše to lahko pomeni pot v
izolacijo od sorodnikov, veliko sramu ... Tukaj je zato zelo pomemben pogovor, najprej z
učencem, nato pa tudi s starši in vrstniki.
Zdi se, kot da z ramen učenca in staršev pade nepopisno težko breme v tistem trenutku, ko se
sprijaznijo s situacijo. Sprejmejo dejstvo, da gre za učne težave, ki pa nikakor ne zmanjšajo
otrokove človeške vrednosti, saj je otrokova samopodoba običajno že (zelo) nizka. Morda je
za učenca lahko največji napredek že samo vedenje, da v svojih težavah ni edini, da se s
podobnimi težavami srečujejo tudi drugi učenci. Učenci, ki jih osebno pozna.
Učitelji in drugi strokovni delavci v šolah in drugih podobnih ustanovah se zagotovo skorajda
vsakodnevno srečujemo z najrazličnejšimi oblikami socialnega izključevanja. Le od nas
samih pa je odvisna tako občutljivost zaznavanja, kot tudi naša reakcija. Oboje tvori celoto
sporočila, ki ga v medsebojni komunikaciji dajemo našim učencem. Šola namreč ne pomeni le
izobraževanja, temveč pomeni tudi celostni razvoj vsakega posameznika, ki pa je mogoč le ob
predpostavki resničnega stika med učiteljem in učencem.
Tako biti učitelj ne pomeni več le zgolj pridobljena ustrezna formalna izobrazba ter opravljen
strokovni izpit, temveč pomeni mnogo več. Pomeni nekoga, ki tankočutno zaznava svoje
učence, njihove medsebojne odnose, ter (vsaj na manjših podeželskih šolah) tudi nekoga, ki s
svojimi dejanji pripomore k zmanjšanju socialnega izključevanja.
Ule (2000, v Kobolt, 2008) pravi, da socialno izključenost mladi razumejo kot občutek
nemoči, da bi spremenili svojo življenjsko situacijo. V te spremembe jih sili individualizacija,
vendar se pri mnogih posameznikih zaradi različnih dejavnikov zalomi, ker nastala situacija
presega njihove spoprijemalne strategije, kar se zgodi tudi pri dobro psiho-socialno
opremljenih posameznikih. Vse skupaj vodi do naraščanja nemoči, odpovedi in izključevanja.
Kobolt (2008, str. 128) pravi, da se socialna ranljivost »izkaže kot nasledek neugodnega
sovplivanja družbenih, socialnih in individualnih dejavnikov, med katerimi velja poudariti
nižjo izobrazbeno raven, nižji socialni status z ogroženo materialno eksistenco ter
pomanjkanje socialno-odnosnih mrež.«. Pri individualnih značilnosti izstopajo disharmonične
sposobnosti in disfunkcije kognitivnega, emocionalnega in vedenjskega repertoarja. Prav tako
ranljive skupine težje dosegajo postavljene storilnostne in socialne zahteve ter ne izpolnjujejo
normativnih družbenih pričakovanj. Če tukaj posamezniku ne pomagamo z individualno
primernimi podpornimi mehanizmi, se socialna ranljivost pokaže v obliki neuspešnosti,
šolskem osipu, osamljenosti in obrobnosti.
Z vsem tem se učitelji in drugi strokovni delavci vsakodnevno srečujemo. Ob tem nas
življenje usmerja v prevzemanje najrazličnejših vlog in igranje različnih iger. Posamezniki se
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lahko v različnih okoljih in različnih življenjskih situacijah vedemo zelo različno. Ob tem si
lahko vloge tudi samostojno izbiramo. Vendar pa to ne velja za vse, obstajajo namreč tudi
posamezniki, ki so prikrajšani za možnost samostojne izbire vloge, iz razloga nezmožnosti
izbire svojega družbenega položaja ali želene vloge. Brazilec Augusto Boal (režiser, dramatik,
aktivist in politik) je povezal gledališke tehnike v metodo gledališča zatiranih (teatro dello
oppresso ali Theatre of the Oppressed) in tako razvil nov način povezovanja in krepitve tistih
(posameznikov, skupin ali skupnosti), ki so po navadi preslišani. Pri tem se tem
posameznikom (ali skupinam, skupnostim) pokaže/prikaže možnost izboljšanja njihovega
položaja. Možnost, ki je prej niso poznali, saj se je zdela njihova situacija breizhodna. Zatirani
tako dobijo nov prostor, kjer lahko izražajo sebe, prav tako pa doživijo tudi osebno
preobrazbo (Lampič, 2014).
Vsak posameznik ima možnost spreminjati sebe, to je namreč edina oseba, ki jo lahko
spremenimo. Pravzaprav bi lahko rekla še več – to je edina oseba, ki jo smemo spremeniti.
Žal se v praksi vse prepogosto dogaja, da se posamezniki preprosto vdajo. V izogib temu je
potrebno najprej dobro poznati sebe, svoje telo, želje, čustva, zmožnosti ... Preko
vsakodnevnih interakcij lahko opazujemo sebe kot del skupine ali kot posameznika. In prav
dobro opazovanje sebe je temelj dobrega poznavanja sebe. V naši človeški naravi je, da vedno
želimo več, hitreje in bolje. V tem smislu se pravzaprav to spoznavanje samega sebe in delo
na sebi nikoli ne neha. Tako si lahko krepimo občutek pripadnosti skupini, istočasno pa tudi
razvijamo odpornost na probleme, na katere naletimo kot člani (zatiranih) skupin. Preko
poznavanja sebe se naučimo nadzorovati tudi lastno telo – naše mišice in posamezne gibe,
preko tega pa tudi čustva, misli, želje in interese. Na ta način lažje najdemo sebe na nam lastni
poti in rešitve problemov, ki nam to pot prekrižajo. Problema tako ne vidimo več le iz nam
lastne perspektive, temveč ga najprej pogledamo iz različnih zornih kotov, kar seveda pomeni
nove možnosti za reševanje problemov, na katere sicer tudi pomislili ne bi.
Seveda je od vsakega posameznika odvisno kaj so njegove prioritete, kje vidi možnost
sprememb in možnost lastnega prispevka k izboljšanju okolja. Vendar še tako »dober«
posameznik vsega tega ni sposoben brez nenehnega izobraževanja in dela predvsem na sebi,
pri čemer se krepi tudi v zaznavanju drugih. Prav iz tega razloga smo v tem procesu zelo
pomembni vsi tisti, ki delamo s t.i. ranljivimi skupinami, pri čemer bi kot učiteljica
izpostavila prav delo z najmlajšimi populacijami. Mlajši otroci so tisti, ki govorijo o sebi in
svoje misli, čustva, dogodke ... delijo z nami, učitelji. Vse skupaj se z odraščanjem bistveno
spremeni, saj se vedno bolj zavedajo vseh »ni prav« in v njihov vsakdan se vedno bolj
naseljuje »drugačnost«, ki pripelje do odnosa zatiralec-zatiranec.
V smislu pomoči učencu z disleksijo sem organizirala nekaj ur druženja dveh učencev naše
šole, oba imata diagnosticirano hudo obliko disleksije. Ker pa je Jan precej tih deček, ki sicer
nima večjih težav z upoštevanjem pravil, ima pa težave z njihovim razumevanjem in nerad
govori o sebi, sem imela precej težav pri pridobivanju potrebnih informacij. Na srečo pa je bil
drug deček bistveno bolj komunikativen in mi je bil pri njunem medsebojnem spoznavanju v
veliko pomoč.
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V času izvajanja ur pomoči vsakemu posebej sem našla marsikatero njuno stično točko in
tako sem izvedla tudi nekaj neformalnih skupnih srečanj, na katerih sem v začetku vodila
pogovor (zastavljala vprašanja obema) jaz, jima pojasnila težave in prednosti disleksije, nato
pa sta se začela bolj zanimati druga za drugega. Menim, da je bila točka preloma pri Janu
informacija, da ni sam, osamljen primer s tovrstnimi težavami. Prav tako je od starejšega
učenca dobil veliko koristnih informacij o disleksiji skozi oči dislektika, izgovorjenih z
besedami otroka, dečka ... Seveda sem želela, da govorita tudi o svojih močnih področjih, kjer
pa se je zataknilo. Tako sem močna področja vsakega izmed njiju navedla kar sama. Vodeno
sta se pogovarjala o tem, kako težave rešujeta, iskala skupne točke in si počasi pričela
predajati tudi uspešne šolske strategije učenja in zapomnitve učnih snovi ...
Jan je sicer zelo skrben prinašalec šolskih potrebščin, njegovi zvezki pa so praktično
neprimerni za učenje (snov ni napisana, ali pa le delno). Po ogledu zvezkov starejšega dečka
in nasvetu glede pisave, se je stanje v njegovih zvezkih bistveno spremenilo: pričel je
uporabljati barve, se trudil s pisavo ... Še vedno pogosto ne prepiše do konca, vendar je
situacija bistveno boljša.
Tako sta se dečka ob moji pomoči pogovarjala o svojih težavah, kako jih dojemata, kje ju
najbolj ovirajo ...
In potem je potreben čas, da posameznik dojame vse prejete informacije, jih ustrezno obdela
in čez čas samoiniciativno prenese v prakso: pouči mlajšega učenca o uspešnih strategijah
reševanja besedilne naloge, tipkanju na žepno računalo, izdelavi barvno podprtih zapiskov ...
In kljub temu začuti potrebo po potrditvi pravilnosti svojega početja – nasmeh učitelja mu
povsem zadostuje ...
Vse to je proces. Proces, ki ga ni možno narediti kar tako, mimogrede. Zahteva popolno
predanost in čas. In, če vsega tega nismo pripravljeni kot pedagoški delavci ne le ponuditi,
temveč tudi dati, potem je bolje, da se tega ne lotimo. Kajti otroci natančno čutijo našo
predanost, voljo, željo in tudi moč. Moč, ki jim jo lahko po potrebi ponudimo, da bodo
prebrodili svoje težave. In predanost, da začutijo, da nam je mar, da jih vidimo in slišimo, da
jih čutimo in sprejemamo. Da jih opazimo. Da so nam pomembni ... Da so lahko sprejeti ...
Da so vredni ...
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Blaž Preglau: OBRAVNAVANJE ZGODOVINSKIH TEM V ANGLEŠČINI
Osnovna šola Fram
Povzetek
Angleščina je predmet, kjer je mogoče obravnavati ogromno tem in se medpredmetno
povezovati z različnimi predmeti. Tako lahko obravnavamo snov iz področja biologije (deli
telesa, vrste živali), kemije (snovi), slovenščine (delo s slovarji), športa (izvajanje fizičnih
aktivnosti), geografije (geografski pojmi), sociologije (navade v različnih državah),
gospodinjstva (kuharski recepti), matematike (števila, geometrijski liki), fizike (vesolje),
glasbe (glasbeni inštrumenti), zgodovine (življenje v preteklosti, avtobiografije znanih ljudi,
pomembni dogodki in dosežki) itd. Namen prispevka je prikazati, kako lahko učinkovito,
inovativno in zabavno obravnavamo zgodovinske teme pri pouku angleščine, medtem ko
hkrati spoznavamo novo angleško besedišče in utrjujemo različne čase. Prikazal bom, kako se
učenci ozaveščajo o pomembnih temah in se razvijajo v zrelejše in odgovornejše osebe.
Ključne besede: angleščina, zgodovina, medpredmetno povezovanje

Summary
English is a subject where it is possible to deal with a lot of topics and interact with a variety
of different subjects. Thus we can learn about the topics from the field of biology (parts of the
body, animal species), chemistry (substances), Slovene (working with dictionaries), PE
(carrying out physical activities), geography (geographical features), sociology (habits in
different countries), home economics (cooking recipes), maths (numbers, geometric shapes),
physics (space), music (musical instruments), history (life in the past, autobiographies of
famous people, important events and achievements) The purpose of the article is to illustrate
how to study about historical topics in English lessons in an effective, innovative and fun
way, while at the same time learn new English vocabulary and consolidate different tenses. I
will present how to raise awareness of important topics in students and help them develop into
mature and more responsible people.
Key words: English, history, cross-curricular integration
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1 UVOD
Integracija in namigi za razvoj medpredmetnosti so se pri nas pojavili že pred drugo svetovno
vojno, ko je Ernest Vranc leta 1936 zapisal, da naj pri šolskem delu pridejo do izraza vse
duševne in fizične funkcije, tako da se razvijata poleg spoznavnih in receptivnih sposobnosti
tudi volja in čustva. Zato je treba pri otroku razvijati in oblikovati vse sile, da bo učenec
postal »cel človek«. Med obema vojnama je načelo spoznavne celovitosti po zgledu svetovnih
prizadevanj razvijala tudi progresivna pedagogika na Slovenskem, zato je to obdobje v
pedagogiki marsikdaj označeno kot stoletje otroka. Didaktični koncepti, ki so nastajali v tem
času, so upoštevali otrokove potrebe po dejavnem učenju in razvoju raznovrstnih sposobnosti,
zavračali so predmetni sistem ter poudarjali celovit razvoj, učenje za življenje, vključevanje
vseh čutil v učenje ter načelo individualizacije in svobode (Žibert, 2007).
Učitelj pri medpredmetnem povezovanju ne izhaja iz predstave predmetnika, ampak se opira
na vsebino kot celoto, iz katere zna in more izpeljati določene izobraževalne in vzgojne
učinke. Pri iskanju in izbiri vsebin (to je prepuščeno učitelju) je treba izhajati iz globalnih
ciljev, upoštevaje etapne in operativne. Z določeno vsebino pridemo tudi do substance teh
ciljev (Kramar, 1991). Kuščer pravi, da ta učni model »omogoča učitelju in učencem
fleksibilno prilagajanje sprotnim potrebam in situacijam. S tem jim je dana možnost svobode
izbire metod in oblik dela. Prav ta svoboda pa zahteva od učitelja veliko odgovornost,
prožnost, širino v znanju, empatijo in posluh za potrebe, interese in sposobnosti učencev,
sposobnosti socialne percepcije ter sposobnosti za sodelovanje in dialog (Kuščer, 2000).«
Pri pouku angleščine lahko zelo pogosto obravnavamo teme drugih predmetov, hkrati pa
utrjujemo angleščino. Predstavil bom, kako lahko popestrimo ure angleščine, ko obravnavamo
zgodovinske teme. Predpostavljal sem, da so takšne ure učencem zanimive in poučne, ker
snov obravnavamo na drugačen način, hkrati pa se učijo dva predmeta. Domneval sem, da jim
bo najbolj všeč delo s tablicami in poslušanje pesmi.
2. 1 PRIMER OBRAVNAVE ZGODOVINSKE TEME PRI ANGLEŠČINI
Kljub temu da se zgodovina v Učnem načrtu za angleščino v osnovni šoli omenja le v
korelaciji s temo zgodovinske značilnosti moje države, je učenje besedišča vezano na
vsebinska področja in zato v tesno povezavi z drugimi predmeti, tudi z zgodovino (Andrin,
Eržen, Kogoj in Lesničar, 2016). Na drugi strani je v Učnem načrtu za zgodovino v osnovni
šoli med standardi znanja v 8. razredu navedeno, da naj bi učenci znali pojasniti politične,
družbene, gospodarske in kulturne posledice velikih geografskih odkritij za stari in novi svet,
v 9. razredu pa je eden od operativnih ciljev, da znajo opisati vpliv družbenih gibanj na način
razmišljanja v razvitem svetu in navesti primere (Kunaver idr., 2011).
V 9. razredu smo pri angleščini v dveh šolskih urah obravnavali
temo pot v suženjstvo. Učenci so na začetku prve ure spoznali, kdaj in kako je potekala
trgovina s sužnji ter katere države so trgovale z njimi. Nato so si ogledali video z angleškimi
podnapisi o prevažanju sužnjev iz Afrike v Ameriko in se o njem pogovorili (HISTORY).
Potem so učenci spoznali, da je knjiga Koča strica Toma avtorice Harriet Beecher Stowe zelo
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vplivala na spremembo mnenja o suženjstvu v ZDA. Učenci so prebrali odlomek iz njene
knjige, v katerem so spoznali trpljenje sužnjev, in ugotovili, da jim besedilo ni bilo
prezahtevno, kljub temu da je bilo napisano pred več kot 160 leti (Beecher Stowe, 1852).
Učenci so nato izvedeli, da je v letih 1861–1865 potekala v ZDA krvava državljanska vojna
med Severom (Unijo) in Jugom (Konfederacijo), v kateri je eno najpomembnejših vlog imel
predsednik Abraham Lincoln. Učenci so nato dobili tablice in se z njegovim življenjem
podrobneje seznanili s kvizom Kahoot (rebirkley, 2016). Ker je kviz tekmovalne narave, so
bili učenci zelo motivirani in so se ob njem zabavali. Zatem so učenci poslušali Lincolnov
govor v Gettysburgu iz leta 1863, kar velja za enega najbolj znanih govorov z zgodovini
ZDA, nato pa so rešili interaktivno vajo o Lincolnu in njegovem govoru (bridg). Na koncu
šolske ure so izvedeli, da je Sever vojno dobil, posledično so sužnji bili osvobojeni, a
Lincolna so ob koncu vojne ubili v atentatu. Kljub odpravi suženjstva temnopolti v ZDA še
naslednjih sto let niso bili enakopravni.
V drugi
šolski uri smo podrobneje obravnavali gibanje za državljanske pravice temnopoltih. Učenci so
v besedilu o segregaciji na spletu izvedeli, da v 50. in 60. letih 20. stoletja temnopolti
Američani niso mogli hoditi v belske restavracije, kina in na šole, imeli so ločena stranišča in
pitnike za vodo, na avtobusih in vlakih so morali sedeti na zadnjih sedežih. Kadar belci niso
imeli sedeža, so jim ga temnopolti potniki morali odstopiti. Učenci so nato izvedeli, da je
Rosa Parks leta 1955 zavrnila odstopiti svoj sedež belcu, zato so jo aretirali. Nato je sledil več
kot enoletni bojkot temnopoltih vožnje z avtobusi, ki se je končal z odredbo, da so lahko
temnopolti sedeli kjerkoli na avtobusu. S tem se je gibanje za državljanske pravice razširilo še
na ostala področja. Po branju besedila so učenci s tablicami rešili nalogo na isti spletni strani
(anonyme). Nato so poslušali besedilo o življenju in delu Martinu Luthru Kingu in vstavljali
manjkajoče besede. Ugotovili so, da je leta 1963 imel v Washingtonu svoj slavni govor I have
a dream (Imam sanje) (Banville). Z učenci smo nato poslušali del govora in se o njem
pogovorili. Spoznali so, da je bil zelo karizmatičen govorec, ki je pritegnil ogromne množice
ljudi. Zatem so učenci ob poslušanju pesmi Pride (In The Name Of Love) irske skupine U2
vadili slušno razumevanje besedila. Pesem, ki jo skupina izvaja na svojih koncertih že 35 let,
govori o Martinu Luthru Kingu in njegovi smrti. Nato so učenci pogledali še odlomek iz filma
Hidden Figures (Skriti faktorji), kjer je prikazano, kako temnopolte uslužbenke NASE v 60.
letih 20. stoletja niso smele uporabljati skupnega stranišča, ampak so morali iti na drugo stran
kompleksa (20th Century Fox). Učencem sem še svetoval, da si poleg omenjenega filma
ogledajo še filme Amistad, 12 let suženj (12 Years a Slave), Služkinje (The Help), Zelena
knjiga (Green Book), Selma in O. J.: Narejeno v Ameriki (O. J.: Made in America). Na koncu
so si učenci ogledali kratek video, ki prikazuje, kako je rasizem dandanes še vedno prisoten v
ZDA (NowThis World, 2016).
Za domačo nalogo so morali opisati eno od oseb
(Abraham Lincoln, Rosa Parks, Martin Luther King), ki smo jih omenili med urama, in
obrazložiti, zakaj je bila pomembna za ameriško zgodovino. Večina učencev je nalogo
uspešno opravila, kar pomeni, da so se med šolskima urama veliko naučili.
Učenci so po učnem načrtu za angleščino razvijali kompetence in cilje.
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Kompetence:
–
–
–
–
–
–

sporazumevanje v maternem jeziku,
sporazumevanje v tujih jezikih,
digitalna pismenost,
socialne in državljanske kompetence,
(med)kulturna kompetenca in (med)kulturna zavest,
kulturna zavest in izražanje (Andrin idr., 2016).

Cilji tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja:
Poslušanje in slušno razumevanje:
–
–

razvijajo in nadgrajujejo širši nabor strategij poslušanja ter učnih in sporazumevalnih
strategij,
ob poslušanju besedil (v skladu s predlaganimi temami) in delu z njimi spoznajo
kompleksnejše, razmeroma pogosto rabljene jezikovne strukture in širši nabor
besedišča v skladu s predlaganimi temami ter njihov pomen in rabo v sobesedilu
(Andrin idr., 2016).

Branje in bralno razumevanje:
–

–

ob branju raznovrstnih, preprostejših in kompleksnejših besedil utrjujejo rabo
preprostih bralnih strategij in razvijajo kompleksne bralne in učne strategije (predvsem
razumevanje, interpretacijo idej in podatkov v besedilih, sklepanje in tudi
vrednotenje),
spoznajo pogosto rabljeno besedišče in jezikovne strukture, njihov pomen in rabo v
sobesedilu (Andrin idr., 2016).

Govor in govorno sporočanje ter sporazumevanje:
–
–

govorno sporočajo, opisujejo, predstavljajo stvari, izdelke, osebe, ideje, stališča,
mnenja in perspektive ter jih podkrepijo z argumenti,
spoznavajo in v komunikaciji uporabljajo temeljne sporazumevalne strategije (Andrin
idr., 2016).

Pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje:
–

z uporabo ustreznih slovničnih struktur dokaj natančno izražajo svoje misli in ideje,
tvorijo enostavčne povedi, jih povezujejo v kompleksnejše ter ob tem spoznajo in
uporabljajo skladenjska pravila v angleščini (Andrin idr., 2016).
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2. 2 ANALIZA DELA
38 devetošolcev je po obravnavani temi rešilo kratko anketo, kjer se je pokazalo, da so v urah
uživali.
Slika 1:

Kako sta ti bili uri z zgodovinsko tematiko všeč v primerjavi z
ostalimi urami?

bolj

enako

manj

Mnenje o izvedenima urama.
Iz grafa je razvidno, da sta kar 31 učencem (82 %) bili uri bolj všeč kot po navadi, 7 učencem
(18 %) pa enako všeč. Nihče ni rekel, da sta mu uri bili manj všeč kot po navadi.
Slika 2:

Katera dejavnost ti je bila najbolj všeč med urama?

Kviz o Abrahamu Lincolnu

Poslušanje pesmi

Odlomek iz filma Skriti faktorji

Govor Martina Luthra Kinga

Video o prevozu sužnjev z ladjami

Video o diskriminaciji temnopoltih v ZDA

Priljubljenost dejavnosti med urama.
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Iz grafa je razvidno, da je najbolj priljubljena dejavnost med učenci bil kviz (32 %). Nato so
izbrali poslušanje pesmi (26 %), odlomek iz filma Skriti faktorji (18 %), govor Martina
Luthra Kinga (13 %), video o prevozu sužnjev z ladjami v Ameriko (8 %) in video o trenutni
diskriminaciji temnopoltih v ZDA (3 %). Po pogovoru z učenci sem ugotovil, da je bil
najbolj všeč kviz, ker so uporabljali tablice in hkrati tekmovali. Všeč jim je bila tudi pesem
skupine U2, saj na preprost način opiše življenje Martina Luthra Kinga in trenutek njegove
smrti. Nekateri so se odločili za odlomek iz filma Skriti faktorji, ki prikazuje, kako je vodja
oddelka na NASI poskrbel, da so temnopolti delavci lahko hodili na ista stranišča z belci.
Učencem je bilo nepojmljivo, da so predtem imeli ločena stranišča. Manj učencev se je
odločilo za govor Martina Luthra Kinga, saj je nekaterim bil prezahteven. Najmanj so se
odločali za zadnji dve dejavnosti, ker sta bili za njih preveč pretresljivi.
3 ZAKLJUČEK
Angleščina je predmet, kjer lahko obravnavamo veliko različnih tematskih sklopov,
povezanih z drugimi predmeti. Zgodovina je odličen primer, kako lahko z medpredmetno
povezavo združimo oba predmeta. Učenci bodo motivirani za delo, če jim ponudimo
dejavnosti, ki vključujejo pesmi, videe, interaktivne vaje, kvize in besedila, ki širijo njihovo
splošno razgledanost in rušijo predsodke. Z zanimivimi dejavnostmi lahko širimo njihova
obzorja in jih vzgajamo v odgovorne osebe. Rasizem v ZDA je še vedno prisoten, zato je
pomembno, da učence ozaveščamo, kako so temnopolti postopoma dobivali pravica, kdo so
bili pomembni borci za njihove pravice, kakšne težave jih še vedno pestijo in navsezadnje,
kako so njihovo predniki prišli v Ameriko. Učenci so med urama angleščine z zgodovinsko
tematiko zelo sodelovali in posledično uživali. Pričakovano jih je najbolj motiviralo delo s
tablicami, ko so tekmovali v kvizu, in pa rock pesem, ki govori o delu enega najbolj znanih in
najpomembnejših borcev za pravice temnopoltih v ZDA. Večina učencev je v urah z
zgodovinsko tematiko bolj uživala kot v tipičnih urah angleščine, zato je priporočljivo, da
take teme pogosteje uvajamo v učni proces.
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Urška Medved: STRATEGIJE DELA Z BESEDILI PRI POUKU ANGLEŠČINE
Osnovna šola Hajdina
Povzetek
Kot učiteljica angleščine od 4. do 9. razreda sem se več let ukvarjala z vprašanjem, kako pri
svojih učencih postopoma razvijati, vaditi in nadgrajevati strategije dela z besedilom, da bi
postali bralno pismeni tudi v angleščini. Po preučitvi bralnih učnih strategij sem izdelala načrt
in cilje dela z besedili v 2. in 3. triadi pri pouku angleščine.
V prispevku bom kot primer dobre prakse predstavila svoje načine dela. Za vsako branje je
potreben besedni zaklad, zato je v 4. in 5. razredu poudarek na aktivnem učenju besed in rabi
teh besed v vodenih stavkih, branje pa poteka najprej ob poslušanju, nato ponavljanju in nato
glasnem branju. V 6. razredu se učenci naučijo določati ključne besede ter skupaj pri pouku
na konkretnih besedilih sooblikujejo korake za reševanje nalog bralnega razumevanja in
besedil, ki preverjajo rabo jezika. V 7. razredu se delo z besedili nadgradi na ugotavljanje
bistva, večinoma v slovenščini, in na sklepanje na pomen neznanih besed iz konteksta, v 8. in
9. razredu pa na povzemanje v angleščini.
Z uporabo metod sodelovalnega učenja in modeliranja učenci uspešno razvijajo svoje bralne
strategije.
Summary
As an English teacher in grades 4 to 9 I have spent a lot of time thinking about how to teach
my pupils develop, practise and upgrade their reading skills in order to become literate in
English. After having studied reading and learning strategies, I made my own plan and set
aims of dealing with texts in the second and third triad of primary school.
In my article I present a special approach to achieving the above mentioned aims. In order to
be able to read texts, one needs vocabulary, therefore the emphasis in the fourth and fifth
grade is on learning new words and their use in formulated sentences. Pupils deal with texts
through listening and reading at the same time, repeating the text and loud reading. In the
sixth grade pupils learn how to identify the key words. They also cooperatively develop the
techniques of reading comprehension and use of language. In the seventh grade they advance
to finding the main idea of the text, mostly in Slovene, and to guessing the meaning of
unknown words from the context, while in the eighth and ninth grade they summarize texts in
English.
By using the methods of cooperative learning and modelling, pupils successfully develop their
reading strategies.
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Kot učiteljica angleščine od 4. do 9. razreda sem se več let ukvarjala z vprašanjem, kako pri
svojih učencih postopoma razvijati, utrjevati in nadgrajevati strategije dela z besedilom, da bi
postali bralno pismeni tudi v angleščini. Učbeniki so polni zanimivih besedil in pri vsakem se
najdejo tudi vprašanja, ki preverjajo razumevanje prebranega, a kot učiteljica začetnica sem
pogrešala bolj celovit pristop k delu z besedilom.
Pred nekaj leti sem dobila možnost vključiti se v projekt Opolnomočenje učencev z
izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, kjer sem v dveh letih pridobila ogromno
znanja in nasvetov ter primerov dobre prakse na področju uvajanja in rabe enostavnih in
kompleksnih bralnih učnih strategij. Spoznala sem veliko bralnih učnih strategij, a še vedno
nisem našla take, ki bi jo lahko kontinuirano uporabljala pri pouku angleščine, da je ne bi
učenci le površno doživeli, ampak tudi usvojili. S pomočjo obstoječih strategij sem najprej
izdelala načrt in cilje dela z besedili v 2. in 3. triadi, nato pa za učence od 6. do 9. razredov
izdelala za vsak razred svoj načrt dela z besedili pri pouku angleščine in ta načrt na približno
enak način z nekaj manjšimi spremembami izvajala vsaj trikrat mesečno, da so ga učenci
usvojili in so lahko optimalno napredovali.
Za vsako branje je potreben besedni zaklad, zato je v 4. in 5. razredu poudarek na aktivnem
učenju besed in rabi teh besed v vodenih stavkih. Pri pouku se trudim učencem približati
besede po vseh kanalih, torej s pomočjo slikovnih in besednih kartic, z večkratnimi
ponovitvami novih besed, z gibalnimi in drugimi didaktičnimi igrami. Kljub temu, da pa se
trudim učence kar največ naučiti v šoli, pa imam v vsaki generaciji nekaj otrok, ki si teh besed
v šoli ne zapomnijo in jih je potrebno vsakodnevno ponavljati doma. Starši so mi večkrat
povedali, da so sami imeli v šoli nemščino in ne angleščine ter da angleščine ne obvladajo in
da zato svojemu otroku ne morejo pomagati, zato sem se odločila za način dela, ki ga
marsikateri učitelj ne odobrava, a se je v moji dvanajstletni karieri izkazal za učinkovitega: da
prihranimo čas za prepisovanje besed v šoli in da se vsakič znova izognem pregledovanju
ustreznega prepisa pri celotnem razredu, učencem razdelim barvne zapiske novega ciljnega
besedišča v tabeli, kjer z rdečo zapišem novo besedo, z zeleno zapišem izreko in z modro
slovenski prevod. Pod to tabelo zapišem še katero od teh besed v stavčnih strukturah, ki smo
jih vadili v šoli, pri čemer stavčno strukturo napišem barvno, v obliki formule, kjer je možno
besede menjavati. Na ta način čas, ki bi ga učenci namenili prepisovanju, namenim dodatnim
didaktičnim igram za utrjevanje obravnavanega besedišča. Ker pa se učenci morajo
postopoma naučiti besede tudi ustrezno zapisati, jim pri vsaki obravnavi nove snovi dam za
domačo nalogo prepis vsake besede 10-krat, pri rabi besed v stavkih pa zapis različnih povedi
na podlagi danega primera (formule). Vsako naslednjo šolsko uro preverim opravljanje
domačih nalog in znanje učencev. Pouk angleščine pa ni samo mehanično učenje besed,
ampak tudi razumevanje in raba besedišča v kontekstu. Učbeniki so polni dialogov, zato delo
z besedili vedno poteka najprej ob poslušanju, nato poslušanju in ponavljanju in šele nato
učenci besedila sami glasno berejo. Ker je učencev v razredu več, se ne odločam za branje
dveh ali treh učencev pred celim razredom, ampak učencem razdelim vloge in te vloge
menjaje berejo istočasno v manjših skupinah, pri čemer imajo nalogo, da če slišijo, da je član
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njihove skupine besedo napačno izgovoril, da ga popravijo. Ob branju krožim po razredu in
poslušam izreko učencev ter jim po potrebi nudim dodatne napotke ali razlago. Če je besedilo
primerno, nato sledi še igra vlog po skupinah, pri čemer učenci ključno besedišče zamenjajo.
Občasno posamično igro vlog nato izvedemo še pred razredom.
Tak način dela se je izkazal kot koristen in znanje večine učencev se zelo veča.
V 6. razredu se način dela nekoliko spremeni, saj poudarek ni več toliko na besedišču, ampak
tudi na osnovnih slovničnih strukturah. Ko se učenci naučijo dovolj slovničnih struktur za
tvorbo osnovnih povedi (osebni in svojilni zaimki, glagol biti in glagol imeti, slovnični čas
Present Simple Tense), se posvetimo delu z besedili. Najprej zelo dobro utrdimo whvprašalnice, nato pa se na primerih besedil, ki preverjajo razumevanje z nalogami odgovorov
na vprašanja in trditvami pravilno / napačno, učenci naučijo določati ključne besede, ki jih
redno označujejo. Učence na različnih primerih besedil iz učbenika učim strategij reševanja
nalog, pri čemer upoštevam postopnost. Na danem primeru se pogovorimo o tem, kako bi se
učenci neke naloge lotili in nato jih s pomočjo razgovora v maternem jeziku napeljem na to,
da ugotovijo, kateri koraki so potrebni za uspešno rešitev naloge. Zatem jim te že vnaprej
sestavljene korake v obliki zapiskov razdelim. Korak po koraku sledi predstavitev enega
samega koraka, nato ob sprotnem nadzoru samostojna izvedba tega koraka in nato
samoevalvacija učencev, kaj so naredili dobro in česa ne, kje so imeli težave ter kako so jih
uspešno premagali. Ker postopna izvedba in evalvacija korakov zahteva celo šolsko uro,
učencem samostojno izvedbo po teh korakih prepustim za doma, v obliki domače naloge.
Naslednjo šolsko uro sledi pregled rešitev ter ponovitev zahtevanih korakov in razgovor o
njihovi izvedbi. Da učenci strategijo res usvojijo, jo večkrat izpeljemo pri pouku in tudi za
domačo nalogo. Ko ocenim, da večina učencev to strategijo obvlada, v šoli izpeljem krajše
preverjanje znanja v obliki reševanja različnih tipov nalog bralnega razumevanja. Po
preverjanju rešitev v obliki samoevalvacijskega vprašalnika razdelim učencem »check« listo
korakov, kjer označijo, katere korake so pri reševanju izpolnili v celoti, katere delno in katerih
niso. Nato to »check« listo primerjamo z uspešnostjo nalog na preverjanju in z učenci se
individualno pogovorim, kaj bi lahko še naredili za boljše reševanje, zakaj so določen korak
spustili itd. Enaki postopek učenja strategij reševanja nalog izpeljem tudi za naloge, ki
preverjajo slušno razumevanje in rabo jezika.
Koraki pri učenju reševanja nalog bralnega razumevanja so naslednji:
1. Natančno si preberi navodila. Kaj naloga od tebe zahteva: odgovore na vprašanja,
kratke odgovore z ne več kot 5 besedami, odločitev, ali so povedi pravilne, napačne ali
jih ni v besedilu, povezovanje odstavkov s slikami, naslovi ali vprašanji, dopolnitev
besedila z manjkajočimi povedmi?
2. Hitro branje. Preleti besedilo. Oglej si slike, če so ob besedilu. Ne beri natančno.
Pomembno je le, da ugotoviš, o čem besedilo govori. Te najpomembnejše informacije
so navadno na začetku in koncu odstavkov.
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3. Natančno branje trditev, vprašanj, odstavkov, povedi …, ki so zahtevane za
pravilno rešitev nalog. Če je potrebno, ta korak stori dvakrat, ker je zelo pomembno,
da veš, katere podatke moraš iskati v besedilu. Zelo natančno si preberi trditve,
vprašanja oz. druge stavke ali besede, pomembne za pravilno rešitev naloge. Ključne
besede si podčrtaj. Če katere besede ne razumeš, skušaj na njen pomen sklepati iz
besedila. Če ti to ne uspe, si to besedo obkroži in nato poskusi najti podobno besedo
še v besedilu in potem s pomočjo ostalih besed v stavku poskušaj napisati rešitev. Pri
vprašanjih je potrebno posebno pozornost nameniti temu, če so vprašanja odprtega
(Wh- questions) ali zaprtega tipa (Yes / No).
4. Natančno branje besedila. V mislih imej vprašanja oz. trditve in te informacije išči
med natančnim branjem besedila. Ne ustavljaj se pri vsaki besedi, ampak išči podatke,
ki so zahtevani za rešitev naloge. Ko naletiš na iskani podatek, si ga označi (podčrtaj,
oštevilči). Išči namige v besedilu.
5. Še enkrat preberi, kaj vprašanje oz. trditev pomeni in nato te informacije poišči v
besedilu in jih primerjaj. Nato reši nalogo. Če kakšnega podatka ne najdeš, si glede
na druga vprašanja oz. trditve označi, kje bi se le-ta moral nahajati in ga tam išči. Če je
naloga tipa povezovanje ali T/F, rešitev, ki jih ne poznaš, ne puščaj praznih, ampak
rešitev ugibaj. Nimaš česa izgubiti.
6. Še enkrat preveri rešitve.
V 6. razredu je cilj, da se učenci soočajo z vedno daljšimi besedili in se jih ne prestrašijo.
Pomembno je, da se ne ustavijo pri vsaki neznani besedi in da takoj ne sežejo po slovarju,
ampak da najprej skušajo sklepati o pomenu neznanih besed iz sobesedila in slik, šele nato
preverijo to besedo v slovarju. Učenci se ob koncu 6. razreda vsi zavedajo, da ni cilj branja ta,
da bi razumeli čisto vsako besedo, ampak da biti bralno pismen pomeni, da si sposoben nekaj
prebrati, razumeti bistvo in da znaš te podatke uporabiti tako, da nalogo uspešno rešiš. Zelo
pogosto si učenci po potrebi podčrtajo ključne besede in označijo tiste, ki jih ne razumejo, a
so ocenili, da so pomembne za razumevanje besedila. Ko obvladajo to strategijo, se uspešnost
reševanja nalog bralnega razumevanja zelo dvigne. Težave nastopijo pri daljših besedilih pri
tematikah, ki do sedaj še niso bile obravnavane in učenci nimajo toliko besedišča. V prvem
polletju 6. razreda, predvsem pri učenju funkcij jezika, se zato večkrat poslužujemo glasnega
branja stavek za stavkom in nato dobesednega prevajanje stavek po stavek skupaj, da je
učencem, ki veliko obravnavanega besedila ne razumejo, lažje in da ne izgubijo volje, da bi
naloge, vezane na to besedilo, sploh reševali. Po prevajanju pogosto sledi poskus obnove
besedila, navadno najprej v slovenščini, potem pa skupaj z mojo pomočjo še v angleščini.
Obnove besedila so kratke in zajemajo bistvene informacije – do 2 povedi za en odstavek ali
največ 5 povedi za celotno besedilo. Ker učenci niso vešči povzemanja, poskušam čim
večkrat najti priložnost, da učenci skušajo najti rdečo nit besedila, pri čemer se v slovenščini
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veliko pogovarjamo o načinih dela in razmišljanja. Veliko učencev tudi ob koncu 6. razreda
še ne zna povzeti bistva besedila niti v slovenščini, tudi po tem, ko smo besedilo prevedli
stavek po stavek in vedo, o čem govori. Povzemanje je veščina, za katero menim, da bi jo bilo
potrebno več trenirati v maternem jeziku pri vseh predmetih, kjer se učenci soočajo z besedili.
Tudi v višjih razredih učenci pri pouku tujih jezikov še niso na tako visoki stopnji, da bi
uspešno izvajali različne bralne učne strategije in povzemali v angleščini. Prav tako vsa
besedila niso taka, da bi se bilo potrebno iz njih nekaj naučiti, ampak velikokrat služijo le kot
osnova za uvajanje novega besedišča in razmišljanja na neko temo ali pa uvajanje nove
slovnične strukture, zato je zelo pomembno, da učitelj nauči učence strategije dela uspešno
izvajati in ne pričakuje, da to vse učenci že znajo. Pomembno je tudi, da se te strategije čim
pogosteje izvajajo in da se z učenci o njih pogovarjamo. Učitelji se moramo zavedati, da
učenci vsega, kar znamo mi, ne znajo in da pogosto naletijo na težave na področjih, katerih
nismo predvidevali za problematična. Kadar to zaznam, se tudi na račun obravnave snovi
ustavim pri tej temi in se z učenci o njej pogovarjam. Pomembno se mi zdi slišati, kje so
učenci naleteli na težave, kaj jih je zmotilo, kako so rešili to težavo …
Besedila, s katerimi se srečujemo pri angleščini vsakodnevno, omogočajo rabo enostavnih
bralnih strategij, kot npr. sklepanje o vsebini na osnovi slik in naslova, napovedovanje
vsebine naslednjega odstavka, ugotavljanje pravilnosti trditev, odgovori na vprašanja,
prepoznavanje kronološkega zaporedja dogodkov in njihov prikaz na časovni premici,
povzemanje besedil, luščenje glavnih idej, delo s slovarji ….
Raba kompleksnih strategij (npr. VŽN, Pauk) pri angleščini pri mnogo učencih pogosto ni
mogoča in ker so učenci vedno enakega načina dela nekoliko naveličani, sem se odločila za
vpeljavo sodelovalnega učenja ob rabi delov posameznih že uveljavljenih kompleksnih
bralnih učnih strategij. Pri tem se mi je zdelo pomembno, da se učenci soočajo s pomenom
novih besed sami in da sami skušajo po vodenih korakih določiti bistvo odstavkov, kar se je
do zdaj pri večini izkazalo kot težava.
Za delo z besedilom izvajam pouk po dve šolski uri skupaj. Koraki dela z besedilom so z
manjšimi prilagoditvami glede vsebine ali časa naslednji:
1. Uvodna motivacija.
2. Pogovor o tem, kaj učenci na določeno temo že vedo (npr. nekaj vprašanj iz besedila, na
katera ugibajo odgovore še preden besedilo preberejo, potem pa pri prvem branju poiščejo
rešitve; kviz; pogovor o slikah in napoved vsebine besedila, povezava slik z njihovim
vsakdanjim življenjem …).
3. Slušno razumevanje ali pa hitro branje (z namenom ugotoviti, o čem besedilo dejansko
govori – npr. naj po skupinah ali v parih v 2 stavkih povzamejo rdečo nit besedila).
147

4. Samostojno branje – temeljito.
5. Glasno branje in prevajanje stavek po stavek (naključno izbrani učenci) – tega koraka ne
izvajamo vedno.
6. Reševanje naloge bralnega razumevanja (odgovori na vprašanja, prav / narobe,
povezovanje …) + pregled rešitev + razgovor o poteku dela.
7. Reševanje delovnih listov – prevajanje besed (na tablo napišem angleške besede, učenci pa
jih morajo samostojno poiskati v besedilu in nato sklepati o njihovem pomenu iz besedila,
šele nato pa preveriti pomen v slovarčku na koncu učbenika). Nato sledi še frontalno
preverjanje pomena in znova in znova pojasnitev, da čeprav ima neka beseda več pomenov,
da je pomembno, da ugotovijo njen pomen točno v tem besedilu.
8. Poskus obnove bistva besedila v slovenščini (do 2 stavka za vsak odstavek ali največ 5
stavkov za besedilo – ne na splošno ampak bolj vsebinsko).
9. Zaključna dejavnost (kakšen video posnetek, pesem, sestavljanka …).
V 7. razredu je namen dela z besedili ugotoviti bistvo neznanih besedil, zaenkrat še v
slovenščini, da učenci ugotovijo, kaj je sploh pomembno. Učenje novih besed poteka iz
konteksta; na tablo napišem slovenske besede in oni v besedilu poiščejo angleške. Delo
pogosto poteka v sodelovalnih skupinah treh ali štirih učencev, kjer učenci pogosto delajo na
sodelovalni način Več glav več ve. Reševanje nalog bralnega razumevanja ali slovničnih
struktur poteka tako, da si nalogo razdelijo, kar pomeni, da npr. od 8 vprašanj vsak v skupini
odgovori na 2, nato pa drugim v skupini svoje odgovore predstavi. Ostali predstavljenih
odgovorov takoj ne zapišejo, ampak te odgovore preverijo in če se strinjajo, jih napišejo v
zvezek, če pa ne, pa jih skupaj popravijo in se pogovorijo o tem, zakaj prejšnji odgovor ni bil
ustrezen. Tako se učencem že znotraj skupine nudi razlaga, še preden bi učitelj sploh uspel
ugotoviti, da nekdo ni uspešen, prav tako se odgovornost razlage in iskanja pravilne rešitve
porazdeli na vse učence skupine in ne le na učitelja. Učenci najprej rešitve preverijo znotraj
skupine in nato še frontalno in na koncu so odgovorni za to, da imajo vsi vse rešitve. Na ta
način uspešno izvajamo pomoč boljših slabšim, in sicer pri preverjanju sposobnosti bralnega
razumevanja, pa tudi pri utrjevanju slovničnih struktur. Na koncu vedno sledi razgovor o neki
temi tudi na višjih taksonomskih stopnjah, kjer učenci razmišljajo o prednostih in slabostih,
vzrokih in posledicah, možnih rešitvah problemov …
V 8. razredu je namen ugotoviti bistvo neznanih besedil s poskusi povzemanja v angleščini.
Najprej se učenci učijo povzemanja s pomočjo samega besedila in besed v njem, npr. s
podčrtovanjem ključnih besed, da učenci povzemajo bolj konkretno vsebino. Hkrati se učijo
tudi razlage novih besed. Izbrane besede v slovenščini v besedilu poiščejo v angleščini, nato
pa v angleško-angleškem slovarju poiščejo razlago te besede. Proti koncu leta lahko tudi že
poskušajo besedo sami razložiti najprej skupaj v razredu, nato sami in sicer tako, da
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razmislijo, kako bi jo razložili v slovenščini in nato to razlago poskušajo v čim bolj enostavni
obliki pretvoriti v angleško. Učence, ki postanejo vešči razlage besed in rabe sopomenk, nato
navajam na povzemanje bistva odstavkov s svojimi besedami, pri učencih, ki pa so na
jezikovnem področju nekoliko manj vešči in povzemanja v angleščini ne zmorejo, pa se
lotevamo povzemanja v slovenščini, nato pa sledi pogovor o tem, ali je bilo vse povzeto res
pomembno, če bi kaj dodali, spremenili, odvzeli. Zelo pomemben se mi zdi pogovor in
razmišljanje o tem, kako so se nečesa lotili, zakaj, kaj jim je težko, s čim si lahko pomagajo,
pa četudi v slovenščini, saj se na ta način krepijo njihove metakognitivne sposobnosti.
V 9. razredu je namen ugotoviti bistvo neznanih besedil s poskusi čim bolj splošnega
povzemanja v angleščini s svojimi besedami ter učenje razlage novih besed po svoje. Dane
angleške besede učenci najprej skušajo razložiti samostojno, nato pa še preverijo njihov
pomen in mogoče več rab v angleško-angleškem slovarju. Najprej to izvajamo frontalno, po
modelu, nato v skupinah in šele nato samostojno. Prav tako izvajamo sodelovalno delo v
skupinah, glasno branje, pomoč boljših slabšim in druge aktivnosti, ki so se izkazale kot
učinkovite.
V 8. in 9. razredu se na naši šoli pri pouku angleščine še vedno poslužujemo delitve učencev
na homogene učne skupine, saj so razlike med učenci prevelike, da bi lahko uspešno
diferencirali delo znotraj učno heterogene skupine. V 8. in 9. razredu je znanje učencev tako
različno, da eni še vedno ne razumejo niti osnovnih navodil za delo v angleščini, drugi pa, še
preden smo uspeli preveriti razumevanje navodil in so se vsi uspeli lotiti zahtevane
dejavnosti, to dejavnost že uspešno izpeljejo. V članku predstavljene aktivnosti v 8. in 9.
razredu izvajamo v učno uspešnejših skupinah, pri učno manj uspešnih skupinah pa najprej
diagnosticiram, kakšno je njihovo znanje in nato pri strategijah dela gradim postopno od tam
naprej.
Taki način dela zahteva veliko priprave in sprotnega prilagajanja situaciji in na začetku je za
učitelja zelo zahteven, a ko se tako učitelj kot učenci na to navadijo, zadeva postana
enostavna. V razredu se vzpostavi zelo delovna klima in večina učencev tak način dela zelo
dobro sprejme, saj vedo, kaj pričakovati. Ob koncu šolskega leta, ko izvedem krajšo anketo,
učenci navajajo, da so sicer morali pri angleščini veliko delati, a da so z opravljenim delom
zadovoljni, da se veliko naučijo, da jim je všeč delitev dela in da se lahko o svojih težavah
pogovarjajo, da jim je všeč, da kdaj prejmejo razlago od sošolca, ne da bi učiteljica sploh
ugotovila, da česa niso znali … Odkar se veliko pogovarjamo o učenju učenja, so učenci
ozavestili svoje razmišljanje o načinih dela in učenja in veliko pogosteje prosijo za pomoč.
Kljub temu, da zaradi takega načina dela vedno ne predelamo vsega učbenika in niso rešene
vse naloge v delovnih zvezkih, pa sem z delovno klimo in rezultati dela zadovoljna, hkrati pa
opažam bistven dvig znanja in rezultatov na nacionalnih preverjanjih znanja.
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Anja Košir: DRUŽBOSLOVNI TEDEN – ŠOLA AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA,
KRITIČNEGA MIŠLJENJA, ŽIVLJENJSKEGA ZNANJA IN MEDPREDMETNEGA
POVEZOVANJA
Zavod sv. Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja
Povzetek
Zdrava šola je osredotočena na učenca kot osebo, ki se celostno razvija, pri čemer sta vzgojni
in izobraževalni moment integrirana v vsaki dejavnosti, ki jo izvajamo. Učiteljeva vloga je
iskanje novih izzivov in tem, ki ga navdušujejo, da lahko zanje navdušuje učence. Na šoli že
nekaj let razvijamo enotedenski projekt »družboslovni teden« za devetošolce, ki je odličen
primer osebnostne rasti učencev, izziv, ki motiviranemu učitelju dovoljuje, da učenca navduši,
potem pa mu omogoči prostor, čas in pomoč, da se razvija samostojno. Ključno se zdi, da
vsebine, ki krepijo celotno osebnost in nudijo življenjska znanja, ponudimo vsem učencem, in
sicer v času rednega pouka.
Glavno vodilo pri usvajanju znanj in kompetenc so prednosti medpredmetnega
povezovanja, kjer povežemo predmetna področja zgodovine, slovenščine, deloma geografije
in tujega jezika, klasične kulture, kulturne mediacije, računalništva, novinarstva in medijske
ter državljanske vzgoje idr. Ključne kompetence, za katere si prizadevamo, so razvoj
kritičnega mišljenja, državljanska vzgoja, bralna pismenost učencev, (»medijska pismenost« s
poudarkom na spoznavanju ustroja medijskih hiš, razumevanju novinarskih žanrov in
prepoznavanjem lažnih novic), oblikovanje okrogle mize, snovanje, snemanje in montiranje
video izdelka, snemanje in pisanje intervjuja, snovanje, izvedba ankete na ulici, njena
(korektna) obdelava in sinteza ter analiza rezultatov.
Summary
The student as a person who develops holistically is at the heart of a good school. Therefore,
teaching and upbringing are integrated in each of the school’s activity. The role of a teacher is
to search for new challenges and interesting topics and transmit their enthusiasm to students.
At our school, we have been developing a project called Sociological Week for Nine Graders
for several years now. The project is a great example of students’ personal development. It
challenges teachers to arouse enthusiasm among students and give them space, time and
support to develop themselves independently. For us, it is of the utmost importance to offer
topics that encourage holistic development and life skills to all children as part of compulsory
lessons.
The guiding principle in acquiring knowledge and skills is to consider the benefits of a crosscurricular approach to learning (combining history, Slovenian, geography, foreign languages,
classical culture, cultural mediation, computer science, journalism, media and citizenship
education). We aim to develop the following skills: critical thinking, citizenship education,
reading literacy, (media literacy with an emphasis on understanding journalistic genres,
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recognizing fake news etc.), preparing panel discussions, recording and editing videos,
writing interviews, conducting street surveys, properly analyzing results etc.
Uvod
V uvodu pojasnjujem razloge za oblikovanje družboslovnega tedna kot nove oblike dela na
Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, ki je del klasičnega pouka. Učenčeva aktivnost je pogoj
njegove učne in razvojne uspešnosti in za učitelja tudi cilj. Učenci, ki so pasivni, se ne
razvijajo niti kognitivno niti psihomotorično, afektivno ali socialno. (Kerin 2010. 47.) Ker
vzgajamo učenca kot osebnost, ki mu želimo privzgojiti delovne navade, srčno kulturo, mu
dati življenjska znanja in veščine kritičnega mišljenja, hkrati pa bi radi vzgojili tudi aktivnega
državljana, želimo klasičen frontalen pouk, ki je v določeni meri še in bo vedno prisoten v
šoli, nadomestiti z drugimi oblikami dela, pri katerih učenci ravno tako dosegajo vsaj
minimalne standarde znanja, hkrati pa se aktivno razvijajo tudi na vseh drugih osebnostnih
področjih.
Da bi dosegli vse to, moramo ponovno premisliti vlogo učitelja. Če je v središču pouka
učenec, mora učitelj svojo izpolnitev najti drugje, ne moremo ga preprosto umakniti. Da ga
navdušimo za vlogo, ki ga postavlja iz središča, mu moramo dati ponavljajočo se pozitivno
izkušnjo, da je pomemben deležnik v ozadju, ki ima čas, da se učencem posveti bolj
individualno, da aktivneje spremlja njihov razvoj in jim postavlja probleme, ki naj jih rešujejo
z njegovo pomočjo. Prav tako esencialno pa je, da je učitelj nad temo, ki jo predstavlja,
navdušen. To je predpogoj, da bo zanimanje zanjo vzbudil tudi v učencih.
Učenec je pri projektu, ki ga predstavljam, vključen v vse faze učnega procesa, izbira naloge
po svojem interesu, sodelovalno se uči, pouk je diferenciiran in učenec izbira tako dejavnost
kot globino, do katere bo segel, uspešno se razvijajo medosebni odnosi, učenec pa uresničuje
načelo odgovornosti. Šola s projektom učencu kot pripadniku naroda, slovenske države in
državljanu EU želi ponuditi naslednje vrednote: razvija učenčevo sposobnost razpravljanja,
uri ga kot aktivnega uporabnika materinščine, razvija njegove osnove pismenosti (zlasti
medijske) in kritičnega mišljenja.
Načrtovanje, izvedba in vrednotenje učinkov družboslovnega tedna z naslovom Slovenci
po svetu na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja v šolskem letu 2018/19
1. Osmišljeno načrtovanje in motiviranje učiteljskega tima
Konec šolskega leta ravnatelj v LDN-ju določi vodjo družboslovnega tedna. Smiselno je, da
zasnovo pripravljata dva učitelja, eden pomaga pri vsebinskih izhodiščih, drugi oblikuje
organizacijsko plat. V prvem polletju projekt nastaja v glavah dveh. Opazujeta učence in
spremljata družbeno dogajanje, na podlagi česar izbereta vsebino, ki bo a) pritegnila učitelje,
b) ki je aktualna (v mislih nimam dnevne politike) in c) bo zanimiva tudi za devetošolce.
Kadar se pojavljajo dileme, zagovarjam načelo, da je pomembneje, da tema pritegne učitelje
kot učence. Kadar učitelj poskuša narediti nekaj absolutno primernega in zanimivega
učencem, je pogosto razočaran. Vsebina naj bo izbrana ambiciozno, naj presega vsebine, ki
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jih učenci lahko spoznavajo sami v prostem času. Bolje je več truda vložiti v didaktizacijo
teme za konkretne učence, ki jih ima učitelj pred sabo.
Približno dva meseca pred izvedbo vodja k delu povabi skupino učiteljev, ki bo oblikovala in
vodila projektni teden. Predstavi jim strukturo, oblike dela, skupina ugotovi, katera praktična
znanja imajo vključeni učitelji in kaj lahko delijo z učenci. V našem primeru smo lani, ko se
je skupina učiteljev oblikovala na novo, ugotovili, da (posamezni učitelji) znamo: pripraviti
krajši dokumentarni film in ga obdelati s programom shotcut, posneti radijsko oddajo, izdelati
časopis v programu publisher, izvesti anketo, jo matematično obdelati, analizirati, oblikovati
interaktivni zemljevid in ga objaviti na spletu, voditi okroglo mizo kot način debate, voditi
kulturno mediacijo. Izhajajoč iz naših praktičnih znanj (veščine smo nadgradili še pri drugih
učiteljih iz kolektiva) smo pripravili strukturo tedna.
Celotnemu timu učiteljev, ki je bil v začetku zelo negotov, je bilo jasno, da cilj našega
medpredmetnega povezovanja ne bo le prekrivajoča se učna vsebina, temveč bodo cilj
dejavnosti učencev, s katerimi bodo ti dosegali procesna in vseživljenjska znanja. Želeli smo,
če uporabim opredelitev Shemakerja, da bo medpredmetno učenje učna metoda, s katero
»odkriva interaktivni resnični svet«, ki jo bomo dosegli s prilagojenim urnikom, dodatno
literaturo in viri, ki bodo razširili klasičen pristop učenja s podatki na pladnju (z
učbenikom/delovnim zvezkom), ter s prilagojenim razvrščanjem učencev v skupine. Učence
smo v skupine razdelili glede na interese, saj se lahko z diferenciacijo pouka, ki nam jo tak
projekt omogoča, ter z večjo individualizacijo posebej približamo šibkejšim in pa nadarjenim
učencem, ki jih imamo na naši šoli več kot polovico.
Odločili smo se, da učence razdelimo v skupine, potem pa skupina cel teden dela z istim
mentorjem, ki ni le strokovnjak za obravnavano temo, temveč tudi vešč vsaj enega
računalniškega programa in posameznih besedilnih vrst (tudi nebesednih), v katere bo uvedel
učence. Bili smo v dilemi, ali naj učitelj zgolj pripravi delavnico in jo potem ponavlja za več
skupin, kar je bila oblika dela zadnji dve leti. Tokrat smo želeli preveriti tezo, da bodo učenci
delali bolje, poglobili razmišljanje o vsebini in usvojili praktično znanje programa/medija ter
se tudi bolj povezali s skupini, če bodo delali manj raznoliko in globlje. Učitelji v timu so
celotedensko delo (po šest ur na dan brez odmorov, kar je več kot klasična delovna obveznost
učitelja) z manjšo skupino otrok, za katero se je treba pripraviti bistveno več kot za klasičen
pouk, razumeli kot izziv in nadstandardni luksuz, da lahko učencem vsaj pri eni temi letno
omogočijo kakovostnejši proces učenja.
Nihče od naših učiteljev ne dvomi o že stari trditvi Vygotskega, da je znanje interpretacija
podatkov, že vsa leta pa preizkušamo, da je učenje najboljše, kadar je sodelovalno. Skupinsko
delo v isti skupini vseh 30 ur pouka to odlično omogoča. Prav zato v projektu učencem
omogočimo delo z literaturo in viri, opolnomočimo pa jih tudi za delo z viri pri drugih
vsebinah, saj je učenje učenja v sodobnem svetu eden od ciljev (sploh osnovnošolskega)
pouka.
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Učiteljem posameznih predmetnih področij je bila tema dokaj nova in na videz nepoznana.
Ker so bili postavljeni v situacijo, da bodo ves teden s skupino manj kot desetih učencev
raziskovali to področje, so čutili negotovost in željo, da se pripravijo. Vsak se je s pomočjo
literature in virov (ki sta jih pripravila vsebinski vodji) pripravil do te mere, da je bil prepričan
vase in bil pred učenci suveren. Na koncu so vsi poročali, da so bili preveč zaskrbljeni, da so
pripravili preveč gradiva, vendar so bili tudi ponosni nase in kot vodja lahko povzamem, da je
s tovrstnim delom prav vsak od učiteljev strokovno napredoval.
2. Intermezzo o izbrani vsebini
Letos smo družboslovni teden izvajali petič. Vsako leto vodja izbere vsebinsko temo in letos
sva se zgodovinar in slovenistka, ki sva pripravljala vsebino, odločila za temo Slovenci po
svetu.
Ker je ena od pomembnih strategij učenja, da mora biti znanje življenjsko in vpeto v
reševanje problemov, ki so za učenca pomembni (Širec idr. 2011), sva kot vstopno mesto v
temo pripravila dilemo o selitvi v tujino. Naši učenci večkrat izražajo željo, da bi šolanje ali
kariero nadaljevali v tujini, ki se jim zdi izredno privlačna. Ker je selitev ali krajše obdobje
življenja v tujini odločitev, ki se danes postavi pred večino mladih ljudi, sva dilemo
izpostavila kot problem, na katerega naj bi učenci odgovorili in jih je pričakovano pritegnila.
Dotaknili smo se teme izseljenstva in migracij skozi zgodovino, narodne identitete tistih, ki
živijo v domovini, in tistih, ki so razseljeni, raziskovali smo skupnosti zamejcev, ki se jih naši
učenci še ne zavedajo povsem, ter ugotavljali, kaj so prednosti in slabosti selitve v tujino.
Ob aktualnih političnih polemikah ob migrantski krizi smo učencem pokazali v zgodovino,
kako so ti pojavi univerzalni v času in prostoru in kako vplivajo na identiteto posameznih
narodov. Nenazadnje smo bolj razmišljujoče učence spodbudili k razmišljanju, kdo sploh je
Slovenec. Ker je vprašanje, kdo je Slovenec, tudi delovno problemsko vprašanje, so ga učenci
zastavljali mimoidočim na ulici in se čudili, kako drugače odrasli dojemamo in opredeljujemo
to tematiko. – Je Slovenec tisti, ki živi v Sloveniji, koliko časa (generacij) mora nek
priseljenec preživeti med nami, da ga sprejmemo za svojega in kako drugače se obnašamo do
tistih, ki so naši družbi v javnosti v ponos. Je Slovenec lahko nekdo, ki je rojen v tujini in ima
slovenske prednike? Mora znati jezik, da ga sprejmemo in kako dobro ga mora obvladati? – Z
učenci smo raziskovali zanimive narodne skupnosti, ki se že več generacij ohranjajo v
različnih delih sveta, se spraševali o vzrokih množičnega izseljevanja v različne države in
kakšen vpliv je to imelo na razvoj skupnosti. Nenazadnje je vredno empiričnega raziskovanja
tudi vprašanje, kako internet in bliskovit razvoj komunikacijskih sredstev spreminjata
ustaljene vzorce komunikacije izseljenske narodne skupnosti z domovino.
Učencem smo ponudili spletišča in knjižne vire, ki se ukvarjajo z opisano tematiko, ogledali
smo si izsek televizijske oddaje Tarča, ki raziskuje temo bega možganov ter dokumentarni
film o Aleksandrinkah. Povezali smo se s krovnimi institucijami, ki delajo s Slovenci po
svetu, saj je to ena od prednosti učenja za življenje, to so Rafaelova družba, Inštitut za
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slovensko izseljenstvo in migracije (ZRC SAZU), Svetovni slovenski kongres, Center za
slovenščino kot drugi/tuj jezik Filozofske fakultete.
Kakovostno uvodno predavanje je za nas pripravil dr. Dejan Valentinčič, z njim so učenci
potovali od Benečije in Rezije do ZDA in si ogledali njegove številne posnetke s terena ter
slišali veliko osebnih zgodb, ki so vsebino slovenstva spustili s piedestala teoretske vsebine.
Zgodbo z druge perspektive je predstavila tudi dr. Marjanca Ajša Vižintin, ki je ugotavljala,
da smo vsi drugi in je Slovenec lahko vsak, ki si tega želi.
Za ostale goste so poskrbeli učeči učitelji, vsak posebej za svojo skupino učencev, tako da
niso vsi učenci poslušali in raziskovali enakih zgodb. Nanizala bom nekaj gostov. Časopisna
skupina se je srečala s profesorico slovenščine v zamejski srednji šoli, mag. Sonjo Koschier, s
katero so govorili o položaju slovenščine in Slovencev na avstrijskem Koroškem. – Na
Filozofski fakulteti so se srečali tudi s skupino celovških gimnazijcev, ki so bili v Ljubljani na
intenzivnem tečaju slovenščine in jih kratko intervjuvali. Njihov lektor, Matej Klemen s
Centra za slovenščino kot drugi/tuj jezik, jim je predstavil poklic lektorja slovenščine in svojo
izkušnjo poučevanja na univerzi v Nottinghamu ter Gradcu, celovški gimnaziji ter številnih
tečajev za tujce z vsega sveta. Učence je zanimalo, kako se je učiti slovenščine, če si tujec in
kaj se jim zdi na naši kulturi nenavadnega.
Druga skupina je v goste povabila Slovenko, ki je bivala že v različnih državah sveta ter
Španko, ki zaradi svojega poslanstva že desetletje biva v Ljubljani in tudi govori slovensko.
Opravili so tudi spletni intervju s svojo bivšo sošolko iz prvih razredov OŠ, ki se je z družino
preselila v Švico in zdaj tam živi. Prijazno se je odzvala in svoje otroštvo v Sloveniji povezala
s švicarsko izkušnjo. Povedala je, kako dolgo se je tam počutila tujo in kako nanjo gledajo,
ker je Slovenka.
Tretja skupina, v kateri so učenci posneli dokumentarni video, se je podala na Svetovni
slovenski kongres pod vodstvom Borisa Pleskoviča, kjer so se ravno selili, a so jim odprli
vrata in jim pokazali svoje delovanje, pri doktorju Arnežu pa so posneli tudi neverjetni knjižni
arhiv izseljenske periodike. Na telefon so priklicali tudi rednega profesorja na Stanfordu,
Jureta Leskovca, da jim je odgovoril na vprašanja. Na šoli je učence obiskala tudi novinarka
Urška Makovec, ki se s tematiko ukvarja v okviru svojega poklica.
Učenci pri kulturni mediaciji so se pogovarjali z dr. Marjanco Ajšo Vižintin, njihovo skupino
je vodila mentorica, ki ni učiteljica v naši šoli, pač pa se z mediacijo poklicno ukvarja, ga.
Nataša Hanuna in jih je strokovno mentorsko vodila.
Mentorji smo učence usmerjali pri izbiri gostov, dali smo jim kontakte ali se z njimi
dogovorili za obisk, sama srečanja in izbor pa so učenci opravili sami. Dali smo jim prostor,
čas, zanetili njihovo radovednost ter jim seveda jasno pokazali, kaj od njih pričakujemo.
Znotraj tega pa so učenci delali sami in samostojno.
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3. Organizacija dejavnosti projektnega tedna
Prvi dan smo se želeli skupaj z učenci tudi mentorji spoznati z vsebino. Ves dan smo bili
skupaj, pogledali smo si dva filma, ki sta nas kakovostno uvedla v temo, profesor zgodovine
je imel uvodno uro, v kateri je začrtal okvir teme in v učencih vzbudil problemska vprašanja,
na katere so potem ves teden odgovarjali. Medse smo povabili gosta, ki smo ga izbrali, ker je
del stroke, s katero imajo učenci redko stik; ker se je poklicno in zasebno predal temi, ki jo
raziskuje in zanjo živi; seveda pa nismo pozabili na njegov pedagoški eros. Gost je z nami
preživel dopoldne in kljub temu, da je izbrana tema zahtevna, učence pritegnil z osebnimi
zgodbami ljudi. Zadnjo uro prvega dne smo se razdelili po skupinah in se spoznali. Pripravili
smo se na torkovo delo.
Drugi dan smo se podali v tri institucije, za katere smo učitelji želeli, da učenci spoznajo
njihov ustroj. Didaktični koncept problemskega pouka (Strmčnik 1995) smo želeli aplicirati
tako, da učencem ponudimo izkustvo kakovostnega nivoja profesionalnih medijskih institucij,
da jim bodo vzor in vodilo, za kakovostnejše in bolj motivirano učenje pa smo želeli, da se v
tem delu tudi praktično preizkusijo in sami oblikujejo medijske žanre in oblike. Razdelili smo
se v tri velike skupine in obiskali: uredništvo časopisa Družine, kjer so učenci videli, kako
deluje tisk. Druga skupina je obiskala RTV, kjer nas je novinar notranjepolitičnega uredništva
Gregor Drnovšek popeljal po hiši. Ogledali smo si tehnični in uredniški del hiše, hkrati pa
spoznali tudi vse tisto, kar ekran priredi realnosti (majhne studie, masko, kabine, v katerih
novinarji snemajo prispevke, za katere se gledalcu zdi, da so posneti na terenu itd.). Tretja
skupina, ki smo jo poimenovali kulturna mediacija in debatna skupina, pa je odšla na ogled
parlamenta in seje državnega zbora. Polni vtisov nad sejo so komentarje tudi zapisali in jih
poslali kot pismo predsedniku Državnega zbora RS. – Po ogledu so nekateri učenci že izvedli
anketo na ulici med mimoidočimi.
Po povratku iz mesta smo imeli učno uro računalniških programov, ki so jih kasneje
uporabljali. Posamezna skupina je izbrala vodjo in si zastavila cilje. Kaj bodo delali in na
katera vprašanja si bodo odgovarjali. Na tej točki smo učitelji mentorji stopili v ozadje in
iniciativo prepustili učencem. Bili smo jim na voljo za vprašanja, tehnično pomoč, priskrbeli
smo jim literaturo, sicer pa smo jih pustili. Pomoči jim, kot predlaga Strmčnik, nismo nudili
takoj niti v predimenzionirani meri, pač pa smo bili do učencev strpni in smo dopustili dovolj
časa za razmišljanje ter tolerirali ohlapnost in negotovost razmišljanja, zmote in napake.
(1995. 14.)
Če so bili prva dva dneva zdolgočaseni, češ, s čim jih učitelji morimo in niso pokazali
nobenega zanimanja za temo, so se prebudili takoj, ko smo jim dali prostor. – Učenci so se
sami dogovarjali, kdo bo od doma prinesel prenosnike in drugo tehnično opremo. Ker smo s
poukom zaključili vsak dan ob pol dveh, so bili pripravljeni kakšno stvar pretipkati ali
dokončati doma in ob tem sploh niso problematizirali. Spontano so vzeli flomastre in na tablo
pisali možganske nevihte, delali miselne vzorce in kljukali opravljeno. Da povzamem,
obnašali so se tako, kot si jih pogosto želimo videti pri rednem pouku, pa nam to vsaj pri manj
motivirani polovici učencev nikoli ne uspe.
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Tretji dan smo zjutraj medse povabili gosta, ki jim je dal še eno temeljno orodje, metodo,
kako iskati informacije. Ker je bilo učencev preko 40, smo obisk oblikovali kot predavanje,
čeprav smo načrtovali delavnico. Dr. Tadej Rifel je učencem pokazal, kje in kako lahko iščejo
informacije (predvsem s pomočjo spleta). Kako je moč ugotoviti izvor s spleta vzete slike,
kako prepoznajo lažno informacijo in kako poln jih je splet. Skupaj smo ugotavljali, kako bi
lahko prišli do intervjuja z znanim slovenskim nogometašem, ki se je priselil iz Argentine. Pri
katerih krovnih organizacijah bi lahko pobrskali in poprosili za njegov kontakt in podobno.
Odzivi na predavanje so nam tudi mentorjem pokazali, koliko veščin pridobivanja informacij
imajo učenci, tako smo jih v nadaljevanju lahko vodili od tod naprej.
Bistvo tretjega in četrtega dne je bilo torej iskanje vsebine in učenje praktičnih znanj,
povezanih z mediji in medijskimi žanri. Vsaka skupina ali posamezniki so povabili ali
obiskali različne goste, institucije ali kaj prebrali in na podlagi teh informacij predelovali
gradivo.
Ključne prednosti, zaradi katere je ta oblika pouka vsaj toliko vredna kot klasičen frontalni
pouk, so, da so se učenci učili načrtovanja časa in dela (time management). Delo je bilo treba
načrtovati po korakih in ugotoviti, kaj je možno v danem času. Čudili so se, koliko truda je za
avtorskim delom, pa naj je ustvarjalno ali pa le korektno povzemanje že obstoječih vsebin. V
tem učenju samoregulacije smo učitelji prepoznali veliko dodano vrednost.
Tudi analiza kratke petnajstminutne ankete, opravljene na ulici, lahko dvema učenkama
vzame več ur časa. Učenci celostno zorijo in opažajo stvari, ki jih v učnem procesu pouka ne
morejo, saj jih zanje pripravimo vnaprej. Če se učitelju neka strategija učenja zdi pomembna
za učenčev razvoj, jo mora ovrednotiti tako, da zanjo načrtuje dovolj časa in se odpove
drugim manj pomembnim vsebinam.
Zadnji dan je čas, ko učenci praviloma ugotovijo, da je zmanjkalo časa, njim pa je delo
končno steklo. Zato je prav, da jim damo še nekaj ur časa, da dokončajo, kar so začeli. Učenci
pod časovnim pritiskom znajo dobro odreagirati in delati čudeže. Za proces učenja samega se
mi zdi smotrno, da se izdelek zaključi v petek in se procesa ne vleče v naslednje tedne in
mesece. Pokazati drugim, kar sem naredil, čeprav ni nujno popolno ali čisto končano, se zdi
vrlina današnjega sveta, ki jo kot kompetenco potrebuje vsak odrasel človek in je prav, da jo
naučimo tudi odraščajočih.
Namesto zaključka
Ob zaključku se vsi zberemo v skupnem prostoru in vsaka skupina ostalim pokaže, kaj so
pripravili. Zaključek je hkrati nagrada, premiera in nenazadnje refleksija. Šele ko izdelek dobi
publiko, se avtor od njega loči in opredeli. Pomembnejši kot ocene ali nagrade je čas, ki ga
posvetimo skupnemu pregledu opravljenih nalog. V našem primeru smo si ogledali 20minutni dokumentarni film, prelistali interno glasilo S potico za kruhom, debatna skupina nam
je prikazala insert posnetka okrogle mize, v kateri so učenci zaigrali kot strokovnjaki, učenci,
ki so se učili kulturne mediacije so zaigrali nekaj prizorov z igro vlog, zadnja skupina pa je za
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nas preklikala interaktivni zemljevid znanih Slovencev po svetu in nam predstavila svoje na
spletu objavljene intervjuje.
Učitelji si po izvedbi takega tedna vzeli veliko časa za vtise in refleksijo z analizo. Splošno
opažanje učiteljev je bilo, da so učenci postajali samostojnejši, da so se vedli odraslo v
javnem prostoru izven šole, da so si odgovorno nudili medsebojno pomoč.
Ko se učitelj odloči za medpredmetno povezovanje, predvideva, da bo učenec pridobil manj
specifičnega znanja iz njegovega področja, vendar bo izboljšal možnost povezovanja med
področji in se bo njegovo znanje vpelo v mrežo drugih znanj.
Pri delu nas je vodilo načelo, da končni cilj ni izdelek, temveč proces. Dokončan izdelek je
ključni moment za učenca, ki mu pokaže ogledalo ter mu dviguje samospoštovanje,
samozaupanje. Skušnjavo, da bi bil izdelek fotogeničen, kakovosten, da bi se z njim lahko
pohvalil, ga objavil in podobno, mora učitelj premagati in raje poskrbeti, da se med učenci
odvijejo vsi odnosi, v katerih se učijo.
Doseženi so bili zastavljeni cilji, da se učitelj timsko povezuje, razvija sodelovalno kulturo in
širi medsebojno podporo med učitelji. Učencem smo omogočili več aktivnosti in
samoiniciativnosti ter dvignili kakovost učenja. Prav vsi učenci so dosegli vsaj minimalne
standarde znanja, omogočili pa smo jim tudi holistični pogled na posamezen vsebinski sklop,
kar so cilji smotrnega pouka, ki jih poudarjajo tudi Širec et al. (2011.).
Pomemben cilj projekta je tudi krepitev pozitivnih izkušenj z uporabo IKT v učne namene, saj
pri učencih opažamo, da jim tehnologija v veliki meri služi le za zabavo, programskih orodij
pa ne obvladujejo. Nikoli do konca dosežen cilj je, da bi učenci znali živeti skupaj, zato je
bistveno, da projekt organiziramo v času rednega pouka in vanj s posebno pozornostjo
vključimo socialno šibkejše in manj zainteresirane učence, ki se dodatnega programa šole
redko udeležijo. S komunikacijo z odraslimi iz nešolskega sveta pa se učenci učijo
gostoljubnosti ter spoštljivost do sočloveka, ki sta temelj aktivnega državljanstva.
Družboslovni teden je zadnja aktivnost niza, ki ga za učence izvajamo načrtno in kontinuirano
že vsa leta na predmetni stopnji. Projekta ni mogoče preprosto prenesti v druga šolska okolja,
saj ga moramo tudi sami vsakih par let prilagoditi konkretni generaciji učencev. Rada pa bi
spodbudila vse, da so lahko tudi dnevi dejavnosti in neformalnega pouka koristni in dosegajo
vse cilje, če so le njihovo načrtovanje izhaja iz učenca in imajo v zaledju navdušene učitelje.
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Ksenija Uršej: DIGITALNA PISMENOSTI V PRVI TRIADI OSNOVNE ŠOLE
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
V osnovno šolo prihajajo učenci z različnimi izkušnjami uporabe računalnika, kar se kasneje
kaže tudi v njihovi digitalni pismenosti. Poleg tega vsi učenci ne izberejo (neobveznega)
izbirnega predmeta računalništvo v drugi triadi, prav tako ne izbirnega predmeta
računalništvo v tretji triadi, zaradi česar se vrzeli v digitalni pismenosti s časom šolanja samo
še povečujejo. IKT je učnih načrtih obveznih predmetov slovenskih osnovnih šol vključena v
didaktičnih priporočilih. Pri pouku je uporaba računalnika tako prepuščena učiteljevi
iznajdljivosti in njegovim sposobnostim uporabe računalnika in interneta, kar je povezano z
razvojem digitalnih veščin učencev prve triade.
V naši raziskavi proučujemo digitalno pismenost na primeru slovenskih osnovnih šol (prva
triada, starost otrok 6 – 9 let). V vzorec kvalitativne raziskave smo povabili tri osnovne šole,
na vsaki smo izvedli tri intervjuje (z učitelji, starši, učenci). Ugotovili smo, da učitelji in
učenci razlike v digitalni pismenosti učencev povezujejo z znanjem in veščinami učencev ter
njihovo uporabo IKT. Starši pa razlike povezujejo z uporabo IKT, ki je povezana s socialnoekonomskim statusom družin. Za dvig digitalne pismenosti pri učencih osnovnih šol je
izjemnega pomena tudi način poučevanja z uporabo IKT, kar pa zahteva od učiteljev
motiviranost in dodatna izobraževanja. Ugotovitve naše raziskave priporočajo snovalcem
šolskih politik razmislek k drugačni umestitvi digitalne pismenosti v učne načrte.
Ključne besede: računalniške veščine, digitalna pismenost, osnovna šola, poučevanje IKT,
učni načrt

Summary
Pupils coming to Primary school have varying computer skills, which is later reflected in their
digital literacy. Moreover, not all students choose the non-obligatory optional subject of
computer science in the second three years, nor in the last three years of primary school in
Slovenia. Hence the gaps in digital literacy are increasing over time. The ICT is included in
the didactic recommendations of Slovenian Primary Schools' obligatory subject curriculums.
Using a computer in the classroom therefore depends on the teachers' ability to use a
computer and the internet, which is in turn associated with the development of pupils' digital
skills in the first three years of primary school.
The study focuses on digital literacy at the example of Slovenian primary schools (first three
years, children age 6 to 9). Three primary schools were invited to participate in the qualitative
survey and three interviews were conducted at each of the three (teachers, parents and
students were interviewed). A conclusion was made that teachers and students associate
differences in digital literacy with students’ knowledge, learning skills and use of ICT.
Parents associate the differences with the use of ICT that is connected to the socio-economic
background of individual families. Teaching with the use of ICT plays an important role in
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boosting digital literacy in primary schools, although this depends largely on teachers’
motivation and further education. The conclusions of this study show that education
policymakers will have to consider giving a different role to digital literacy within school
curriculum.
Key words: computer skills, digital literacy, primary school, teaching ICT, curriculum

Uvod
Življenja vseh današnjih učencev so močno zaznamovana z računalništvom. Veliko današnjih
učencev bo delalo na področjih, ki bodo povezana z računalništvom. Veliko delovnih mest, ki
jih bodo imeli današnji učenci, še ni natančno opredeljenih. To pa pomeni, da bo znanje
računalništva pri vseh poklicih v sodobni družbi vedno bolj pomembno (CSTA, 2011, 2–3).
Bistvena znanja za pridobitev poklicev v 21-stoletju so sposobnosti kritičnega razmišljanja in
reševanja problemov z uporabo sodobne tehnologije (Kivunja, 2014, 81). Če hočejo šole
izkoristiti IKT na najboljši način (Voogt idr., 2011, 3), se morajo dobro pripraviti na
spremembe. Učitelji se morajo pripraviti na poučevanje, ki je usmerjeno v učenca. Veščine
21-stoletja (Williamson, 2011, 3), ki jih potrebujemo za življenje v digitalni družbi, so
zapisane v dokumentu enGauge. Pismenost digitalne dobe zahteva od posameznika, da pozna
delovanje računalnika in njegovo uporabo, da zna uporabljati in ustvarjati video vsebine in s
kritično presojo poiskati informacije iz različnih medijev ter jih učinkovito uporabiti.

Opredelitev digitalne pismenosti
Poleg pismenosti s področja branja, pisanja, poslušanja in govorjenja se v zadnjih letih vedno
bolj uveljavlja tudi pismenost, ki vključuje znanja in veščine s področja uporabe
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) (Lim in Oakley, 2013, str. 4). Avtorji v
literaturi navajajo različne izraze za t. i. novo pismenost: računalniška pismenost, digitalna
pismenost, IKT pismenost, sposobnost uporabe interneta in računalnika, računalniška in
informacijska pismenost, ipd.
Islovar (Slovensko društvo Informatika, 2016) opredeljuje digitalno pismenost, ki zajema
znanja in veščine, potrebne za učinkovito in uspešno uporabo IKT. Kokalj (2014, str. 2)
digitalno pismenost opredeljuje kot pismenost, ki zajema sposobnost prepoznavanja in
analiziranja informacij, njihovo vrednotenje in povezovanje ter razvrščanje po pomembnosti.
Podobno opredeljuje digitalno pismenost tudi Williamson (2011, str. 1), ki jo prepoznava kot
skupek veščin. Te veščine učenci uporabljajo za iskanje, organiziranje, razumevanje,
ocenjevanje in ustvarjanje informacij s pomočjo digitalne tehnologije.
Izboljšanje digitalne pismenosti je vključeno v okvir Evropskih strategij 2020 (European
Statistics (Eurostat), 2015, str. 192). Vlada Republike Slovenije (RS) je že leta 2007 sprejela
Strategijo razvoja informacijske družbe v Sloveniji (Brečko in Vehovar, 2008, str. 15, 16) ter
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vanjo vključila področje izobraževanja za večje vključevanje IKT v učni proces, kar omogoča
dvig ravni IKT veščin in znanj uporabnikov.

Vključevanje IKT v učne načrte
Glavni namen uvajanja IKT v izobraževanje (Kozel, 2010, str. 173) je bolj učinkovito učenje
in kakovost pridobljenega znanja. Spoznavanje in usvajanje IKT je v slovenskih šolah
pomemben dejavnik enakih možnosti med učenci (Krek in Metljak, 2011, str. 19). V
slovensko osnovno šolo se je IKT vključila z učnim načrtom pri neobveznem izbirnem
predmetu računalništvo za učence druge triade (MIZŠ, 2013) in z učnim načrtom pri
obveznem izbirnem predmetu računalništvo za učence tretje triade (MIZŠ, 2002). IKT se
vključuje preko didaktičnih priporočil za vključevanje IKT v pouk obveznih predmetov, ki v
standardih znanj nimajo vključenih temeljnih znanj s področja računalništva (Novak,
Velikanje in Krajnc, 2013, str. 150). Uporaba računalnika pri pouku je tako prepuščena
učiteljevi iznajdljivosti in njegovim sposobnostim uporabe računalnika in interneta, to pa je
povezano z razvojem digitalnih veščin učencev.
Vključevanje IKT v učne načrte osnovnih in srednjih šol je prisotno v številnih državah
(Valenčič-Zuljan idr., 2011, str. 29). Computer Science Teaches Association (CSTA) je
združenje učiteljev računalniške znanosti, ki podpira poučevanje računalništva in drugih
računalniških ved ter šole spodbuja, da dokažejo, kako njihovi učni načrti zagotavljajo
usklajenost s standardi znanja CSTA K–121 (Kilfoyle Remis, 2015, str. 53). Standard CSTA
K–12 se kot model učnega načrta uporablja v osnovnih in srednjih šolah povsod po svetu.
Temelje za poučevanje ključnih računalniških znanj in spretnosti predstavlja tudi standard
NET*S,2 opredeljen v dokumentu »National Educational Technology Standards for Students«
(Williamson, 2011, str. 4).

Standardi znanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije
Kilfoyle Remis (2015, str. 53) pravi, da je potrebno začeti s poučevanjem računalništva že
vrtcu, zato mora biti računalništvo opredeljeno v učnem načrtu. Zagovorniki zgodnjega učenja
so mnenja, da lahko otroke naučimo logičnega sklepanja, algoritmičnega razmišljanja,
reševanja problemov in pridobivanja veščin za življenje, ki jih čaka v prihodnosti.
Pridobivanje teh veščin bo namreč učencem omogočilo boljše možnosti zaposlitve (str. 53).
V učnih načrtih obveznih predmetov slovenskih osnovnih šol je zapisan samo en standard s
področja računalništva in tehnologije. Standard, ki vključuje uporabo IKT, se v učnih načrtih
pojavi v tretji triadi, in sicer pri pouku matematike. IKT lahko uporabimo za prikaz
računalniških preglednic (MIZŠ, 2011b, str. 68).

1
2

Http://csta.acm.org/Curriculum/sub/K12Standards.html
Http://www.iste.org/standards/ISTE-standards/standards-for-students
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V prvi triadi se lahko učenci drugega in tretjega razreda učijo pri matematiki poiskati podatke
iz preglednic in prikazov. S pomočjo preglednic in prikazov učenci sami urejajo podatke. V
tretjem razredu se učenci učijo reševanja problemov. Po zbiranju in urejanje podatkov pa
naredijo predstavitev (MIZŠ, 2011b, str. 18). V minimalnih standardih znanja matematike je
za učence tretjega razreda določeno, da znajo predstaviti podatke s pomočjo preglednice in
prikaza, vendar ni opredeljeno orodje, ki ga pri tem uporabljajo (MIZŠ, 2011b, str. 65).
Obveznega ali neobveznega predmeta računalništvo za prvo triado v slovenskem vzgojnoizobraževalnem sistemu ni. V primerjavo s slovenskimi učnimi načrti obveznih predmetov za
prvo triado smo proučili program učnega načrta za računalništvo CSTA K–12 za prvo triado.

Program K–12
Program K–12 (CSTA, 2011, str. 10) vključuje v izobraževanje v ZDA otroke od vrtca do
konca srednje šole. Program vključuje otroke od šestega do devetnajstega leta starosti.
Namenjen je otrokom od vrtca do konca srednje šole. Program v sistemu izobraževanja K–12
je razdeljen na tri nivoje. Prvi nivo K–6 vključuje vrtec in prvih pet razredov osnovne šole, v
katerih je računalništvo obvezni predmet (str. 10). Od šestega do devetega razreda osnovne
šole pa je drugi nivo, kjer je računalništvo izbirni predmet (Mori in Brodnik, 2015, str. 64).
Šolski okoliši mestnih občin v Pensilvaniji zagotavljajo model učnega načrta K–12, ki ima
velik poudarek na računalniških spretnostih. Otroci v vrtcu in prvošolci imajo v šolskem letu
30 pedagoških ur pouka računalništva, pri katerih se učijo besedišča in osnovnega
razumevanja računalniških naprav. Od drugega do petega razreda vključujejo učitelji
standarde v druge tečaje, pri katerih se učenci učijo računalniških veščin (Kilfoyle Remis,
2015, str. 53).
Model računalništva K–12 vsebuje poglobljeno razumevanje računalništva in zadostuje
zahtevam po vedno večji potrebi delovnih mest, na katerih se pričakujejo znanja s področja
računalništva. Učni načrt K–12 ima poleg standardov znanj računalništva tudi predloge za
dejavnosti, ki so potrebne pri uresničevanju teh standardov (CSTA, 2011, str. 1). Standardi
zagotavljajo učencem potrebni nivo znanja, spretnosti in izkušenj, ki jih potrebujejo, da bodo
lahko uspešni v današnjem svetu (CSTA, 2011, str. 2). Standardi znanj računalništva in
informatike so razporejeni v treh nivojih. Prvi nivo (Računalništvo in jaz) ima učne standarde
za učence na stopnjah (razredih) K–6), ki obsegajo vrtec in prvih pet razredov osnovne šole.
Učencem osnovnih šol so ob povezovanju osnovnih znanj iz tehnologije in preprostih zamisli
s področja računalniškega razmišljanja predstavljeni temeljni koncepti računalništva.
Dejavnosti, ki temeljijo na teh standardih, so učencem zanimive in inovativne (CSTA, 2011,
str. 8).
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Vsi trije nivoji so oblikovani v pet enakih sklopov: računalniško razmišljanje, sodelovanje,
računalništvo v praksi, računalniki in komunikacijske naprave ter družbeni, globalni in etični
vplivi računalništva. Učitelju so oblikovani sklopi v učnem načrtu v pomoč pri načrtovanju
učnih vsebin posameznih predmetov. Učenci lahko ob tako načrtovanem pouku spoznavajo
računalništvo na drugačen, predvsem pa zanimiv način (CSTA, 2011, str. 9).

Namen raziskave
Zaradi različnih izkušenj učencev prve triade v uporabi računalnika in dejstva, da je
računalništvo samo eden izmed neobveznih izbirnih predmetov za učence druge triade ter
eden izmed obveznih izbirnih predmetov za učence tretje triade, smo se odločili za raziskavo
o vključevanju digitalne pismenosti v prvi triadi osnovne šole

Metode raziskovanja
Predmet naše raziskave je poglobljeno razumevanje vključevanja digitalne pismenosti v pouk
prve triade osnovne šole. V empiričnem delu smo se odločili za kvalitativno metodologijo
raziskovanja. K raziskovanju (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe, 2007, 49) smo pristopili s
paradigmo socialnega konstrukcionizma. Z izbranim pristopom smo želeli pridobiti
poglobljen vpogled v razmišljanje, želje in pričakovanja udeležencev prve triade (učiteljev,
staršev, učencev) pri vključevanju digitalne pismenosti v pouk. Prav tako smo želeli pridobiti
poglobljen vpogled na razlike v digitalni pismenosti učencev prve triade.
Raziskavo smo opravili na primeru treh izbranih osnovnih šol. Vzorec je subjektivni vzorec,
saj so šole izbrane po naši presoji. Kredibilnost raziskave smo povečali s triangulacijo po
skupinah (učitelji, starši, učenci).

Omejitve raziskave
Raziskava ima vsebinske omejitve, saj smo se omejili na pogled udeležencev v raziskavi na
digitalno pismenost v prvi triadi na treh osnovnih šolah. Raziskava ima tudi metodološke
omejitve, saj smo jo izvedli na majhnem vzorcu, zato rezultatov raziskave ne moremo
posploševati na vse slovenske osnovne šole.
Analizo primarnih besednih podatkov pridobljenih s pomočjo polstrukturiranega skupinskega
intervjuja smo izvedli po koncu zbiranja podatkov. Podatke, ki smo jih dobili po
transkripcijah intervjujev, smo kodirali, kategorizirali, analizirali in interpretirali na osnovi
kombinacije metode analize vsebine in utemeljitvene analize.
Glede na raziskovalni namen in cilje naše raziskave smo v raziskavi skušali odgovoriti na
zastavljena raziskovalna vprašanja. Pridobljene odgovore smo kodirali v štiri kategorije:
digitalna pismenost učencev, IKT v učnih načrtih, digitalno opismenjevanje učencev in vloga
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učitelja. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili kategorijo IKT v učnih načrtih. Podatke
za kategorijo IKT v učnih načrtih smo pridobili s pomočjo intervjuja, ki smo ga izvedli s tremi
skupinami po šest učiteljev prve triade, na vsaki šoli posebej.

Ugotovitve in interpretacija
V naši raziskavi smo si zadali tudi cilj, da raziščemo odnos, ki ga imajo učitelji do didaktičnih
priporočil v učnih načrtih. Glede na raziskovalni namen in cilje raziskave smo skušali
odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje: »Kakšen odnos imajo učitelji do
didaktičnih priporočil v učnih načrtih?« Podatke smo kodirali v kategorijo IKT v učnih
načrtih. Učitelji opažanja povezujejo z znanjem in veščinami učencev, didaktičnimi
priporočili v učnih načrtih ter predmetnikom. Ugotovili smo, da so si učitelji šol, ki so bile
vključene v raziskavo, enotni glede nejasne vključenosti digitalne pismenosti v učnih načrtih.
Največ priporočil najdejo v Učnem načrtu za matematiko (MIZŠ, 2011).
Znanje in veščine
Učitelji šole B opažajo, da je pridobivanje osnovnih znanj, spretnosti in veščin s področja
računalništva možno vključiti znotraj obstoječega predmetnika. Priporočilo za medpredmetno
povezovanje pri načrtovanju letne priprave na pouk pa je zapisano samo v Učnem načrtu za
matematiko (MIZŠ, 2011, 29). Učitelji šole B menijo, da se ure za sistematično digitalno
opismenjevanje vseh učencev lahko pridobijo z zmanjšanjem števila ur pri drugih predmetih,
saj je način vključevanja IKT (Bhaumik, 2012, 250) v poučevanje povezan s cilji
posameznega predmeta.
Didaktična priporočila
Učitelji so mnenja, da so didaktična priporočila v obstoječih učnih načrtih preskromna in za
učitelja, ki naj bi digitalno pismenost vključeval v pouk, preveč splošna. Kellner (2007, 15)
pravi, da priporočila o digitalni pismenosti ne vsebujejo skupnih pristopov k poučevanju,
učenju in ocenjevanju digitalne pismenosti. Pri vključevanju IKT v učni načrt (Elston, 2007,
1) je zato pomembno, da učitelji upoštevajo razliko med učenjem spretnosti IKT in uporabo
IKT. Učitelji šole N posebej izpostavljajo projektno načrtovanje pouka v medpredmetnih
povezavah. Projektno načrtovanje pouka (García-Valcárcel idr., 2014, 67) je eden izmed
načinov učenčevega pridobivanja in širjenja znanj v medpredmetnih povezavah.
Predmetnik
Učitelji predlagajo, da se v učne načrte obveznih predmetov računalništvo vključi
sistematično. Kilfoyle Remis (2015, 53) pravi, da je s poučevanjem računalništva potrebno
začeti že v predšolskem obdobju, zato mora biti računalništvo (Giavrimis idr., 2011, 288)
opredeljeno v učnem načrtu in IKT je potrebno načrtovati že v pripravi na pouk. Učitelji šole
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B in N predlagajo načrt digitalnega opismenjevanja po vertikali, dokler ne bo smiselno in
sistematično prenovljenih učnih načrtov. Ugotovili smo, da imajo na šoli N že narejen načrt
za digitalno opismenjevanje učencev v prvi triadi, vendar pri svojem delu potrebujejo
smernice za digitalno opismenjevanje učencev prve triade. Razumevanje in uresničevanje
ciljev IKT (Vanderlinde in Braak, 2011, 132) je zelo zahtevno, zato morajo biti v načrtovanje
vključevanja IKT v učne načrte vključeni tudi učitelji. Prav tako morajo biti učitelji
(Vanderlinde in Braak, 2011) vključeni v načrtovanje vključevanja IKT na ravni šole.

Prispevek k teoriji in praksi
Raziskavo smo izvedli na vzorcu treh osnovnih šol, zato rezultatov raziskave ne moremo
posploševati na vse slovenske osnovne šole, kar tudi ni bil naš namen.
Naš prispevek k teoriji in praksi na področju uporabe IKT v izobraževanju, ki sodi na
področje poslovne informatike, so priporočila za drugačno umestitev IKT v učne načrte.
Glede na ugotovitve naše raziskave predlagamo, da se pri prenovi učnih načrtov obveznih
predmetov digitalna pismenost opredeli ciljno in vsebinsko s smernicami za dejavnosti
digitalne pismenosti ter standardi znanj za učence prve triade znotraj obstoječega
predmetnika. Na tak način bi lahko učitelji razvijanje digitalne pismenosti učencev lažje
strokovno načrtovali in jo vključevali v pouk. Ugotovitve raziskave so močno sporočilo za
snovalce politik. Predlagamo, da snovalci politik načrtujejo dodatna sredstva, ki so potrebna
za opremo učilnic z IKT, saj bo le na tak način lahko učitelj v pouk vključeval digitalno
pismenost. Predlagamo, da se ravnatelje ozavešča o pomembnosti načrtovanja digitalnega
opismenjevanja na šolah, in sicer po vertikali. Pri načrtovanju naj upoštevajo razliko med
učenjem spretnosti IKT in uporabo IKT. Hkrati pa morajo ravnatelji učiteljem pri
vključevanju IKT v pouk zagotoviti dodatna strokovna in praktična izobraževanja ter podporo
računalnikarja.

Zaključek
Učitelji vseh treh šol, ki so sodelovale v naši raziskavi, imajo enak odnos do didaktičnih
priporočil v učnih načrtih obveznih predmetov za prvo triado. Didaktična priporočila v
obstoječih učnih načrtih so preskromna in preveč splošna za učitelja razrednega pouka, ki naj
bi digitalno pismenost vključeval v pouk. Predlagajo, da šole naredijo načrt digitalnega
opismenjevanja po vertikali, pri katerem upoštevajo razliko med učenjem spretnosti IKT in
uporabo IKT.
Učitelji poleg didaktičnih priporočil interpretirajo tudi znanja in veščine ter predmetnik učnih
načrtov. Vsi učitelji strmijo k sistematični prenovi učnih načrtov obveznih predmetov, znotraj
katerih bi moralo biti področje računalništva točno opredeljeno.
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Učitelji predlagajo, da bi lahko bilo pridobivanje osnovnih znanj in spretnosti s področja
računalništva vključeno znotraj obstoječega predmetnika. Cilji in vsebine bi morali biti v
učnem načrtu določeni za vsak razred posebej, prav tako tudi standardi znanj ob koncu vsake
triade.
Učitelji posebej opozarjajo, da se pri umestitvi računalniških vsebin ure pouka ne smejo
povečevati, saj so otroci že zdaj preobremenjeni, zato predlagajo zmanjšanje števila ur pri
drugih predmetih. Tako bi lahko pridobili ure za sistematično digitalno opismenjevanje vseh
učencev. Učitelji računalništva ne povezujejo s samostojnim predmetom, ampak z vsebino
drugih predmetov, saj ga lahko načrtujejo tudi v obliki projekta v medpredmetnih povezavah.

Primer dobre prakse
Glede na opažanja učiteljev smo v šolskem letu 2015/16 na Prvi osnovni šoli za starše in
učence prve triade pripravili okroglo mizo na temo vključevanja sodobne IKT v pouk.
Ugotovili smo, da starši opozarjajo na varno rabo interneta, učenci pa bi se radi učili tipkanja
in iskanja za njih koristnih informacij na spletu. Učitelji ugotavljamo, da učenci potrebujejo
osnovne veščine računalništva. Glede na opažanja in ugotovitve smo za učence prve triade v
šolskem letu 2016/17 pripravili tečaj ABC računalništva. Učenci so na tečaju pridobili nekaj
najbolj osnovnih in splošno uporabnih znanj, ki so primerna starosti učencev,ozaveščanje o
pravilni in varni uporabi računalnika in interneta, uporaba didaktičnih računalniških
programov in interaktivnih iger.
V šolskem letu 2017/18 smo pripravili načrt vključevanja IKT v pouk še za drugo in tretjo
triado in uvedli vključevanje uporabe računalniške učilnice pri pouku. Načrtovanje
vključevanja sodobne IKT po vertikali in v medpredmetnih povezavah se je izkazalo kot
smiselno in učinkovito.
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Bojana Peterka: OBJEKTIVNO USTNO VREDNOTENJE ZNANJA
Osnovna šola Vodice
Povzetek
V današnjem času je ustno vrednotenje znanja tarča mnogih kritik, saj naj ne bi podalo
zanesljive ocene znanja, ker je rezultat subjektivnosti izpraševalca, kar pomeni, da je
pristransko. Tako lahko slišimo tudi pozive k temu, da bi pristojni morali premisliti o ukinitvi
ustnega vrednotenja znanja, vendar pa je le-to v osnovni šoli potrebno zaradi razvoja
učenčevih komunikacijskih oziroma govornih spretnosti in veščin, ki predstavljajo pomemben
vidik razvoja pri človeku, ter tudi zaradi uporabe knjižnega jezika (knjižni pogovorni jezik).
Pri tem je treba poudariti, da pristranskost izpraševalca velja za tako imenovano klasično
ustno vrednotenje znanja, ki poteka tako, da izpraševalec nima vnaprej ne določenih vprašanj
ne določenega števila vprašanj za vprašanega. Taka oblika ocenjevanja znanja je danes še
vedno močno prisotna v osnovnih šolah in tudi drugod se jo težko opušča zaradi tradicije. Kot
novejši pristop k ustnemu vrednotenju znanja se na mnogih fakultetah v tujini uveljavlja tako
imenovano strukturirano vrednotenje znanja, ki se od klasičnega vrednotenja razlikuje po
vnaprej postavljenih vprašanjih na listu (strukturiranost vprašanj), večjo verodostojnost pa
dosega prav zaradi večje objektivnosti. Táko ustno vrednotenje je torej podobno pisnemu in je
zato dobro sprejeto tako pri učencih kot starših.
Ključne besede: klasično ustno vrednotenje znanja, novejši pristopi, osnovna šola,
strukturirano ustno vrednotenje znanja, ustno vrednotenje znanja.
Summary
Nowadays, the oral examination is a target of many critics, as it does not give a reliable
evaluation of the knowledge, since it is the result of the subjectivity of the examiner, meaning
that it is biased. There have been numerous requests to consider removing oral examination.
However, it is still essential in elementary schools for the development of pupil's verbal
communication skills, which represent an important aspect of the human development as well
as use of literary language. It should be emphasised here that this is true for the so-called
traditional oral examinations, which are carried out in such a way that the examiner has no
structured questions for the candidate and therefore has completely free hands. Such a form of
examination is still strongly present in elementary schools and elsewhere today, and it is
difficult to replace it with objective methods due to its long-standing tradition. A newer
approach to the oral examination, the so-called structured oral examination, is being applied at
many universities abroad. It differs from traditional examination by structuring the questions
and standardising the evaluation criteria, which achieves higher credibility due to greater
objectivity. This examination is therefore similar to written one and is hence more accepted
by pupils and their parents.
Keywords: Elementary school, Novel approaches, Oral examination, Structured oral
examination, Traditional oral examination.
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1 Uvod
Ustno vrednotenje znanja – da ali ne je večna dilema vseh udeležencev v vzgojnoizobraževalnem procesu. Nekateri strokovnjaki trdijo, da le pisno ocenjevanje znanja (pisni
preizkus znanja, tako imenovani test) poda stvarno informacijo o posameznikovem znanju,
spet drugi trdijo, da so nekateri posamezniki uspešnejši ustno, saj imajo bolje razvite
komunikacijske spretnosti, pisno pa so manj natančni. Vsekakor naj bo vrednotenje znanja
bodisi ustno bodisi pisno korektno in objektivno merilo za vsakega posameznika.
V članku bo predstavljeno, da ima ustno vrednotenje znanja pomembne vidike, ki jih s
pisnim preizkusom znanja ne moremo oceniti, vendar da bo le-to objektivno, ga je treba
drugače zastaviti. Članek bo predstavil dve obliki ustnega vrednotenja znanja, tako
imenovanega klasičnega oziroma nestrukturiranega in strukturiranega, pri tem pa bo podal
njune slabosti in prednosti.

2 Vrednotenje znanja
Z vrednotenjem oziroma ocenjevanjem znanja v osnovni šoli se lahko ugotovi, kolikšno je
znanje udeležencev (učencev) v vzgojno-izobraževalnem procesu (v kolikšni meri in kateri
cilji oziroma standardi so doseženi) oziroma le-to poda učitelju povratno informacijo o
absorbiranem znanju. Vrednotenje znanja je torej ugotavljanje in merjenje znanja. Vrednoti se
lahko določena vsebina ali učni/tematski sklop, kot se je učitelj vnaprej dogovoril z učenci,
pred tem pa mora znanje preveriti bodisi ustno bodisi pisno. Tako učenci kot starši morajo biti
seznanjeni s kriterijem ocenjevanja za posamezno predmetno področje oziroma za posamezno
ocenjevanje. Pri vrednotenju mora učitelj upoštevati standarde znanja iz učnega načrta za
posamezni predmet in razred.

3 Ustno vrednotenje znanja
Ustno vrednotenje znanja poteka tako, da učitelj sprašuje učenca o vsebini predmeta oziroma
učne snovi. Pri tem mu zastavi različno število vprašanj – od lažjih do težjih, od splošnih do
specifičnih oziroma od enostavnih do kompleksnejših. Tako ocenjevanje znanja poteka v
obliki intervjuja (vprašanja in odgovori). Gre torej za interakcijo med učiteljem in učencem,
tako da učitelj sprašuje (izpraševalec) in učenec odgovarja na zastavljena vprašanja
(vprašani).
Ustno vrednotenje znanja je klasična oblika ocenjevanja, pri katerem eden ali več
izpraševalcev zastavlja vprašanja kandidatu. Mnogi so mnenja, da ustno ocenjevanje znanja
preverja globino znanja, a tudi ostale kvalifikacije, kot je na primer sposobnost razmišljanja
(Davis in Karunathilake, 2005).
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Načela za preverjanje in ocenjevanje znanja, povzeti po Pravilniku o preverjanju in
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli so:
- spoštovanje osebnostne integritete učencev in različnost med njimi;
- upoštevanje poznavanja in razumevanja ciljev in standardov, sposobnost analize in
interpretacije ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja;
- uporaba različnih načinov preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oziroma
standarde znanja in glede na razred;
- pri vsakem predmetu se učenčevo znanje preverja in ocenjuje skozi celotno
ocenjevalno obdobje;
- učenci, učitelji in starši imajo povratno informacijo o učenčevem individualnem
napredovanju;
- učencu je omogočen kritični premislek in vpogled v usvojeno znanje;
- prispevek k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji.
Učitelj mora torej upoštevati vse zgoraj navedene vidike, da učenca oceni čim bolj korektno
in realno, čeprav je v praksi to nekoliko teže izvedljivo.
Pri ustnem vrednotenju znanja sta na razpolago dve obliki ocenjevanja, in sicer klasično
oziroma nestrukturirano vrednotenje znanja in strukturirano vrednotenje znanja. Z ustnim
spraševanjem se učencem omogoča razvoj komunikacijskih oziroma govornih veščin in
spretnosti ter uporaba knjižnega pogovornega jezika, pri čemer je učitelj vzgled, ob tem pa
učenci urijo tudi hitrost priklica informacij iz delovnega spomina.

3.1 Klasično oziroma nestrukturirano ustno vrednotenje znanja
Klasično ustno vrednotenje znanja je zelo stara in pogosta oblika ocenjevanja ne le
kognitivnih sposobnosti, temveč tudi višjih kognitivnih funkcij posameznika o neki
vsebini/temi. Táko vrednotenje znanja še vedno ostaja najljubši način ocenjevanja pri
izpraševalcih zaradi veljavnosti in prilagodljivosti pri vprašanjih, saj ima izpraševalec proste
roke pri izboru, številu in težavnosti vprašanj ter drugem (Vankudre, Almale, M. S. Patil in A.
M. Patil, 2016). Ker je v nekaterih državah táko vrednotenje znanja tradicionalna oblika
ocenjevanja, jo je kot tako težko spremeniti.
Klasično ustno vrednotenje znanja poteka tako, da izpraševalec nima vnaprej ne določenih
vprašanj ne določenega števila vprašanj za vprašanega. Pri spraševanju ima torej popolno
avtonomnost – odloča se v danem trenutku. Vprašanja lahko zastavlja na primer le o določeni
vsebini/temi, dvema vprašanima lahko postavi različno število vprašanj ali celo ne upošteva
enakosti pri sami težavnosti vprašanj in podobno.
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3.2 Strukturirano ustno vrednotenje znanja – nov pristop k ustnemu vrednotenju znanja
Strukturirano ustno vrednotenje znanja pomeni, da ima izpraševalec že vnaprej narejene
vprašalne lističe ali tako imenovane vprašalnike ocenjevanja, ki jih ponudi vprašanemu. Za
večjo verodostojnost je priporočljivo, da vsakemu vprašanemu dá na izbiro vsaj dva vprašalna
lističa, med katerima le-ta potem lahko izbira. Vprašanja na lističih so lahko razporejena glede
na učne/tematske sklope, vsebino ali različna področja in podobno. Pri vsakem vprašanju je
navedeno možno število točk in na koncu vprašalnika skupno število točk. Taka oblika
ustnega vrednotenja znanja je zelo podobna pisnemu ocenjevanju znanja ali tako
imenovanemu preizkusu znanja oziroma testu, le da vprašani ustno odgovarja na vprašanja,
vendar lahko izpraševalec na listu oblikuje tudi takšna vprašanja/naloge, ki jih vprašani mora
zapisati oziroma rešiti na list (če se na primer preverja praktična uporaba znanja ali uporaba
znanja v novih situacijah in vprašani za to potrebuje več razpoložljivega časa).
Navodila ali priporočila za strukturirani vprašalnik znanja v osnovni šoli:
- upoštevanje ciljev in standardov znanja posameznega učnega predmeta;
- vsaj 50-odstotkov vprašanj naj vsebuje minimalne standarde znanja po učnem načrtu
za osnovno šolo, ki so nujni za nadaljnje napredovanje učenca;
- oblikovanje takih vprašanj, ki preverjajo različne taksonomske ravni znanja v razmerju
30/40/30);
- vprašanja iz vseh vsebinskih/tematskih področij;
- vprašanj ni treba razvrstiti od lažjih k težjim;
- praktične naloge naj bodo na koncu vprašalnika;
- vnaprej znan kriterij ocenjevanja (odstotne točke, potrebne za dosego posameznega
praga ocene);
- vnaprej pripravljeni opisniki za ocenjevanje za vsako posamezno vprašanje/nalogo.

4 Prednosti ustnega vrednotenja znanja
Nekateri raziskovalci navajajo, da ima ustno vrednotenje znanja nekaj nezamenljivih
prednosti v primerjavi s pisnim vrednotenjem. Zagovorniki ustnega vrednotenja znanja trdijo,
da ima tak način ocenjevanja več prednosti v primerjavi z drugimi oblikami ocenjevanj, in
sicer:
- neposredni osebni stik;
- ocenjevanje reševanja problemov in logičnega sklepanja;
- možnost preizkušanja globine znanja;
- prilagodljivost ocenjevanja različnih tem;
- sposobnost prilagajanja zastavljenih vprašanj potrebam vsakega posameznega
kandidata.
(Davis in Karunathilake, 2005).
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Obstaja kar nekaj opravljenih študij, ki podpirajo trditve o prednosti ustnih izpitov pri
študentih medicine. Ena taka študija, ki so jo izvedli McFarlane, Goldney in Kalucy (1989), je
uporabila faktorsko analizo, ki je pokazala, da je ustni izpit meril sposobnost kandidatov pri
oblikovanju idej in sposobnost njihovih komunikacijskih veščin. V drugi študiji so Zelenock
idr. (1985) uporabili večkratno regresijsko analizo, da bi dokazali, da lahko ustni izpit meri
področja, ki so pomembna za klinično usposobljenost študentov medicine, kot je reševanje
problemov. Wass, Wakeford, Neighbour in Van Der Vleuten (2003) so mnenja, da je prednost
ustnega izpita ocenjevanje sposobnosti kandidata pri odločanju. Nekateri drugi pa so poročali
o tem, da niso našli dovolj dokazov za podkrepitev prednosti ustnega vrednotenja znanja. Na
primer, Colton in Peterson (1967) sta analizirala rezultate ustnega izpita študentov na
Medicinski fakulteti Harvard in nista mogla dokazati, da so sposobnosti študentov, kot so
reševanje problemov in odločanje, lahko zanesljivo in veljavno ocenjeni z ustnim
spraševanjem.
Neposredni osebni stik omogoča oceno videza, načina govora, osebnosti, zaupanja,
poštenosti, samozavedanja ter drugih vidikov vrednot in odnosov. Tega pri študentih, ki bodo
v bližnji prihodnosti zaposleni, pri pisnem izpitu ne moremo oceniti, a je pomembno, da se
tudi ti vidiki ocenijo (Davis in Karunathilake, 2005).

4.1 Slabosti klasičnega oziroma nestrukturiranega ustnega vrednotenja znanja
Ustno vrednotenje znanja doživlja veliko kritik v današnjem času, čeprav je bilo v preteklosti
šolstva stalnica, ko je učitelj lahko vprašal kogar koli in to kadar koli. Starejši učitelji, tudi
taki, ki so že upokojeni, z razočaranjem povedo, da je bilo znanje nekoč na mnogo višji ravni,
kot je danes, in da ima za to med drugim zasluge tudi nenapovedano ustno spraševanje.
Kadar se govori o kritikah ustnega vrednotenja znanja, imajo ljudje v mislih klasično oziroma
nestrukturirano vrednotenje znanja. Pri tem se izpostavlja, da takšno vrednotenje ne poda
zanesljive oziroma realne ocene posameznikovega znanja. Kot razloge se navaja pristranskost
izpraševalca pri vprašanih glede različnih dejavnikov (na primer subjektivnost zaradi
simpatiziranja določenega učenca), izpraševalci večinoma ne zajamejo vseh taksonomskih
ravni znanja (največ je vprašanj nižjih taksonomskih ravni), ne upoštevajo enakosti pri
težavnosti vprašanj, ne upoštevajo enakosti pri številu vprašanj, vprašanemu zagotavljajo
različno pomoč, različno presojajo vsebino oziroma odgovore, posledično pa jih različno
ocenijo.
Mnogi raziskovalci so v svojih raziskavah poročali o slabši veljavnosti in zanesljivosti take
klasične ustne oblike ocenjevanja zaradi neenake časovne razporeditve, pristranskosti,
različne težavnosti vprašanj, nepokritosti vseh tematskih sklopov oziroma vsebin,
razpoloženja izpraševalca, visoke anksioznosti kandidatov, sposobnosti kandidatovih
komunikacijskih spretnosti in drugo (Evans, Ingersoll in Smith, 1966; Davis in Karunathilake,
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2005). Podobne ugotovitve so podali tudi mnogi drugi raziskovalci, ki so že v prejšnjem
stoletju trdili, da klasično ustno vrednotenje znanja kaže nizko zanesljivost in je zaradi tega
upravičeno kritizirano (Colton in Peterson, 1967; Foster, Abrahamson, Lass, Girard in Garris,
1969; Kelly, Matthews in Schumacher, 1971). Kljub temu pa je bilo ugotovljeno, da je ustno
ocenjevanje znanja lahko učinkovito orodje za vrednotenje, če se izvede na ustrezen način, ki
hkrati meri kandidatovo znanje, veščine, odnos in komunikacijske spretnosti (Vankudre idr.,
2016).
Na ustno vrednotenje znanja močno vpliva kandidatova osebnostna integriteta, ki je nekemu
izpraševalcu bolj ali manj všeč. Mnogi strokovnjaki v svojih raziskavah navajajo, da lahko pri
takem načinu ocenjevanja prihaja celo do diskriminacije kandidata zaradi spola, videza,
nacionalnosti, rase, verskega prepričanja, sloga oblačenja, načina govora in razmišljanja ter
ostalih osebnostnih karakteristik.
Ustni izpiti poskušajo oceniti kandidatovo znanje o predmetu, vendar občasno merijo tudi
druge vidike, kot so kandidatova osebnostna integriteta (Bull, 1959), način govora, videz in
slog oblačenja (Rowland-Morin, Burchard, Garb in Coe, 1991 ter Burchard, Rowland-Morin,
Coe in Garb, 1995).
Iz lastnih dognanj večletnega poučevanja in ocenjevanja je ugotovljeno, da so učenci pri
nestrukturiranem ustnem vrednotenju znanja pod večjim stresom, ko se z učiteljem gledajo iz
oči v oči ter čakajo na nova vprašanja. Mnogi od njih ob pričakovanju vsakega naslednjega
vprašanja doživljajo občutje nelagodja, treme, nemalokrat celo strah in anksioznost, kar se
kaže v raztresenosti, zmanjšani kogniciji, omejeni funkciji govora in drugem. Učenci se vidno
tresejo (roke), spremeni se jim glas in način govora, imajo suha usta, izrazito se potijo, imajo
pordela lica, nekaterim je celo slabo ali pa morajo med ustnim vrednotenjem znanja na
stranišče. Vse to ovira in omejuje njihove dejanske sposobnosti oziroma dejansko znanje. Če
se spomnimo teoretičnih izhodišč za načela preverjanja in ocenjevanja znanja, ki so navedena
v Pravilniku, lahko ugotovimo, da se jih v praksi ni povsem mogoče držati, kar omaje
nepristranskost ustnega vrednotenja znanja, s tem pa veljavnost ocene.
McGuire (1966) je v pomembni zgodnji študiji, ki je analizirala vprašanja ustnega dela izpita
za kandidate, ki so se udeležili izpitov s posebnimi profili v ZDA, ugotovila sledeče: "Taki
ustni izpiti merijo sposobnost kandidata, da čim hitreje in pod stresom prikliče posamezne
fragmente znanja, kar pomeni, da študentje redko navajajo dokaze za svoje odgovore ... ''
Druga slabost nestrukturiranega ustnega vrednotenja znanja je postavljanje več vprašanj nižje
taksonomske ravni, ki preverjajo le poznavanje (na primer priklic podatkov, obnavljanje
razlag in interpretacij) in razumevanje znanja (lastna miselna predelava, zmožnost sklepanja),
manj pa uporabo znanja (uporaba naučenega v konkretnih situacijah ali na novih primerih
oziroma razlaga nove problemske situacije), primerjanje, sintezo, analizo in vrednotenje, saj
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se učitelj na spraševanje ne more vnaprej dovolj dobro pripraviti, obenem pa po navadi ne
zajame vprašanj iz vseh učnih sklopov.
Tudi tri glavne študije, ki so jih ločeno izvajali Evans in Smith (1966), McGuire (1966) ter
Jayawickramarajah (1985), da bi analizirali kognitivno raven vprašanj med ustnim izpitom, so
pokazale, da nestrukturirana oblika ustnega vrednotenja znanja po navadi vrednoti le nižjo
taksonomsko raven. Kot primer so navedli priklic teoretičnega znanja in ne reševanje
problemov.
Tretja slabost nestrukturiranega ustnega vrednotenja znanja je neenakost pri spraševanju, kajti
učitelj lahko enemu učencu postavi več vprašanj, drugemu pa manj v odvisnosti na izkazano
znanje ali pa nekoga sprašuje le o eni tematiki, drugega pa celovitejše. Van der Vleuten
(1996) meni, da ima nizka zanesljivost pri takem ustnem vrednotenju znanja tudi negativen
učinek na veljavnost ocene zaradi možnosti spreminjanja vsebine pri spraševanju ter poudarka
na različnih vsebinskih področjih. To pomeni, da lahko izpraševalec glede na kandidata, ki
mu je bodisi bolj bodisi manj simpatičen, spreminja vprašanja, tako da enemu postavi lažja
oziroma enostavnejša vprašanja, drugemu pa težja oziroma kompleksnejša vprašanja ali da
nekoga sprašuje samo o enem vsebinskem področju, ki ga bodisi obvlada bodisi ga ne zna.

4.2 Prednosti strukturiranega ustnega vrednotenja znanja
Ustno vrednotenje znanja kot zanesljiva, objektivna in veljavna oblika ocenjevanja znanja se
lahko doseže s strukturiranjem vprašanj. Tako imenovani strukturirani vprašalnik je po svoji
obliki zelo podoben pisnemu preizkusu znanja. Gre za nekakšno alternativo klasičnemu
ustnemu vrednotenju znanja in predstavlja nov pristop k ustnemu vrednotenju znanja. Če ga
primerjamo s klasičnim spraševanjem, je strukturirano spraševanje zanesljivejše in
veljavnejše, saj zmanjšuje pristranskost izpraševalca. Dognanja mnogih raziskovalcev po
svetu so pokazala, da so kandidati bolj naklonjeni strukturiranemu ustnemu spraševanju, saj
menijo, da je bolj pošteno, ker izključuje pristranskost (na primer razpoloženje izpraševalca,
diskriminacija glede na spol, nacionalnost, raso, veroizpoved in podobno, različna težavnost
vprašanj ter število vprašanj). Do podobnih spoznanj lahko pride vsak pedagoški delavec pri
svojem delu z učenci oziroma pri ustnem vrednotenju znanja. Slabost take oblike vrednotenja
znanja pa je, da od izpraševalca oziroma učitelja zahteva več napora in porabljenega časa.
V raziskavi, ki so jo objavili Vankudre idr. (2016), se je 70-odstotkov kandidatov močno
strinjalo, da je strukturirano ustno vrednotenje znanja enotno, 81-odstotkov jih je menilo, da
je tako vrednotenje znanja celovito, saj pokriva vsa vsebinska/tematska področja in skoraj 88odstotkov kandidatov se je strinjalo, da taka oblika spraševanja zmanjšuje večino
pristranskosti. Delež študentov, ki so bili v času izpita pod stresom, je bil le 23-odstoten,
medtem ko je bil pri klasični obliki vrednotenja znanja ta delež 58-odstoten, torej bistveno
višji. 85-odstotkov kandidatov je menilo, da razpoloženje izpraševalca lahko vpliva na
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njihovo uspešnost pri izpitu, 62-odstotkom študentov pa se je zdelo, da je izpraševalec
osredotočen le na posamezno temo, ki mu je bila bolj všeč oziroma se je zanjo bolj zanimal.
Raziskava je potekala tako, da so naključno izbrani kandidati na fakulteti, ki so se z raziskavo
predhodno strinjali, opravljali ustni izpit po obeh oblikah (strukturirano in nestrukturirano),
nato pa so tako študentje kot izpraševalci morali izpolniti vprašalnik o obeh oblikah
vrednotenja, in sicer po Likertovi lestvici (Vankudre idr., 2016). Do primerljivih rezultatov v
svojih raziskavah so prišli tudi Shenwai in Patil Krishnakant (2013) ter Shah, Vaz in
Motghare (2013).
Vankudre s svojimi sodelavci (2016) priporoča uvedbo strukturiranega ustnega vrednotenja
znanja pri vseh predmetih, da bi dosegli čim večjo objektivnost v samem procesu vrednotenja.
V nasprotju s klasičnim ustnim vrednotenjem znanja bo strukturirano vrednotenje zahtevalo
več napora s strani profesorjev na fakulteti, ker bodo morali vnaprej pripraviti standardizirani
vprašalnik.
Prednosti takega vrednotenja znanja so torej večja objektivnost, ustrezna veljavnost in
različna težavnost vprašanj. Pod pojmom objektivnost razumemo že vnaprej določen in enak
kriterij ter nedvoumno točkovanje za vsako posamezno vprašanje. Veljavnost pomeni, da
vprašalnik preverja vse taksonomske ravni znanja, različna težavnost vprašanj pa, da
izpraševalec vprašanemu postavi večje število različnih vprašanj – od lažjih do težjih, od
splošnih do specifičnih oziroma od enostavnih do kompleksnejših (poznavanje – razumevanje
– uporaba).

5 Zaključek
Iz lastnih dognanj sem prepričana, da je ustno vrednotenje znanja potrebno zaradi razvoja
komunikacijskih spretnosti in veščin pri učencih, ki predstavljajo pomemben vidik razvoja pri
človeku, ter tudi zaradi uporabe knjižnega jezika (knjižni pogovorni jezik), ki ga v domačem
okolju oziroma v zasebnem govornem položaju ne govorijo. Tak način ocenjevanja je obenem
ustreznejši za otroke s posebnimi potrebami (v ta termin so vključeni učenci, ki imajo kakršne
koli primanjkljaje, ovire oziroma motnje), ki so po navadi ustno uspešnejši, in za učence, ki so
pisno manj natančni. Ustno vrednotenje znanja je torej pomemben vidik ocenjevanja, vendar
da se zmanjšajo različni človeški in drugi dejavniki ter da se ga naredi objektivnejšega, naj bo
vnaprej pripravljeno in ustrezno strukturirano po načelu pisnega ocenjevanja, saj bo tako v
učenčevih očeh verodostojnejše.
Različne tuje raziskave kažejo, da ima tako imenovano strukturirano ustno vrednotenje znanja
vrsto prednosti pred nestrukturiranim in da je le-to primernejše, če želimo dobiti ustrezno
povratno informacijo o posameznikovem znanju.
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Učenci v povratnih informacijah o ustnem spraševanju na strukturiran način napišejo ali
povedo, da se jim zdi tako ocenjevanje znanja bolj pošteno od klasičnega, da jih je pri
spraševanju manj strah, da vedo, kaj lahko pričakujejo, s tem pa je ocenjevanje bolj
nepristransko. Z vnaprejšnjim vpogledom vseh vprašanj na listu učenci vedo, kaj lahko
pričakujejo v nadaljevanju in lahko vnaprej na hitro ocenijo svoje znanje.
S strukturiranjem ustno spraševanje kot tarča mnogih kritik pridobi verodostojnost in ugled
skozi objektivnost, veljavnost in različno težavnost, zato je lahko boljša oblika ustnega
ocenjevanja znanja, saj bo sprejemljivejša tako pri učencih (vprašanih) kot učiteljih
(izpraševalcih). Strukturirano obliko ustnega vrednotenja znanja lahko uporabimo na vseh
stopnjah in ravneh izobraževanja.
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Nataša Preglau Borko: MOTIVACIJA PRI POUKU SLOVENŠČINE
II. Gimnazija Maribor
Povzetek
Materni jezik ni zgolj sredstvo sporazumevanja, v njem razmišljamo, doživljamo, vrednotimo,
je naše orodje za predstavitev osebnosti drugim. Tudi pri pouku književnosti so poleg ožjih
zelo pomembni širši vzgojni cilji, pri katerih se oblikuje splošni vrednostni sistem. Dijaki se
pomembnosti svojega maternega jezika in obravnave književnosti velikokrat ne zavedajo ter
se učijo zaradi ocen. To lahko za učitelja slovenščine predstavlja frustracijo, lahko pa mu
pomeni izziv. Prispevek na primerih motivacije pri pouku slovenščine prikaže, kako lahko
dijakom približamo ustvarjalno moč jezika in čar književnosti; kako jih motiviramo za
dejavno vključevanje v pouk slovenščine in v njih spodbujamo kritično in ustvarjalno
razmišljanje. Namen prispevka je pokazati, kako lahko z dobro motivacijo zagotavljamo višjo
raven razumevanja, predvsem pa dijakom dokazati, da se ne učijo za šolo, ampak za življenje.
Ključne besede: motivacija, slovenščina, književnost, jezik
Summary
Mother tongue is not just a means of communication, with it we think, experience, evaluate, it
is our tool for presenting our personality to others. In literature lessons, wider educational
goals are also very important in which the general value system is formed. Students are often
unaware of the importance of their mother tongue and the study of literature, and they learn
just to acquire good grades. This may be a frustration for teachers of Slovene, but it can also
be a challenge for them. The article shows with examples of motivation in Slovene lessons
how the students can approach the creative power of language and the charm of literature;
how we can motivate them to actively engage in Slovene lessons and encourage them to think
critically and creatively. The purpose of the article is to show how we can provide a higher
level of understanding with good motivation, and above all to prove the students that they are
not learning for school, but for life.
Key words: motivation, Slovene, literature, language
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1 UVOD
Motivacija kot osrednji dejavnik uspešnega učenja in poučevanja deluje kot mediator, ki
vpliva na delovanje drugih dejavnikov in aktivira druge pomembne psihične procese (npr.
pozornost, mišljenje, pomnjenje, čustva) ter jih usmeri v učenje. Za uspešno motiviranje mora
učitelj
poznati psihološko naravo motivacije in delovanje motivacije v procesu učenja;
poznati in upoštevati razlike med učenci;
poznati motivacijsko usmerjenost učencev, njihove atribucije za uspehe ali neuspehe
ter strukturo motivacijskih vzorcev pri učencih (Razdevšek-Pučko, 2013).
Nekatere pomembne učiteljeve značilnosti za motiviranje učencev so optimizem, strpnost,
zaupanje v učence, pripravljenost poslušati … Pomemben vpliv imajo metode in oblike
poučevanja, vključevanje učencev v razredno interakcijo, pravičnost pri ocenjevanju,
izražanje pričakovanj, oblikovanje povratnih informacij. Učitelj nedvomno ima vpliv na
motivacijo učencev, ima tudi možnosti (in priložnosti) oblikovanja in spodbujanja učne
motivacije pri učencih (Razdevšek-Pučko, 2013).
–
–
–

Zakaj je motivacija tako pomembna za naše delovanje? Ker izzove energijo, čustva in
spoznavne procese; daje moč za vztrajanje v dejavnosti in za premagovanje ovir; usmerja
posameznikovo delovanje k postavljenim ciljem; vpliva na višjo kvaliteto dosežkov (višji
spoznavni procesi, razumevanje, boljša zapomnitev (Razdevšek-Pučko, 2013).
Kot učiteljica slovenščine se zavedam, da je motivacija dijakov glavno sredstvo za uspešno
izvedeno učno uro. Slovenščina je predmet, pri katerem dijaki ne dosegajo svojih najboljših
rezultatov, imajo velikokrat odpor do učenja ali pa jim ne ustreza določen del pouka (ali
jezikovni ali književni). Dijaki morajo biti motivirani, da bodo ne glede na svoj vidik učnega
predmeta usvojili pričakovano znanje, zato se mora učitelj truditi, da v učni proces vnaša
različne oblike in metode.
Na žalost je pri dijakih velikokrat v ospredju zunanja motivacija (najpogosteje ocene), ne
notranja (želja po znanju), zato se je treba še bolj potruditi, da to spremenimo – da jih pravilno
izzovemo, spodbudimo in usmerimo.
V prispevku bom na podlagi dveh primerov prikazala način motiviranja dijakov pri pouku
slovenščine. Pri tem sem upoštevala motivacijski vzorec dijakov, tj. njihovo vedenje v učnem
procesu. V razredu s 30 dijaki je izziv enakovredno motivirati, kar pomeni, da pri načinu
motiviranja upoštevam motivacijski vzorec.
Motivacijski vzorec predstavlja za posameznika določen in značilen splet oziroma
»kombinacijo« motivacijskih naravnanosti. Sestavljajo ga sestavine pobudnikov in
ojačevalcev učne motivacije in ga oblikujejo v individualno obliko, ki pri učencu določa
vedenje v učnem procesu. Poznamo pet različnih motivacijskih vzorcev:
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Učno tekmovalni učenci: glavna značilnost vedenja je tekmovalnost, učenci imajo
izraženo željo po učni uspešnosti, nagradah, pohvalah, dobrih ocenah in se izogibanju
kaznim in grajam, učenci znajo vedenje prilagajati glede na učno snov, učenci so zelo
učno aktivni v smislu sodelovanja in prizadevanja za šolsko delo; zelo učno uspešni.
Učno aktivni učenci: želja po obvladanju, znanje jim predstavlja vrednoto, po naravi zelo
radovedni, učenje in učna snov jih zanimata, učenci so učno kompetentni.
Učno nesamozavestni učenci: učijo se zaradi strahu pred kaznijo in grajo, učenci pa
vseeno poznajo pomen znanja in vrednote učenja, zato se tudi veliko učijo, da bi dosegli
uspeh in dobili pohvalo, občutek neznanja in negotovosti.
Učno pasivni učenci: učenci se učijo zaradi strahu pred kaznijo, ki bi sledila neuspehu,
učenje iz radovednosti je postavljeno ob stran, nimajo volje do učenja, želje po učnih
dosežkih, ravno tako jim znanje ni vrednota, nižje učne sposobnosti, učijo se le da
dosežejo minimum, beležijo nižjo učno uspešnost.
Učno nemotivirani učenci: učenci niso ne notranje ne zunanje motivacijsko naravnani,
se ne izogibajo učenju, imajo nadzor nad lastnim učenjem in znanjem, visoka učna
uspešnost, učno aktivni, uporabljajo pristop razumevanja učne snovi (Učna motivacija,
2014).

2 OSREDNJI DEL
2.1 Kamišibaj in potek ure
Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: gledališče) je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob
slikah. Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec
(kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Uvrščamo
ga med predstave manjšega tipa oz. komornega gledališča. Slike (formata A3) vabijo k bližini
in vključenosti gledalcev v vzdušje zgodbe. Kamišibaj omogoča prikaz različnih žanrov in
lahko nagovarja različno publiko. Poleg otroškega je zelo priljubljen tudi kamišibaj za
odrasle. Tudi odrasli smo željni zgodb. Pravljice, basni, miti in legende, zgodbe s svojimi
globokimi arhetipi, pesnitve in poezija so se izkazale kot odličen material za kamišibaj.
Dandanes, ko postajamo siti ekranov, digitalizacije, masovnih zabavnih prireditev in
brezosebnih odnosov je kamišibaj dragulj, ki s svojo toplino in neposrednostjo na pristen
način – kot nekoč – poveže ljudi ob pripovedovanju zgodb (Slikovedke, 2016).
Pri obravnavi ljudskega slovstva se mi zdi kamišibaj odlično sredstvo motivacije za vse
dijake. Ima etnološko funkcijo, saj oživlja ljudsko izročilo, ki je zaradi svoje literarne oblike
težje uprizorljivo. Prav tako se mi zdi pomembna metoda pripovedovanja, saj je ljudsko
slovstvo nastalo preko ustnega izročila – s pripovedovanjem so najbolje začutili razvoj. V
svetu IKT smo razvrednotili pomen pripovedovanja zgodb in povezovanja preko osnovnega
sporazumevanja. Tudi delo v skupinah je za dijake eno izmed boljših metod pouka, saj nimajo
občutka, da poteka učni proces, zato je motiviranost zelo visoka.
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Dijaki 1. letnika so morali za domačo nalogo poiskati delo ljudskega slovstva, ki se navezuje
na njihov kraj, vrsta pri tem ni bila določena. Pri pouku so se sami razdelili v pet skupin; po
navadi jih razdelim jaz, zdaj sem želela videti, kako uspešno bodo delali, če se razdelijo sami,
saj ne razmišljajo o uspešno izvedem delu (v skupini morajo imeti vodjo, organizatorja,
pripovedovalca …), ampak se povežejo preko prijateljskih vezi. Po natančnih navodilih
(izbira besedila, priredba besedila, osem risalnih listov, barvice in voščenke) so si sami
zorganizirali potek dela. Ker smo imeli na voljo dve šolski uri, so prvo uro napisali koncept,
narisali, pripravili zgodbo, naslednjo uro so jo predstavili/pripovedovali.

SLIKA 1 (priprava), foto: osebni arhiv

SLIKA 2 (priprava), foto: osebni arhiv
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SLIKA 3 (priprava), foto: osebni arhiv

SLIKA 4 (pripovedovanje), foto: osebni arhiv
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SLIKA 5 (pripovedovanje), foto: osebni arhiv
2.3 Meme in potek ure
Mem ali citatno dvojnico meme za angleško meme poznamo danes predvsem v pomenu
'sporočilo, ideja, zlasti v obliki slike z napisom, posnetka, ki se tako prenaša v elektronski
komunikaciji'. To poimenovanje pa je nastalo iz poimenovanja mem (ang. meme) v teoriji
Richarda Dawkinsa, ki pravi, da se memi na podoben način kot geni prenašajo med ljudmi
(prim. Richard Dawkins, 2006: Sebični gen. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d.)
(Meme, 2019).
Če gre pri kamišibaju za vračanje k osnovnemu sporazumevanju, pripovedovanju, risanju, so
memi druga skrajnost in so dijakom zagotovo zelo poznano sredstvo izražanja. Ustvarjanje
memov pri romanu Don Kihot (parodija na viteške) se mi zdi zelo posrečena motivacija, ker
jih lahko preko sodobnega sredstva izražanja naučim, kaj je parodija. Tako smo povezali
roman iz 17. stoletja, ki je parodija na viteške romane, z memi, ki so parodija na sodobno
družbo, življenje, svet. Dijaki si s tako motivacijo bolj zapomnijo bistvo romana, ker ga
povezujejo z načinom izražanja, ki je pri njih prisoten vsakodnevno. Ker smo uporabili
metodo dela s telefonom, je bila motivacija od vseh ostalih oblik najvišja.
Dijaki so se razdelili v skupine in preko telefona ustvarjali meme na temi testi v maju in šola.
Na naši šoli so dijaki najbolj obremenjeni ravno v maju, zato se mi je zdela tema dovolj
ustrezna, da so pri ustvarjanju kritični in hkrati humorni – kot pri parodiji. Tudi tema šola
ponuja dovolj parodičnih izhodišč, kar so dijaki dokazali s pestrim izborom memov.
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SLIKA 6 (ustvarjanje memov), foto: osebni arhiv

SLIKA 7 (ustvarjanje memov), foto: osebni arhiv
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SLIKA 8 (primer mema), foto: osebni arhiv

SLIKA 9 (primer mema), foto: osebni arhiv

SLIKA 10 (primer mema), foto: osebni arhiv
3 ZAKLJUČEK
Motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega procesa: le motivirani učenci učenje začnejo,
se učijo (sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, preizkušajo, berejo, razmišljajo, primerjajo,
doživljajo, vrednotijo, ustvarjajo …) in pri učenju vztrajajo, vse dokler ne končajo učnih
nalog ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev (Juriševič, 2012).

186

Kamišibaj je zelo koristen pri pouku književnosti, kjer se dijaki učijo povzemati in
pripovedovati. Ker v šoli zelo malo nastopajo, je to idealna priložnost tudi za to. Največ časa
so risali, kar mogoče ni optimalno izkoriščanje učnega procesa. Naslednjič bodo slike narisali
doma, v šoli pa jih bodo povezali v zgodbo (s predhodnimi natančnimi navodili). Ugotovila
sem, da je ta način učne ure bil najboljša motivacija za učno tekmovalne in aktivne dijake, saj
so ravno ti organizirali potek nastajanja zgodbe, slik in se javili za pripovedovalca. Ker so se
v skupine razdelili sami, so nekateri imeli probleme pri sami organizaciji – v skupini ni bilo
nikogar, ki bi vodil delo, kar je bilo problematično, saj so potrebovali veliko časa, preden so
sploh začeli z delom.
Ura z memi je bila ena izmed motivacijsko najuspešnejših v tem šolskem letu. Dijaki so v eni
uri ustvarili več kot 20 memov, nekateri so jih naredili še doma in mi jih poslali. Ugotavljam,
da je dijakova motivacija najbolj visoka pri uporabi telefonov, kar je glede na vsakodnevno in
preveč pogosto uporabo razumljivo. Izpostavila bi njihovo neodgovorno rabo jezika – memi
so nastajali v neknjižnem jeziku, brez ločil. Naslednjič moram biti pozorna tudi na to.
V procesu motiviranja za učenje se moramo zavedati, da cilj niso le boljši učni rezultati,
želimo oblikovati tudi optimalne učne strategije in samoregulacijo v procesu učenja, učenje
predstavljamo kot vrednoto. (Razdevšek-Pučko, 2013). S tema primeroma motivacije sem
dokazala, da je učenje lahko zelo zabavno, ampak takih načinov ne moremo uporabljati
vsakodnevno, ker »učenje ne more biti vedno zabava, je izziv, je pot in cilj, je napor, ki vodi k
zadovoljstvu« (Razdevšek-Pučko, 2013).
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Mateja Prevodnik Mayland: SEDEM STRATEGIJ FORMATIVNEGA SPREMLJANJA
Gimnazija Škofja Loka
Povzetek
V prispevku so predstavljeni nekateri praktični primeri uporabe načel in metod formativnega
spremljanja s pomočjo sedmih strategij po Stigginsu pri pisanju angleškega eseja v gimnaziji.
Cilj je spremljanje učenja dijakov z zagotavljanjem stalnih povratnih informacij, ki
omogočajo ne le poučevanje, ampak tudi učenje, učinkovitejše, strukturirano in osredotočeno
na reševanje problemov. Pomaga dijakom in učiteljem pri prepoznavanju njihovih prednosti
in slabosti ter ciljnih področij, ki bi jih bilo mogoče izboljšati. Vrstniško ocenjevanje
angleškega eseja, ki je predstavljeno kot primer, je namenjeno tako medsebojnemu
vrednotenju kot samoevalvaciji, saj lahko dijaki uporabijo isto tehniko za lastne eseje in tako
niso le v vlogi avtorja, ampak tudi ocenjevalca, kasneje pa lahko prenesejo izkušnje
ocenjevanja na svoje delo. Čeprav je medvrstniško ocenjevanje esejev v obliki vprašalnika
zasnovano za skupino, je povratna informacija individualizirana, natančna in jasna.
Posledično postanejo tako močna kot šibka področja očitna, dijaki razvijajo samorefleksijo
svojih sposobnosti in potenciala kot avtorji, izkušnjo pa lahko uporabijo za vsak predmet v
kateri koli fazi svojega izobraževalnega procesa. Skratka, formativno spremljanje omogoča
dijakom in učiteljem, da dobijo podrobnejše razumevanje in vpogled v celoten proces
pridobivanja znanja, v katerem dijak ni pod pritiskom točk in ocen, sumativna ocena pa na
koncu le potrdi izboljšane rezultate.
Summary
The paper presents some practical examples of the application of the principles and methods
of formal assessment with the help of seven strategies after Stiggins for writing an English
essay in a grammar school. The goal is to monitor students' learning by providing continuous
feedback that enables not only teaching but also learning, more effective, structured and
focused on problem solving. It helps students and teachers to identify their strengths and
weaknesses and target areas that could be improved. Peer assessment of the English essay,
presented as an example, is intended for both: mutual evaluation and self-evaluation, as
students can use the same technique for their own essays, and thus not only as the author, but
also the assessor, and later transfer the experience of evaluation to their work. Although peer
review of essays in the form of a questionnaire is designed for a group, the feedback is
individualized, specific and clear. Consequently, as strong and weak areas become obvious,
students develop self-reflection of their abilities and potential as authors, and the experience
can be used for any subject at any stage of their educational process. In summary, formal
assessment enables students and teachers to gain a more detailed understanding and insight
into the whole process of acquiring knowledge in which the student is not under the pressure
of points and grades, and the summative assessment, in the end, only confirms the improved
results.
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Uvod
Ob prehodu v novo tisočletje se je izraz 'formativno ocenjevanje ali spremljanje' bolj in bolj
uveljavljal in dvajset let kasneje ugotavljamo, da so rezultati ugodni za vse deležnike torej za
učeče in učitelje. Kljub temu, da se termin prvič pojavi že v poznih 60-ih letih prejšnjega
stoletja, pa so vseeno avtorji kot so Black in Wiliam, Harlen in James, Marzano, Crooks in
drugi tisti, ki postavljajo formativno spremljanje pouka in učenja odločno v ospredje. Kot
družba globalno še nismo zreli za popoln prehod - in sumativno ocenjevanje je prisotno
pravzaprav povsod - vendar pa formativno spremljanje vztrajno povečjue svoj delež v
izobraževalnem procesu.
Po Wikipediji je formativno spremljanje vrsta formalnih in neformalnih postopkov
ocenjevanja, ki jih učitelji izvajajo med učnim procesom, da bi spremenili dejavnosti
poučevanja in učenja za izboljšanje dosežkov učencev. Običajno vključuje kvalitativne
povratne informacije (in ne ocene) tako za učence kot za učitelje, ki se osredotočajo na
konkretne podrobnosti tako vsebine kot uspešnosti.
Ne smemo se slepiti, da je formativno spremljanje čarobni trik, ki čez noč pomaga vsem v
procesu do uvida in razsvetljenja – gre seveda za postopek, za strokovni razvoj in podporo
preko celotnega učnega procesa.
Stiggins je postavil sedem strategij, ki odgovarjajo na tri vprašanja s katerimi se v učnem
procesu srečata učitelj in učeči in skupaj prideta do odgovorov:
 Kam grem oz. kaj je moj cilj?
 Kje sem zdaj?
 Kako lahko pridem do svojega cilja?
1
2

3
4
5

6
7

Učenec sodeluje pri oblikovnju jasnega in nedvoumnega namena in cilja učenja.
Učenec sodeluje pri oblikovanju primerov učinkovitega in šibkega dela za dosego učnih
ciljev. Posledično je bolj motiviran in aktiven, hkrati pa začne prevzemati odgovornost za
svoje delo oz. učenje.
Učitelj poskrbi za sprotne, konkretne in jasne povratne informacije o učenčevem delu
preko aktivnosti in nalog prilagojenih učnemu cilju.
Učitelj seznani učence z načini samoevalvacije in postavljanja sprotnih, kratkoročnih
ciljev.
Brez preverjanja znanja ne gre: učitelj oblikuje učne ure, ki so osredotočene na posamezen
vidik snovi, kjer lahko učenec in učitelj vidita kje imata tako eden kot drugi močna in
šibka področja.
Učenec spozna in preizkusi tehnike učenja, ki je ciljno. Tako učitelji kot učenci imamo
različne značaje, prefernce in prihajamo iz različnih okolij.
Učenec beleži in presoja svoje dosežke in jih deli z drugimi. Ob primerjavi lahko najde
potrditev svojega načina učenja ali pa boljšo rešitev od svoje.
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Formativno spremljanje - podobno kot učenje - je stalen proces, ki lahko vključuje mape
dosežkov, kratke teste (self-checks), skupno ustvarjanje kriterijev za pisne ali slušne naloge,
kar pomaga učencem razumeti vse vidike naloge, vrstniško vrednotenje (peer assessment),
praktične izdelke, različne predstavitve, raziskovalne naloge in tako naprej. Glavni del –
morda celo najpomembnejši - formativnega spremljanja so povratne informacije, ki dajo
učencu konkretne podatke o njegovem obstoječem znanju in razumevanju snovi – torej kje je
v določeni fazi in kolikšna je vrzel do njegovega učnega cilja. Zagotavlja okolje brez stresa,
kjer lahko učenec in učitelj prepoznata slabosti in močne točke, kar pomeni, da so povratne
informacije konkretne in prilagojene posamezniku.
To ne pomeni, da sumativna ocena postane odvečna, temveč s pomočjo formativnega
ocenjevanja učenci dosežejo želeno oceno in višjo kakovost znanja. Njihovo znanje je
preverjano že v samem procesu učenja, ne samo na koncu, cilj je izboljšati kvaliteto učenja,
tako da se učenec po opravljenem preverjanju vrne k učni snovi in ima priložnost, da resnično
doseže želeno raven znanja in sposobnosti.
Vrstniško ocenjevanje angleškega eseja - ‘Peer correction of essays’
Predstavljeni primer iz prakse je izroček, ki smo ga skupaj z dijaki četrtega letnika gimnazije
oblikovali kot pomagalo pri prvih poskusih pisanja eseja pri angleškem jeziku.
V začetni fazi smo skupaj oblikovali elemente eseja, izroček pa je namenjen tako vrstniškemu
vrednotenju kot tudi samovrednotenju, saj dijak lahko uporabi enako tehniko za svoj esej;
hkrati so del izročka vprašanja, ki so podpora pisanju te vrste teksta, dijaki pa dobijo dvojno
povratno informacijo:
- povratno informacijo avtorju izročka
- povratno informacijo avtorju eseja s strani vrstnika in profesorja
Po tem, ko smo z dijaki že dorekli uvod v pisanje eseja z vsemi zakonitostmi in skupaj
oblikovali kriterije ocenjevanja ter jih primerjali z objavljenimi maturitetnimi, je vsak doma
napisal svoj prvi poskus eseja na dan naslov. Pri pouku so si izmenjali eseje in deloma v šoli,
deloma doma ocenili eseje na podlagi izročka z vsemi pripombami in ugotovitvami.
Naslednjo uro so oddali izročke skupaj z eseji. Pogovorili smo se o izkušnji.
Eseje sem pregledala še jaz in pokomentirala ugotovitve na izročkih.
Ob vrnitvi esejev je vsak dijak pregledal svoj izdelek s priloženimi pripombami sošolca in
mene. Ponovno smo pokomentirali ugotovitve.
Peer correction se mi zdi izjemno koristno pomagalo pri pisanju eseja, saj dijaki niso samo v
vlogi avtorja pač pa tudi ocenjevalca, izkušnje pa kasneje prenesejo na lastno delo. Gre
izključno za povratno informacijo, ki ni opremljena s točkami, pa vendar zelo natančna,
konkretna in jasna.
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Dijaki so v evalvaciji izpostavili prav konkretnost in povdarili, da na ta način teorija stopi v
prakso, kar je pri pisanju eseja še posebej dragoceno. Pomembno se jim zdi, da prvi esej ni
ocenjen s točkami, pa vendar pregledan in komentiran z moje strani.
Ugotavljajo, da je taka povratna informacija zanje zahtevno delo ob čemer uzavestijo teorijo
pisanja.
Dijaki na ta način porabijo štiri šolske ure, sem ni vštet čas, ki ga porabijo doma za pisanje
eseja kot tudi ne tisti del vrstniškega ocenjevanja, ki ga opravijo doma, če ga niso uspeli
zaključiti pri pouku. V nadaljevanju se celoten proces časovno skrajša, dijaki razumejo
točkovnik in oceno, kriterij pa ni več zgolj teorija, saj imajo zelo konkretno predstavo o tem,
kaj določena formulacija pomeni.
Peer correction of essays
PEER EVALUATION SHEET
Please read your peer's essay twice before you start answering the following questions.
To avoid the confusion you should use different marking colours than your teacher (if
possible use red).
CONTENT
1. Has the author of the essay written what he/she was asked to?
If not, explain:
2.

Does the beginning make you read on?

3.

What is the main idea of the essay?

4. Can you summarize in one sentence the main idea of each paragraph:
P1 says that……..
P2 says that………
5.

Can you find any parts that are not related to the main idea?
(underline them)

6.

Does the writer support his/her opinion giving enough examples (arguments) or
does he/she generalise?
Find places where you would like more explanations or details?

7.

Is the essay much too short or much too long?

8.

Does the essay leave the reader with something to think about?
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VOCABULARY
1. Does the essay contain rich vocabulary? Write out words closely related to the
topic:
Can you think of more such words? Give examples!
2. Find examples of wrong use of words if there are any.
3. Does the writer use contractions? Give examples.
GRAMMATICAL ACCURACY
1. Underline all the complex grammatical structures in the essay (passive,
conditionals, reported speech….)
2. Mark the grammatical and spelling mistakes
ORGANISATION / COHERENCE
1. Is the essay divided into paragraphs? How many are there?
2. Are paragraphs logically arranged? (new idea - new paragraph)
3. Does the writer repeat ideas too often? Give examples:
4. Did you at any point lose the flow of the writing? Where and why?
5. Underline the linking words! Are they used correctly?
6. Are pronouns correctly related to nouns?
THE AIM OF THIS EXERCISE WILL BE FULFILLED WHEN YOU APPLY YOUR
FINDINGS TO YOUR OWN WRITING!!
Zaključek
Naša pričakovanja morajo biti realistična. Formativno spremljanje je proces za učence in
proces za učitelja, vendar pa ne prinaša le boljšega razumevanja vsebine, temveč tudi boljše
odnose med učenci in učiteljem. Poučevanje postane bolj individualizirano in zato osebno.
Organizacija časa je področje, ki je meni predstavljalo izziv. Za komentarje, razprave in
primerjave je potreben čas, ki je za vse omejen in ki ga vsaj učiteljem pogosto primankuje,
toda ko se odločimo za spremembe, se prilagodimo in se temu primerno organizirmo. Moje
izkušnje so pozitivne, povratne informacije dijakov pa so me spodbudile, da nadaljujem z
vrstniškim popravljanjem esejev.
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Šolske sisteme po vsem svetu občasno bombardirajo z najnovejšimi, najučinkovitejšimi,
najbolj inovativnimi ali najbolj učencem in/ali učiteljem prijaznimi načini poučevanja in
učenja. Zakaj bi morali razmisliti o formativnem spremljanju? Razlogi so številni, vendar vse
vodi do preprostega dejstva, da deluje, je učinkovito in vsem deležnikom prijazno. Lahko ga
uporabimo med učnim procesom, izboljšamo učenje, je brez stresa, povratne informacije so
prilagojene posamezniku, ni tekmovalno, ampak omogoča učencu, da se osredotoči na svoje
delo. Učitelji sledijo napredku posameznika ne preko ocen, ampak od prvih poskusov do
končnega „izdelka“, ki na koncu zadovolji ne le številčni cilj v obliki ocene in točk, ampak
učenec učno snov resnično razume in pride do znanja, ki bo pri njem tudi ostalo.
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Nataša Rotovnik Sukič: RABA BRALNIH UČNIH STRATEGIJ PRI POUKU
KNJIŽEVNOSTI
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
V sodobnem času, času poplave znanj in informacij, dobiva učenje drugačne razsežnosti.
Vloga šole ni več le podajanje določenih vsebin in podatkov, ampak se močno spreminja.
Vedno bolj se potrjuje dejstvo, da je pridobljeno znanje bolj kakovostno, če je učenec ob
njegovem pridobivanju miselno čim bolj aktiven, če samostojno išče podatke in pridobiva
znanje, ga sistematizira, če o njem čim bolj razmišlja, debatira v skupini, kritično vrednoti
pridobljene informacije. Prav gotovo je znanje, pridobljeno na ta način, trajnejše in mu bo
koristilo tudi v novih situacijah, pri nadaljnjem izobraževanju. Sposobnost učiti se je v
današnjem svetu za človeka ena od najpomembnejših kompetenc, zato je naloga vzgojnoizobraževalnih institucij, da jo razvijajo in krepijo. Pomembno je, da učence opremimo z
znanji in orodji, s katerimi lažje pristopajo k samostojnemu učenju. Na šoli zato posebno
pozornost posvečamo razvijanju bralnih učnih strategij po celotni vertikali. S spoznavanjem
in uporabo le-teh učenci pridobivajo pomembna orodja za raziskovanje, razumevanje,
usvajanje in širjenje znanja, spodbuja se njihovo intelektualno delo, omogoča kritično
presojanje.
Ključne besede: učenje, znanje, bralne učne strategije
Summary
In modern times, in the flood of knowledge and information, learning is given a different
dimension. The role of the school is no longer just delivering specific content and data, it is
changing dramatically. The fact is that the acquired knowledge is higher quality if the student
is mentally active as much as possible, if he is independently searching for data and acquiring
knowledge, systematizing it, thinking about it as much as possible, debating in a group,
critically evaluating the acquired information is more and more acknowledged. The
knowledge gained in this way is certainly more lasting and will also benefit in new situations,
in further education. In today's world, the ability to learn is one of the most important
competence for man, and it is the task of educational institutions to develop and strengthen it.
It is important to equip students with the knowledge and tools that make it easier for them to
approach independent learning. At school, therefore, we pay special attention to developing
reading learning strategies across the entire vertical. By learning about and using them,
students acquire important tools for researching, understanding, acquiring and disseminating
knowledge, fostering their intellectual work, enabling critical judgment.
Keywords: learning, knowledge, reading learning strategies
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1 Razvijanje bralne pismenosti in rabe bralnih učnih strategij
Že vrsto let na šoli namenjamo večjo pozornost razvoju bralne pismenosti in s tem čim večji
rabi različnih bralnih učnih strategij pri pouku vseh predmetnih področij, saj se zavedamo, da
je funkcionalna pismenost posameznika zelo pomembna zanj, njegovo prihodnje
izobraževanje, delo, življenje, pomembna pa je tudi za skupnost.
Meta Grosman v svojem delu Razsežnosti branja (2006, 9) navaja opredelitev pojma bralne
pismenosti iz dokumenta Key Competencies (Ključne zmožnosti), ki ga je leta 2002 izdala
Evropska informacijska služba o izobraževanju Eurodyce: »Bralna pismenost je zmožnost
razumeti, uporabljati in razmišljati o pisnih besedilih, da bi dosegli lastne cilje, razvili svoje
znanje ter potenciale in učinkovito sodelovali v družbi.«
Grosmanova (2006, 25) o bralni pismenosti poudarja »ves čas se moramo zavedati, da je nujno
potrebna za človekovo smiselno preživetje v svetu neomejene besedilne ponudbe, saj je hkrati
glavna pot do znanja in učinkovito orodje moči. Dobro razvita bralna zmožnost ne omogoča le
prostega dostopa do različnih podatkov oz. do vsega znanja, do raznih oblik leposlovja in do
sposobnosti obrambe pred manipulacijo z raznimi besedili, marveč prispeva tudi k
spoznavnemu razvoju in razvoju drugih jezikovnih zmožnosti, ki omogočajo uspešnejše delo,
osmišljanje izkustva in kakovostnejše življenje.«
Majda Cenčič v reviji Vzgoja in izobraževanje (XXX/4,1999:4) navaja tudi določene
spremembe pri samem načrtovanju in izvajanju pouka: »Če pa želimo pismenost v šoli
razvijati, je treba razvijati tudi različne oblike in metode poučevanja pismenosti. Novejše
oblike poučevanja razširjajo vlogo učitelja, ki le uči, na učitelja, ki tudi spremlja svoje delo –
poučevanje, ga opazuje ter spreminja – razvija in vrednosti. Tako postaja poučevanje proces,
ki se spreminja v vedno bolj reflektivno dejavnost ali v raziskovalno poučevanje.«
Učitelji, ki smo vključeni v tim za razvijanje bralne pismenosti smo za boljšo preglednost in
porazdeljenost učenja ter rabe različnih bralnih učnih strategij izdelali načrt po posameznih
triadah in za vsako triado v sodelovanju s preostalimi učitelji določili prioritetne cilje.
Kot prioritetni cilj prve triade smo postavili usvojeno tehniko branja in pisanja, ki ga
dosegamo z različnimi aktivnostmi za izboljševanje in urjenje branja ter pisanja, v delo pa se
že vnašajo določene bralne učne strategije: miselni vzorci, Vennov, Carrollov, drevesni
diagram, VŽN, ribja kost, izražanje bistva z eno ali več povedmi – kot nastavek za Paukovo
strategijo, uvajajo pa se tudi začetki kritičnega mišljenja, kritični prijatelj.
Kot prioritetni cilj druge triade smo postavili uporabo in utrjevanje že usvojenih strategij iz
prve triade, učenje in uporabo Paukove strategije, časovnega traka, zaporedja dogodkov in
analiziranje zahtevnejših besedil ter krepitev in širjenje kritičnega mišljenja.
Kot prioritetni cilj tretje triade pa smo postavili razvijanje samostojnega učenja z rabo že
usvojenih bralnih učnih strategij glede na predmetno področje in lasten učni stil (s širitvijo le195

teh za specifiko posameznega predmetnega področja). Prav tako razvijamo kritično mišljenje,
vrednotenje, argumentiranje.
Pripravili smo tudi grafične prikaze posameznih strategij, jih razmnožili in z njimi opremili
vse učilnice na šoli z namenom, da se učenci in tudi učitelji večkrat spomnijo nanje, si jih
prikličejo v spomin in jih čim večkrat uporabljajo pri učnem procesu.
2 Bralne učne strategije pri pouku književnosti
Pri pouku slovenščine že sam učni načrt narekuje rabo mnogih strategij pred branjem, med in
po njem. Tako se pred branjem velikokrat aktivira predznanje učencev s pogovorom, z
možgansko nevihto, s slikovnim prikazom, posnetkom, glasbo, provokativnim vprašanjem,
spoznava se zgradba besedila, vrsta le-tega …
Med branjem se uporablja strategija podčrtavanja, označevanja pomembnih delov, obkrožanja
neznanih besed, zapisovanja obrobnih opomb, skiciranje zaporedja dogajanja ...
Izbor strategije je seveda odvisen od same vrste besedila, namena branja. Zaradi izposoje beril
iz učbeniškega sklada je tovrstne strategije pri pouku književnosti težje izvajati, pri
analiziranju neumetnostnih besedil, ki jih imajo učenci v samostojnih delovnih zvezkih, pa je
to izvedljivo.
Veliko strategij se izvaja tudi po branju, in sicer določanje teme, bistva, odgovarjanje na
vprašanja, tvorjenje vprašanj o besedilu, grafični prikaz informacij (miselni vzorec, Vennov
diagram, primerjalna matrika, ribja kost, časovni trak, zaporedje dogajanja, izdelava zapiskov,
ubesedovanje miselnega vzorca …).
Meta Grosman (2006, 33) pravi, da je pri obravnavi umetnostnih besedil smiselno uvesti
različne načine obravnave besedil, poglobljeno obravnavo celostnega besedila, pri kateri se
učenci sami sprašujejo o besedilu, saj tak pristop spodbuja njihov lastni odziv, kritično
spraševanje besedila in razvoj bralne zmožnosti, pri besedilih, ki imajo literarno zgodovinsko
obravnavo, zgodovinski pomen ali pa so pomembna za narodno in kulturno identiteto
učencev.
2.1 Vennov diagram
Ob omembi Vennovega diagrama marsikdo najprej pomisli na matematiko, množice, unijo.
Gre namreč za grafični prikaz podobnosti in razlik med določenimi pojmi. Pri pouku
književnosti ga pri svojem delu velikokrat uporabljam kot strategijo po branju. Sicer ima
Vennov diagram obliko dveh prekrivajočih se krogov, kjer v prekrivajoči del vpisujemo
skupne značilnosti, v preostali del posameznega kroga pa razlike, posebnosti, specifike. Glede
na to, da pri slovenščini operiramo z besedami in manj s števili, se pri zapisovanju oz. tvorbi
Vennovega diagrama le-ta večkrat preoblikuje v prekrivajoči se obliki dveh elips, saj za
vnašanje podobnosti in razlik potrebujemo več prostora.
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Tovrstni grafični prikaz učenci največkrat tvorijo, ko primerjajo književne osebe v istem
besedilu ali iz različnih besedil. V 7. razredu smo primerjali Martina Krpana in Gašperja
Lambergarja v okviru obravnave prve slovenske umetne pripovedke Martin Krpan in ljudske
romance Pegam in Lambergar. Učenci tvorijo Vennov diagram najprej v manjših skupinah,
nato skupine medsebojno poročajo in utemeljujejo svoje trditve. Ob kritičnem vrednotenju
odgovorov preostalih skupin učenci svoje zapise dopolnjujejo. V 8. razredu to strategijo
uporabljamo pri primerjavi Urške in Turjaške Rozamunde, ne primerjamo pa le oseb, ampak
diagram uporabimo tudi pri primerjavi književne zvrti, balade in romance.
Pri utrjevanju učne snovi učenci v dvojicah ob diagramu ustno tvorijo besedilo in se tako
navajajo tudi na smiselno ubesedovanje. V 9. razredu to strategijo uporabimo pri primerjavi
razpoloženjskih pesmi Simona Jenka: Po slovesu in Frana Levstika: Dve otvi. Po izdelanem,
pregledanem in dopolnjenem diagramu morajo učenci pisno tvoriti zaokroženo besedilo, in
sicer primerjavo obravnavanih pesmi, v katero vključijo osnovne podatke o avtorjih, temi, o
zunanji in notranji zgradbi pesmi.
2.2 Časovni trak in zaporedje dogodkov
Bralna učna strategija časovni trak je prav gotovo najpogosteje uporabljana pri pouku
zgodovine, saj na trak nizamo posamezne dogodke, ki so se zgodili v določenih časovnih
obdobjih, a se da vsekakor uporabiti tudi pri pouku književnosti. V 9. razredu le-to strategijo
uporabljamo pri delanju zapiskov o značilnostih posameznih literarnih obdobij, ki jih v tem
razredu usvajamo sistematično. Časovni trak učenci izdelujejo oz. ga dopolnjujejo skozi celo
šolsko leto, in sicer na poseben list ali karton (daljšega formata). Po obravnavi prvih dveh ali
treh (srednjeveško pismenstvo, protestantizem, razsvetljenstvo …) literarnih obdobij učencem
podam navodila, da iz zapisanega besedila, ki smo ga tvorili pri pouku skupaj ali pa so si
zapis s pomočjo katere od bralnih strategij naredili sami, izluščijo temeljne podatke, in sicer:
časovna umestitev, osnovne značilnosti, predstavniki obdobja in njihova dela. Čas označijo na
zgornji strani časovnega traku, spodaj pa dopišejo preostale podatke. Ob tem jih seveda
navajam na pisanje ključnih besed, predvsem pri izpostavljanju značilnosti.
Eden izmed ciljev pri pouku književnosti je tudi ta, da učenci kronološko razvrščajo dogodke,
bodisi v sintetični bodisi v analitični dogajalni zgradbi. Za usvajanje tega cilja je zelo
uporabna strategija zaporedje dogodkov. Včasih učencem razdelim lističe, na katerih so
zapisane povedi, ki zaznamujejo posamezen dogodek. Nato si jih učenci med seboj preberejo,
pregledajo, kateri dogodek ima kdo, in tvorijo pravilno zaporedje. V tem vrstnem redu se tudi
razporedijo pred tablo. Ob pregledovanju posameznik ali dvojica prebereta povedi in skupaj
ugotavljamo pravilnost zaporedja. Nato vsebino prebranih povedi skušajo strniti, izraziti s
ključnimi besedami in jih zapišejo na tablo, nato celoto v zvezek – v izbrani obliki
(vodoravno ali navpično). Obliko zapisovanja pri tej strategiji prepuščam učencem, saj so me
sprva večkrat spraševali, če je nujno, da zapisujejo navzdol. Bistveno je, da izberejo sebi ljubo
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in bližjo obliko zapisa. Ob tem nastaja tabelska slika, ki prikazuje zaporedje dogajanja v
besedilu. Ta zapis jim je potem v pomoč pri učenju ali pri tvorbi pisne obnove.
2.3 Miselni vzorec
Miselni vzorec je ena od zelo pogosto rabljenih strategij pri pouku pri različnih predmetih, ta
grafični prikaz pa je pogosto zastopan tudi v različnih učnih gradivih. Z njim lahko urejeno
prikažemo bistvene podatke z nizanjem ključnih besed. Prav gotovo se večja učinkovitost tudi
te učne strategije pokaže, če miselni vzorec izdelajo učenci sami, ne da ga učitelj projicira,
učenci pa ga prepišejo v zvezke. Bistvo miselnega vzorca je namreč v tem, da je učenec sam
sposoben iz gradiva izluščiti potrebne informacije oz. bistvene elemente ter prikazati odnose
med njimi. Je pa zelo pomembna naloga učitelja, da učence nauči izdelovati miselne vzorce in
jih tako navaja na samostojno iskanje bistvenih elementov, izraženih s ključnimi besedami.
Pri obravnavi književnih besedil so učenci že navajeni, da pri tvorbi zapisa o besedilu le-to
najprej uvrstimo v književno zvrst, določimo kraj in čas dogajanja, izpostavimo glavne in
stranske književne osebe, motive, temo, izluščimo sporočilo, če ga književno besedilo seveda
ima. Vsi našteti elementi so pravzaprav ključne besede, ki napeljujejo k nadaljnji členitvi oz.
pojasnjevanju izpostavljenih podatkov. V višjih razredih so učenci že bolj samostojni pri
izdelavi tega grafičnega prikaza, v nižjih pa delo večkrat poteka tako, da ga tvorimo skupaj,
učenci v zvezke, jaz na tablo, ampak po nareku in utemeljevanju učencev. Tudi miselni
vzorec je pripomoček, s pomočjo katerega učenci potem tvorijo zaokroženo besedilo o
določenem književnem delu, torej ga ubesedijo. Ubesedovanje se mi zdi zelo pomembno, saj
imajo učenci večkrat težave, kako oblikovati smiselne povedi, jih povezati v zaokroženo
besedilo.
2. 4 Ribja kost
Ribja kost je grafični prikaz na premici, iz katere izhajajo črte (ribje kosti) poševno navzgor in
navzdol. Je odlična strategija za prikazovanje vzročno-posledičnih odnosov, prednosti ali
pomanjkljivosti, pozitivnih in negativnih lastnosti književnih oseb. Za prikazovanje slednjih
značilnosti sem tovrstno strategijo uporabljala pri pouku tudi sama, a smo jo z učenci malce
poenostavili oz. predrugačili zapis. Namesto da bi na zgornjo stran zapisovali pozitivne
lastnosti in na spodnjo (pod črto) negativne, smo črto postavili navpično in na eno stran
zapišemo + in na drugo – ter na tak način izpostavljamo različne lastnosti književnih oseb.
Obliko določenih strategij posamezniki usvojijo, jo vzamejo za svojo, določene pa prilagodijo
svojemu učnemu stilu, obliki, ki jim je bližja, tudi bolj všečna
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3 Zaključek
V sodobnem svetu, ko smo ljudje izpostavljeni množici podatkov, informacij in znanj na vseh
področjih človekovega delovanja, je zelo pomembno, da jih znamo ustrezno razbirati,
razumeti, predelati v nam razumljive in jih tudi kritično vrednotiti. Veliko vlogo pri tem ima
današnja šola, v kateri učitelj ne sme biti več le podajalec znanja, ampak mora biti večino časa
usmerjevalec, mentor ali moderator učenja, nekdo, ki usposablja oz. navaja svoje učence na
samostojno učenje iz različnih virov tudi z uporabo bralnih učnih strategij ter jih spodbuja pri
razvoju lastnih potencialov.
Vloga učitelja se torej močno spreminja. S tem namenom tudi sama pri pouku učence navajam
na rabo različnih bralnih učnih strategij, seveda pa dopuščam odprte poti učencem pri izbiri
ustrezne strategije glede na njihov stil učenja. Nekateri bi sicer včasih raje videli, da bi bil
učitelj pri pouku v vlogi »natakarja« oz. nekoga, ki bi vse predstavil, oni bi zapisali in se
potem to naučili na pamet, a ob pogovoru o namenu rabe različnih strategij mnogi le uvidijo,
da je navajanje na samostojno učenje in obvladovanje le-tega ključnega pomena za njihovo
nadaljnjo izobraževanje.
Pri samostojnem učenju z rabo različnih bralnih učnih strategij imajo več težav šibkejši učenci,
saj imajo nekateri še vedno težave s tehniko branja, razumevanjem, izločanjem bistva,
ubesedovanjem prebranega, zato je vsekakor potrebna diferenciacija in tudi večja pomoč
učitelja.
Učenje je proces, ki se nikoli ne konča, in posamezniki z dobro razvito bralno pismenostjo
bodo lažje in bolje pridobivali znanje in potrebne informacije ter jih bodo znali tudi kritično
presojati.
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Svetlana Klemenčič: INOVATIVNI PRISTOP K IZBOLJŠANJU BRALNE PISMENOSTI
Osnovna šola Loče
Povzetek
Interpretacijsko in funkcionalno razumevanje strokovnih terminov je zaradi splošnega
zmanjšanja bralnih navad pri osnovnošolcih zelo omejeno in iz generacije v generacijo
nazaduje. Izziv je bil povezati metode poučevanja slovenskega jezika načrtovane v 6., 7., in 8.
razredu s temami trajnostnega razvoja in s tem spodbuditi razmišljanje o trajnosti in
trajnostnem razvoju.
Skozi metodološki pristop smo povezali besede, besedišča in strokovno izrazoslovje
trajnostne tematike, področja ekologije in varovanja okolja. Učenci so sodelovali pri pripravi
razlag za trajnost, ekološko problematiko izzive v varovanju okolja, s primeri tematike pri
obveznih vsebinah poučevanja slovenskega jezika v obliki intervjuja, razlage in primerjave
umetnostnega besedila, trajnostnem ozaveščanju skozi referate in medpredmetnim
povezovanjem okoljskih tematik. Izvedli smo tudi delavnice. Skušali smo se osredotočiti na
enostavno razlago, ki je blizu osnovnošolcem in jo povezati s primeri iz vsakdanjega
življenja, kot je zbiranje odpadnega jedilnega olja in razlago njegove ponovne uporabe.
Uspešnost metodološkega pristopa smo preverjali z anketo – razlago pojma trajnost, pred
obravnavanjem omenjenih vsebin in pogovorom o zaključkih po izpeljanih izobraževalnih
aktivnostih.
Kriterij uspešnosti je zmožnost povezovanja zahtevanih oblik izražanja in prezentacije s
trajnostno tematiko in razumevanje vsakdanjih primerov trajnostnega ravnanja.
Ključne besede: Slovenski jezik, metode poučevanja, trajnostni razvoj, medpredmetna
povezava, ozaveščanje.
Summary
Because of the decreasing reading habits of primary school students, the interpretational and
functional understanding of the professional terms is more and more limited from generation
to generation. The challenge was to connect the methods of teaching Slovenian language in
the 6th, 7th and 8th class with the themes of sustainable development and trough that encourage
the students in the thinking about sustainability and sustainable development.
Through a methodological approach we connected words and vocabulary with professional
terms of sustainability and ecological themes as well as the environmental protection. The
students cooperated in preparing the explanation for sustainability with examples from the
theme within the obligatory program of Slovenian language teaching by using the methods of
interview, explanation and comparison of literary texts, sustainability awareness trough
student’s lectures and interdisciplinary connection of the environmental themes. We tried to
focus on simple explanation, which is understandable for the students and connect it with
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examples of the everyday life, like collecting of used cooking oil and the explanation of its
reuse.
The success of the methodological approach was checked with a questioner – explanation of
the term sustainability, before we spoke about the mentioned themes within the classes and
the discussion of the conclusions after the execution of the educational activities.
The success criteria was the ability to connect the required forms of expression and
presentation with sustainability themes and the understanding of everyday examples of
sustainable activities.
Keywords: Slovenian language, teaching methods, sustainable development, interdisciplinary
connection, awareness.
1. UVOD
1.1

PROBLEMATIKA

Človek, ki ne bere, nima nobenih prednosti pred človekom, ki ne zna brati.
Pri poučevanju slovenskega jezika v osnovnih šolah v zadnjih letih opažamo vse slabše
razumevanje prebranega, predvsem pa tudi slabo interpretacijsko in funkcionalno
razumevanje strokovnih terminov. Ta dejstva se kažejo tudi v vse slabših rezultatih pri
reševanju nalog iz razumevanja neumetnostnega besedila pri Nacionalnih preizkusih znanja
(NPZ) iz slovenskega jezika tako pri šestošolcih kot tudi pri devetošolcih. Rezultati so na
razpolago na spletnih straneh Republiškega izpitnega centra (RIC).
Vse slabše razumevanje besedil je posledica splošnega zmanjšanja bralnih navad pri
osnovnošolcih, ki iz generacije v generacijo nazaduje. Spodbujanje bralnih navad in
pedagoški pristopi k privzgojitvi slednjih, so kljub učnemu programu, ki je prilagojen tem
dejstvom, vse manj uspešni. Vzroke je vsekakor v prvi vrsti potrebno iskati v vse obsežnejši
informatizaciji in digitalizaciji, ki sta širši družbeni fenomen, ki poleg številnih prednosti
prinaša tudi slabosti. Zato je treba veliko truda vložiti v motivacijo ter izbirati aktualne teme
za obravnavo neumetnostnih besedil. Glede na to, da je naša ekološka dediščina vedno bolj
ogrožena in da ohranjanje obnovljivih virov postaja obveza človeške družbe, smo se s kolegi
odločili za okoljsko tematiko.

1.2

ZASNOVA PROJEKTA

Okoljska odgovornost in trajnostni razvoj imata v današnji družbi zelo pomembno vlogo, zato
je ozaveščanje na tem področju pomembna naloga vzgojno-izobraževalnega procesa.
Pomembno se nam je pa zdelo tudi dejstvo, da učenci o okoljski tematiki pravzaprev zelo
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veliko vedo. Za to sta zaslužna vzgoja in izobraževanje ter praktično delo, ki se začne že v
vrtcih in se nato nadaljuje v osnovnih ter srednjih šolah. Ločevanje odpadkov, varčevanje,
zasajanje gredic, razne zbiralne akcije, ustvarjanje na popisan, že rabljen papir t. i. recikliranje
– vse to na naše učence ni nič novega. Možnost medpredmetnega povezovanja nas je
pripeljalo do ideje, da lahko vse to izkoristimo tudi kot del izboljšanja interpretacijskega in
funkcionalnega razumevanja strokovnih terminov.

1.3

IZZIV

Naš cilj je bil povezati metode poučevanja slovenskega jezika načrtovane v 6., 7., in 8.
razredu z okoljskimi temami in tematiko trajnostnega razvoja ter s tem spodbuditi
razmišljanje o trajnosti in trajnostnem razvoju.
Izziv je predstavljalo tudi iskanje pravilne metode poučevanja, ki bi dovolj povezala tematiko
in uporabno vrednost spoznanj ter pomagala pri ozaveščanju učencev. Prav tako smo kar
nekaj časa namenili iskanju pravilnega pristopa in okoljskega ravnanja, ki bi bilo povezano z
vsakdanjikom osnovnošolcev in bi dovolj poudarilo pomembnost in uporabno vrednost
spoznanj, hkrati pa ne bi predstavljalo dodatne časovne ali finančne obremenitve ter bi bilo
lahko brez večjih zadržkov vključeno v pedagoški proces poučevanja slovenskega jezika.
Odločili smo se, da se omejimo na vplivno območje okolja, v katerem delujemo in natančno
določimo težavnostno stopnjo razlage, ki bo primerna osnovnošolcem. Pri tem smo se
osredotočili na interakcijo socialno-ekonomskega razvoja in okoljskih izzivov.

1.4

CILJI

Cilji so bili izboljšanje interpretacijskega in bralnega razumevanja izrazov trajnosti in
trajnostnega razvoja ter ozaveščanje učencev o okoljski problematiki.
Hkrati je bil cilj najti metodološki pristop in najprimernejše poučevalne metode za razlago
strokovnih izrazov, vključno z medpredmetno povezavo in prepoznavanjem potenciala
lokalnega okolja in gospodarstva, ki ga lahko na podlagi spoznanj vključimo v bodoče v
izobraževalni proces. Pri tem smo se osredotočili na že obstoječo strukturo poučevanja in
začrtane obvezne vsebine.
2. PROJEKT
Po timskem posvetu smo se odločili, da je najprimernejša metoda za spoznavanje
pomembnosti razumevanja neumetnostnih besedil in s tem v povezavi tudi trajnosti, okoljske
odgovornosti in trajnostnega razvoja pristop pri obravnavi opisa, razlage in intervjuja.
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Opis
Z njim avtor opisuje lastnosti živali, oseb, predmetov, potek dogajanja ali dela. V njem so
najpomembnejše besede pridevniki, ki izražajo: mere (dolžino, višino, širino, težo), obliko,
barvo …
V opisovalnem besedilu se izrazijo zunanje in notranje lastnosti oziroma značilnosti
opisovane stvari. Med opisovalna besedila sodijo: opis, poljudnoznanstveno besedilo, mali
oglas.
Razlaga
V razlagalnem besedilu sporočevalec razlaga posledice dogajanja in pojava. V njem tudi
pojasnjuje lastnosti in uporablja definicije. Te vrste besedil so pogosto v strokovnih besedilih.
Razlagalec pojasnjuje stvarnost in določene pojave ali pojme primerja s sorodnimi, išče
podobnosti in razlike.
Intervju
Intervju je posebna vrsta raziskovalnega pogovora, namenjenega javnosti. Največkrat ga
uporabljajo novinarji, za pogovor z znanimi osebami. V intervjuju sodelujeta vpraševalec in
intervjuvanec. Vpraševalec se na intervju skrbno pripravi, vendar pa se mu ni treba strogo
držati predvidenih vprašanj, temveč se lahko na posebno zanimive ali nepričakovane izjave
sproti odziva z dodatnimi vprašanji. Vpraševalec neposredno ne komentira odgovorov, zato je
v intervjuju navadno več informacij, opisov in ugotovitev, kakor pa razlag in utemeljitev.
Intervjujev je več vrst. Po vsebini so osebnostni ali tematski. V osebnostnem vpraševalec
predstavlja zanimivo osebo, v tematskem pa o zanimivi temi sprašuje tistega, ki o njej največ
ve. Posebni obliki intervjuja sta izjava (odgovor na eno samo pomembno vprašanje) in
okrogla miza (večstranski intervju, ki ga vodi ti. moderator).

2.1 SPOROČILNI DEL
V sporočilnem delu smo definirali osnovne pojme, ki smo jih želeli preko neumetnostnih
besedil podati učencem. Osnova je bila definicija trajnosti in trajnostnega razvoja. Trajnostni
razvoj je zamisel o razvoju človeške družbe, pri katerem bi se izognili nevarnosti, ki jih
povzroča osredotočenje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in
onesnaževanjem okolja S trajnostnim razvojem naj bi se tudi ohranjala biološka
raznovrstnost. Krovni pojem trajnostnega razvoja obsega še več drugih vidikov, nenazadnje
tudi možnosti razvoja vsakega človeka ali združbe, če ne škoduje drugim.
K trajnosti in trajnostnemu razvoju mora družba težiti v gospodarstvu, poljedelstvu, industriji,
šolstvu in kulturi.
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Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti
prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.
Sporočilo učencem je bilo tudi, da se skrb za varovanje okolja začne z majhnimi dejanji
vsakega od nas, našim razumevanjem odnosa do okolja in da veliko takšnih dejanj in
ozaveščenost posameznika ter skupnosti pripelje k uspešnemu trajnostnemu razvoju.
Preko tega smo jim želeli sporočiti, da so oni že del sedanjosti v skrbi za trajnost, hkrati pa
tudi bodoča generacija na kateri bo temeljil prihodnji trajnostni razvoj. Občutek odgovornosti
pri učencih smo gradili ne le na ozaveščanju glede ravnanja ampak predvsem na ozaveščanju
posledic nespoštovanja okoljske trajnosti.

2.2. PRISTOP
Prvi korak je predstavljal prepoznavanje stopnje razumevanja besed in besednih zvez trajnost,
trajnostni razvoj in okoljsko zavedanje.
Rezultati tega koraka so bili sporočilna razlaga učencev glede razumevanja naštetih pojmov v
prostem in enostavnem besedilu brez vnaprej določenih pravil. Tako smo dobili najbolj
objektivne podatke o razumevanju terminov.
Rezultat je bil skladen s pričakovanji. Učenci so dokaj dobro razumeli besedno zvezo
okoljsko zavedanje, saj se s tematiko varovanja okolja srečujejo že od vrtca naprej. Stopnja
razumevanja in razlage je bila različna glede na razred učencev. Zanimivo je, da je stopnja
razumevanja te besedne zveze ni bila zelo odvisna od učnih sposobnosti učencev in da so tudi
učno manj sposobni učenci razlago pripravili zadovoljivo in utemeljeno.
Ostala dva pojma sta bila s strani učencev 6., 7. in 8. razredov razložena pomanjkljivo ali
napačno. Le 7% učencev je podalo smiselno točno razlago. Pri 18 odstotkih je bila razlaga
povezana z okoljem, preostanek učencev je podal napačno in smiselno nepovezano razlago.
Po opravljeni pisni razlagi omenjenih pojmov in besednih zvez smo opravili še strukturni in
vsebinski del obravnave teme neumetnostnega besedila Razlaga pri učencih 8. razreda.

Drugi korak je predstavljal predstavitev pojmov in besedne zveze, ki smo jo opravili kot
predavanje učiteljev o pomembnosti trajnostnega pristopa za našo prihodnost, razlago
terminov, predstavitev definicije, interaktivno iskanje informacij po spletu, hkrati pa smo
učencem v 8. razredu dali možnost izdelave referatov na dano tematiko.
Tretji korak je bil predstavitev (ponovitev) strukture in značilnosti neumetnostnega besedila
intervju ter samostojno delo učencev 8. razreda in opravljen intervju o uporabi jedilnega olja v
šolski kuhinji in v gospodinjstvih.
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Razlog, da smo se odločili za temo zbiranja, predelave in uporabe odpadnega jedilnega olja je
prav v tem, da smo kot primer trajnosti želeli vsakdanjo stvar, ki jo lahko učenci opazijo tudi
v svojem okolju.
Zaradi dobrega odziva učencev smo se odločili, da bomo v bodočnosti izvedli samostojno
akcijo zbiranja odpadnega jedilnega olja, ki ga bomo predali pooblaščenemu zbiralcu, preko
katerega bo to trajnostno zbrano olje, kot surovina za izdelavo biogoriva prešlo v ponovno
uporabo in realiziralo enega od ciljev trajnosti – iz odpadka v koristen produkt.
Četrti korak je bila izvedba ankete med učenci 6., 7. in 8. razredov naše šole o trajnosti s tremi
ključnimi vprašanji:
Kako lahko uporabimo odpadno jedilno olje?
Med katere odpadke spada odpadno jedilno olje?
Kam odložiš odpadno jedilno olje po uporabi?
Pri analizi odgovorov smo ugotovili, da je 72% odgovorov bilo pravilnih, pri ostalih 28% je
bil napačen le eden od odgovorov. Ko smo le te pobližje analizirali, smo se spet spopadli s
fenomenom bralnega nerazumevanja, saj se je večina napačnih odgovorov (93%), nanašala na
prvo vprašanje in odgovor je bil, da bi odpadno jedilno olje uporabili za pripravo jedi.
Površno branje ankete jih je privedlo do tega, da so pridevnik odpadno zanemarili in se
fokusirali na drugega – jedilno.
Pri učencih 8. razredov smo izvedli razširjeno obravnavo teme intervju z oblikami in
vsebinami intervjujev, ter vključili tudi obravnavo ankete.

3. ZAKLJUČEK
V našem projektu smo se osredotočili na pripravo metodologije in izvedbo učnega procesa za
povečanje interpretacijskega in funkcionalnega bralnega razumevanja pri učencih 6., 7. in 8.
razredov v povezavi s tematiko okoljskega zavedanja, trajnosti in trajnostnega razvoja.
Pri tem smo sledili letnemu učnemu načrtu in pristopom, ki so enostavne razlage, blizu
osnovnošolcem in jih je možno povezati s primeri iz vsakdanjega življenja, kot je zbiranje
odpadnega jedilnega olja in razlago njegove ponovne uporabe.
Hkrati je bil projekt preizkus medpredmetnega in tematskega povezovanja učnih programov,
izboljšanja razumevanja in ozaveščanja otrok o trajnostnem razvoju in okoljski problematiki.
Ocenili smo in ugotavljamo, da je bil projekt uspešen, rezultati pa nam bodo koristili za
obravnavo novih tem, saj je koncept štirih korakov, ki smo ga uporabili možno izkoristiti za
veliko področij. Prednost tega koncepta je, da se razumevanje preverja pred izobraževalnim
procesom in po zaključku le tega, kar nam omogoča oceniti nivo osvojenega znanja otrok in
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uporabiti princip nenehnega izboljševanja, tako imenovanega Demingovega kroga (planirajizvedi-preveri-ukrepaj) tudi v izobraževalnem procesu, predvsem pri ozaveščanju in
poglabljanju razumevanja.

VIRI IN LITERATURA
[1] https://www.ric.si/
[2] https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj
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Simona Verdinek Špenger: FORMATIVNO SPREMLJANJE PRI PODALJŠANEM
BIVANJU
Osnovna šola Brezno-Podvelka
Povzetek
V današnjem času in hitrem tempu življenja je učence s klasičnimi metodami in frontalnim
poukom za delo zelo težko motivirati. Zato učitelji v svoje delo vnašamo sodobne pristope in
metode ter uporabljamo oblike poučevanja, pri katerih so učenci čim bolj aktivno vključeni v
vse faze procesa učenja. Ker pri podaljšanem bivanju ob prepletanju in nadgrajevanju
vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka upoštevamo tudi interese, potrebe in želje učencev, je
nemirnost učencev in disciplinska problematika še toliko bolj izrazita. Takšne učence je težje
motivirati za neko skupno dejavnost, ki jo je izbrala večina učencev. Zaradi tega je treba
»posodobiti« načine in pristope dela tudi pri podaljšanem bivanju. Odločila sem se, da
vpeljem formativno spremljanje.
V letnem delovnem načrtu imam v sklopu ustvarjalnega preživljanja prostega časa načrtovano
izdelovanje dekoracije. Učenci so bili aktivno vključeni v vse elemente formativnega
spremljanja. Za delo so bili motivirani, sprejemali so svoje lastne odločitve in pristope dela ter
o njih kritično razmišljali. Ker so skupino sestavljali učenci različne starosti, je bilo delo
diferencirano in individualizirano.
Ključne besede: podaljšano bivanje, ustvarjalno preživljanje prostega časa, formativno
spremljanje
Summary
At the present time and in the hurried way of life, it is very difficult to motivate students in
the classroom with classical and frontal teaching methods. That is why the teachers bring
modern approaches and methods into our work, and use forms of teaching where students are
actively involved in all elements of the learning process as much as possible. Restlessness and
disciplinary problems are even more prominent in extended day-care groups because we
intertwine and upgrade learning objectives and, at the same time, we take into account
students' interests, needs and wishes . Such students are more difficult to motivate for a
common activity chosen by most students. For this reason, it is necessary to "modernize"
teaching methods and approaches in the extended stay school programs. I decided to
introduce formative assessment.
In my school annual action plan, I planned to make decorations as part of creative leisure
time. Pupils were actively enrolled in all elements of formative assessment. They were
motivated for work, made their own decisions and work approaches, and thought about them
critically. Because there were pupils of different ages in the group, the work was
differentiated and individualized.
Key words: extended day-care, creative leisure time, formative assessment
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UVOD
V današnji družbi hitrih sprememb je zavedanje o pomenu kakovostnega in trajnega znanja
zelo pomembno. Zato je potrebno oblikovati takšna učna okolja, ki zagotavljajo miselno
spodbudno, psihološko varno in sproščeno vzdušje za vse učence. To pa so ključna načela
formativnega spremljanja. Ker se načela pri formativnem spremljanju ne razlikujejo med
posameznimi predmeti in dokazano delujejo na vseh področjih učenja in poučevanja, lahko
formativno spremljanje uvedemo na vse ravni vzgoje in izobraževanja ter pri vseh predmetih
(Holcar Brunauer, 2016).
Torej je smiselno formativno spremljanje uvesti tudi v razširjen program osnovne šole,
natančneje v podaljšano bivanje.
Pri takšnem pouku namreč lahko učenec na veliko različnih načinov izrazi svojo
individualnost: načrtuje in udejanja svoje poti, ki so prilagojene njegovemu načinu učenja,
uveljavlja svoje zmožnosti in interese, ohranja radovednost in je ustvarjalen.

FORMATIVNO SPREMLJANJE IN PODALJŠANO BIVANJE
Šolski prostor je napolnjen z nenehnimi spremembami in posegi v delo učiteljev, zato veliko
učiteljev z nezaupanjem, dvomi in zadržki, nekateri celo z odporom sprejmejo spreminjanje
že utečene pedagoške prakse (Holcar Brunauer, 2016).
Tudi pri uvajanju formativnega spremljanja v pedagoški proces je podobno. Nekateri učitelji
so ga z zanimanjem sprejeli, spet drugi niso bili preveč navdušeni. Sama sem se s
formativnim spremljanjem najprej srečala pri poučevanju matematike. V svoje delo sem ga
uvajala postopoma, po posameznih elementih in fazah. Učenci so bili ves čas aktivno
vključeni v proces učenja ter tudi poučevanja in ker so lahko sami izbirali poti in načine kako
usvojiti določen cilj, ki so ga pred obravnavo učne snovi skupaj zapisali, je bila tudi njihova
motivacija za delo večja. Prav tako so se naučili realno samoovrednotiti svoje znanje, sprejeti
povratne informacije ter narediti načrt, kako izboljšati svoje znanje.
Podaljšano bivanje zajema prehrano, samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti in ustvarjalno
preživljanje prostega časa. Cilji in vsebine se prepletajo in nadgrajujejo vzgojnoizobraževalne cilje pouka, pri vsem tem pa seveda upoštevamo interese, potrebe in želje
učencev (Učni načrt, 2005).
Ker večji del delovnega časa preživim v oddelku podaljšanega bivanja in opažam da je
motivacija nekaterih učencev pri skupnih dejavnosti še manjša kot pri pouku, sem začela
razmišljati, če oz. kako bi lahko elemente formativnega spremljanja vpeljala tudi v podaljšano
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bivanje. Veliko dogovarjanja ter sklepanja kompromisov je predvsem pri sprostitvenih
dejavnostih in ustvarjalnem preživljanju prostega časa. Tu je potrebno največkrat posebej
motivirati tiste učence, katerih predlagano dejavnost ni izbrala večina učencev in se
posledično tudi v tistem dnevu ni izvajala.
Odločila sem se, da formativno spremljanje »preizkusim«
prostega časa in sicer pri izdelovanju dekoracije.

pri ustvarjalnem preživljanju

1. Načrtovanje ciljev
Učencem sem dala nekaj fotografij, ki so jih morali razdeliti na več delov. Kriterij delitve
so morali sami določiti. Hitro so ugotovili, da so na fotografiji različne dekoracije in so jih
razdelili na štiri dele, glede na letne čase. Glede na to, da je bil to mesec december, so
pravilno predvidevali, da bomo izdelovali novoletno dekoracijo.
Torej naš cilj je bil izdelati novoletno dekoracijo.
2. Kriteriji uspešnosti
Nadalje smo se pogovarjali, kdaj bodo pri izdelavi dekoracije uspešni, na kaj vse morajo
paziti in biti pozorni. Pred sabo so imeli primere nenatančno izdelane dekoracije. Na
podlagi »neprimerne« dekoracije so skupaj oblikovali in na plakat zapisali kriterije
uspešnosti.

3. Predznanje
Učenci so glede na zapisane kriterije sami ocenili svoje predznanje. Kriterije sem v naprej
pripravila, manjkajoče kriterije so sami dopisali.
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4. Dejavnosti učenja in zbiranje dokazil o učenju
V oddelek podaljšanega bivanja so bili vključeni učenci različne starosti in različnih
sposobnosti. Na izbiro so imeli tri različne okraske, ki so bili diferencirani glede na
težavnost izdelave. Učenci so si izdelke ogledali in se sami odločili, kateri okrasek bodo
izdelali. Zanimivo je, da se je večina učencev odločila za najtežji izdelek.
Učencem za izdelavo okraska nisem podala posebnih navodil, so pa imeli na razpolago
okrasek oz. posamezne dele okraska v različnih fazah izdelovanja. Ogledali so si
posamezne faze in nato naredili svoj izdelek. Njihovo delo sem sproti spremljala in jim
dajala povratne informacije. V primeru nastalega problema jim nisem povedala rešitve,
ampak sem jih s pomočjo dodatnih vprašanj odprtega tipa pripeljala do tega, da so sami
našli rešitev problema.
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5. Vrstniško vrednotenje in samoovrednotenje
Učenci so svoje vrstnike s pomočjo barvnega semaforja korektno ovrednotili. Izdelek so
položili na ustrezno barvo in nato z besedami utemeljili svojo odločitev. Zanimivo je, da
so bili do samega sebe pri samoovrednotenju bolj »strogi« kot pri vrednotenju sošolcev.

6. Povratna informacija učencev
Tako kot pri vsaki novosti, ki jo uvajam v svoje delo, me je tudi tukaj zanimalo počutje in
mnenje učencev. Njihov odziv je bil pozitiven in takšen način dela jim je bil všeč.
Presenetili so me predvsem tisti učenci, ki običajno niso naklonjeni izdelovanju
dekoracije, saj so tokrat bili motivirani ter natančni pri delu in so svoje izdelke končali
hitreje kot ostali učenci.
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ZAKLJUČEK
Učenci so bili za delo motivirani, aktivno so bili vključeni v vse elemente formativnega
spremljanja. Vzdušje v oddelku je bilo spodbudno in sproščeno. Med seboj so si pomagali in
sprejemali lastne odločitve ter preizkušali različne pristope in poti za dosego željenega cilja.
Sproti sem spremljala njihovo delo in način razmišljanja ter jih ob morebitnih težavah
usmerjala z dodatnimi vprašanji in podvprašanji. Svoje znanje in ustvarjalnost so izkazali na
različne načine, delo pa so prilagodili svojim sposobnostim in predznanju.
Učenci so tak način dela dobro sprejeli, zato ga bom postopoma vpeljala tudi v ostale »dele«
podaljšanega bivanja.
VIRI
1. Holcar Brunauer, Ada in skupina avtorjev (2016). Formativno spremljanje v podporo
učenju. Priročnik za učitelje in strokovne delavce. Ljubljana: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo.
2. Blaj, Barbara in delovna skupina za pripravo koncepta podaljšanega bivanja (2005).
Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli.
Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
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Maja Pur Tretjak: FORMATIVNO SPREMLJANJE V TRETJEM RAZREDU
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
Formativno, sprotno spremljanje učenčevega napredka postaja pogonska sila učnega procesa
sodobne pedagoške prakse. Formativno spremljanje je proces stalnega spremljanja
napredovanja pri učenju oziroma preverjanje doseganja ciljev po zastavljenih kriterijih
uspešnosti. Učenci so drug drugemu vir učenja, sodelujejo v razpravah, oblikujejo kakovostna
vprašanja, naloge ter sami spremljajo in uravnavajo svoj učni proces in si ob tem zastavljajo
vprašanja: Kaj se učim? Kaj bom moral vedeti, razumeti in znati narediti, da bom uspešen?
Učitelj učenca podpira tako, da nenehno ugotavlja, kako napreduje, ter mu daje individualne
povratne informacije in usmeritve za nadaljnje delo. Učitelj pouk prilagaja izkazanim
dosežkom in povratnim informacijam, ki jih pridobi od učenca.
V prispevku je predstavljen način dela ob upoštevanju vseh načel formativnosti. Spoznala
sem, da je tak način pouka učencem blizu in da poudarja njihovo samostojno vlogo pri učenju.
Formativno spremljanje od učitelja zahteva več razmisleka o aktivnostih, ki jih bodo učenci
izvajali za doseganje cilja, zahteva bolj natančno pripravo na delo ter pozorno spremljanje in
vrednotenje dela učencev. Učiteljeva vloga in odgovornost v formativnem spremljanju je, da
stalno spremlja in ugotavlja, s kakšnim znanjem, predstavami, izkušnjami in stališči vstopajo
učenci v učni proces, kje so v tem trenutku in kakšne so zanje optimalne možnosti za
nadaljnje učenje. Proces učenja poteka bolj sistematično in načrtovano.
Summary
Formative assessment of student’s progress is becoming the major force of progress in
modern teaching praxis. Formative assessment is based on regular assessment of student’s
performance related to expectations. Students are a source of knowledge for each other, they
actively participate in discussions, they form higher-order questions and exercises and they
tailor their learning process asking questions, as “What am I learning?” or “What do I have to
know, understand and do if I want to succeed?” The teacher appraises or monitors student
work and has the opportunity to reflect on the gathered assessment information to determine
next steps and tailoring the teaching process according to students’ progress and their
feedback.
The paper explains the practical aspects of teaching praxis according to formative assessment
principles. I’ve found out that formative assessment strategies in the classroom are well
accepted by the students and promote their own role in the learning process. It demands a
careful consideration of the activities that will lead the students to reaching their goals from
the teachers who also have the responsibility to attentively monitor and evaluate the students’
work, their knowledge, expectations, experience and concepts. The teachers must diagnose
their students’ progress and modify the instruction accordingly. The teaching process is more
systematic and better planned.
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1
Uvod
Učitelj si moraš dovoliti in upati biti inovativen, ustvarjalen in nenehno raziskovati svojo
prakso. Pritegniti te mora vsako dogajanje in okolje, kjer nastajajo nove ideje in spoznanja, ki
bi ti lahko koristila pri pedagoškem delu. V pouk moraš uvajati številne učne metode, ki
spodbujajo aktivno učenje. Pri učencih spodbujaš njihovo mnenje, njihovo pot in njihove
ideje. Želiš, da je znanje pridobljeno na ustvarjalne načine in da je uporabno. Poučevanje in
učenje pa sta vedno tudi vzgoja za odnose, za življenje, za sobivanje, za občutek potrebujem
te, lahko ti pomagam ali zmorem in znam narediti nekaj več, drugače, bolje.
Formativno spremljanje poudarja pomen aktivne vloge učenca pri izgradnji kakovostnega in
trajnega znanja. Učitelj v njem namenja posebno pozornost načrtovanju in izvajanju učnega
procesa, si prizadeva da učenci razumejo, kaj in zakaj se učijo in kaj bodo morali vedeti,
znati, razumeti, da bodo uspešni. Nenehno ugotavlja, kako napredujejo in prilagaja pouk
povratnim informacijam, ki jih pridobi od učencev. Učenci potrebujejo povratno informacijo,
povezano s cilji učenja in merili uspešnosti. O formativni povratni informaciji govorimo
takrat, ko učenec pozna razliko med zahtevanim in doseženim ter dobi natančno usmeritev za
nadaljnje delo, ki mu bo pomagalo odpraviti to razliko. Na podlagi teh informacij učenec
izboljšuje svoje učenje. Učenci tako razvijejo odgovoren odnos do učenja in prevzamejo skrb
za učenje. Nagrada je v tem primeru dosežen cilj glede na trud, ki ga je učenec vložil (Clark,
2015).
Formativno spremljaje poteka ob vsakodnevnem sodelovanju učencev v razredu. Učitelj
organizira živahnejši, ustvarjalen, bogatejši, bolj razgiban pouk, ki omogoča učencem, da
razvijejo svoje mišljenje. Učiteljeva vloga in odgovornost v formativnem spremljanju je, da
stalno spremlja in ugotavlja, s kakšnim znanjem, predstavami, izkušnjami in stališči vstopajo
učenci v učni proces, kje so v tem trenutku in kakšne so zanje optimalne možnosti za
nadaljnje učenje. Učence lahko spremlja in spoznava le takrat, ko se ti samostojno učijo
oziroma gradijo znanje z izvajanjem raznolikih dejavnosti individualno, v parih ali skupinah;
takrat, ko lahko ustvarjajo, se učijo skozi raziskovanje, pisno ali ustno predstavljajo in
utemeljujejo svoje misli in ideje, med seboj komunicirajo,… Učenec mora biti aktivno
vključen, da lahko razume svoje težave, napake, napačne pristope k učenju, hkrati pa mora
imeti željo po odpravi teh napak in izboljšanju samega sebe. Učiteljeva vloga je pri tem zelo
pomembna, saj učenca usmerja ter ga motivira. Formativno spremljanje ima pet ključnih
strategij:
1. Načrtovanje namenov učenja in kriterijev uspešnosti.
2. Dokazi (učni dosežki).
3. Povratna informacija.
4. Dejavnosti: vprašanja (ugotavljanje predznanja in razumevanja pri novem učenju).
5. Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, samouravnavanje (Wiliam, 2013).
2
Osrednji del: učni proces v tretjem razredu
V učnem procesu gre za stalno iskanje, dajanje in sprejemanje informacij med učiteljem in
učencem ter med učenci samimi. V razredu želim spodbuditi razmišljanje, sodelovanje
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učencev pri učenju, izzvati obstoječe ideje pri učencih in spodbujati radovednost, pomagati
učencem razmisliti tudi o drugih stališčih, spodbujati učence pri sodelovanju v diskusiji,
pomagati učencem prepoznati, kaj so se že naučili in kaj se še morajo, spodbujati jih, da
postavljajo boljša vprašanja in odgovarjajo premišljeno. Želim ugotoviti, ali so sposobni
prenesti ideje v nove situacije. Poučevanje prilagajam glede na posameznike ali skupine,
ocenjujem učinkovitost učne ure, pomagam učencem razviti samovrednotenje in vrstniško
vrednotenje, podati in uporabiti povratno informacijo (učenec učencu, učenec učitelju, učitelj
učencu), uvesti takojšnje ali kasnejše prilagoditve k pouku in spodbujati sodelovanje vseh
učencev.
Preverjanje predznanja (analiza stanja)
Preverjanje predznanja je namenjeno ugotavljanju predznanja učencev. »Kaj vem, znam,
razumem o določeni temi? Kako dober sem v tem?« Glavni cilj je, da učitelj vsebinsko
ugotovi, kje mora začeti z obravnavo snovi. Učitelj odkriva učence, ki imajo šibko predznanje
iz določene teme in tiste, ki temo že dobro poznajo.
Nameni učenja in kriteriji uspešnosti
Pri namenih učenja so pomembni cilji, ki jih je potrebno doseči. Učenci ne razumejo jasno
vseh ciljev, saj so strokovno zapisani. Učitelj učencem razloži cilj čim enostavneje in njihovi
stopnji primerno. Cilji morajo biti realni, razumljivi učencem, zapisani na vidnem mestu, kjer
jih lahko vidijo vsi učenci. Učenci so s tem seznanjeni na začetku šolske ure, vmes pa se k
njim večkrat vrnejo. Učitelj namen učenja lahko oblikuje skupaj z učenci, kar jim pomaga
razumeti, kaj se bodo naučili in kaj se od njih zahteva.
Merila - kriteriji uspešnosti (»Uspešen sem, ko….«) so ključna pri učenju. Kot navaja
Clarkova (2015), so merila v bistvu zaporedje korakov, kronološka predvidljivost. Merila nam
morajo biti pri učenju jasna, da vemo, kako moramo nekaj narediti, da bo dobro, oziroma kaj
moramo narediti, da bomo dosegli cilj. Merila omogočajo učencu vpogled v naučeno snov in
olajšajo učenje, saj mu omogoča vpogled v to, kaj učitelj zahteva. Pri oblikovanju le-teh mora
učitelj biti pozoren na njihovo povezanost z učnimi cilji in standardi znanja. Opisujejo naj
znanje, učenje, razumevanje, spretnosti. Zapisani naj bodo v prvi osebi ednine. Merila vedno
visijo na steni v razredu, še posebej, kadar govorimo o veščinah branja in pisanja. Učenci se
lahko kadarkoli obrnejo nanje, ko imajo težave ter se prepričajo, da so delo dobro opravili. Na
podlagi meril učenci presodijo uspešnost svojega učenja in napredovanja.
Merila za spremljanje in vrednotenje znanja lahko oblikujemo na podlagi vzorčnih primerov.
Poiščemo, kaj je v izdelku dobrega in kaj so najpomembnejše »sestavine« naloge. Merila
lahko postavimo tudi tako, da z učenci pregledamo naloge in presojamo njihovo zahtevnost,
katere se jim zdijo lažje, katere težje, kaj je nujno potrebo znati in kaj je manj pomembno. Ob
pogovoru nastajajo merila, ki jih opredelimo kot minimalna znanja (M), ki jih bomo ocenili z
oceno zadostno (2), temeljna znanja (T), ki jih ocenimo z ocenama dobro (3) in prav dobro
(4), medtem ko bomo kompleksnejše in zahtevnejše naloge (Z) ocenili z odlično (5). Merila
morajo učenci razumeti in jih znati uporabiti, sicer so nekoristna. Učitelj je pri tem pozoren na
standarde znanja in taksonomijo. Paziti moramo, da jih ni preveč (Mateja Peršolja, 2019).
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Sliki 1 in 2: merila uspešnosti
Izvajanje dejavnosti, zbiranje dokazov
Pouk poteka na način, da so učenci aktivni in ne delajo več kot učitelj. Učijo se eden od
drugega in eden drugemu so spremljevalci na poti do znanja in drug drugemu dajejo
kakovostno povratno informacijo in podporo (Mateja Peršolja, 2019).
Učitelj pri načrtovanju dejavnosti ter izboru nalog in vprašanj razmišlja, katere dejavnosti so
primerne za vse učence in kdaj je treba dejavnosti diferencirati (glede na zahtevnost,
interese,…), na katere značilnosti posameznih učencev je treba biti posebej pozoren, kdaj
omogočiti učenje drug od drugega in kdaj individualno učenje, kdaj in kako lahko vključimo
učence v načrtovanje in jim ponudimo možnost izbire (Vključujoča šola, 2017).
Pri svojem pouku predmete povezujem med seboj. Učenci pridobijo priložnost (sodelovalno
učenje), da se pogovarjajo, razmišljajo skupaj s sošolci ter pri tem razvijajo in prikazujejo
razumevanje nekega pojma. Skozi celoten proces ugotavljam in zbiram podatke o učenčevem
predznanju, učenju in dosežkih. Dokaze zbiramo, da ugotovimo kakšna je razlika med
učenčevim že pridobljenim znanjem in želenim učnim dosežkom. Pri načrtovanju zbiranja
dokazov z učenci nas vodijo vprašanja: »Kako bi mi pokazal, kaj si se do zdaj, pri tej temi
naučil?« Prvi izdelek je tak, da učenci sami izberejo naloge iz gradiva, naloge, ki jih sami
sestavijo, miselne vzorce, slike ali besedila. Učitelju pokažejo kaj znajo, kaj so se naučili.
Običajno ti izdelki izražajo močna področja posameznega učenca, učitelju pa veliko povedo o
učenčevem učenju in delu. Drugi izdelek sestavijo učenci drug drugemu. Sošolec, ki je
sestavljal naloge, lahko te tudi popravi in napiše povratno informacijo. Ob tem se ponovno
uči. Tretji izdelek sestavi učitelj (Mateja Peršolja, 2019).
Učencem vrnem izdelke v obliki dokazov o znanju, ki so jih pripravili prejšnjo uro (zapisi,
opisi, rešeni računi, besedila,…). Dam jim čas, da si preberejo povratno informacijo
(učiteljevo ali sošolčevo). Nato imajo možnost vprašati (sošolca ali učitelja), dopolniti,
popraviti in nadgraditi znanje. Učenci med uro vedno dobijo priložnost za nadgradnjo in
izboljšanje znanja. Ko to naredijo, izdelek pospravijo v delovno mapo.
Poznamo različne vrste dokazov, ki jih pridobimo s pogovori med poukom, z opazovanjem
(delo učenca, razvoj zmožnosti učenca), ali glede na učenčeve izdelke. Učence vključim v
aktivnost od načrtovanja do izvedbe. Tako samostojno odkrivajo zakonitosti, prihajajo do
spoznanj in pri tem gradijo svoje znanje in poglabljajo razumevanje konceptov. S poskusi
spoznavajo osnovne naravoslovne pojme in pojave, povezujejo znanje in razvijajo
eksperimentalno raziskovalne veščine. Učenci si med poukom čim večkrat izmenjajo mnenja,
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se med seboj pogovarjajo in razmišljajo. S tem učenci ubesedijo znanje, sporočajo naučeno in
se bolje učijo, bolj poglobljeno razmišljajo in izboljšujejo veščino komunikacije. Sogovornike
(učence) menjam, tako se naučijo sodelovati z različnimi sogovorniki oziroma sami raziščejo,
kateri partner jim ustreza, dobijo tudi različne zglede. Tako učencem omogočam različne
socialne in učne izkušnje. V razredu smo uvedli kritičnega prijatelja. Kritični prijatelj poda
sošolcu povratno informacijo, ko ga na primer posluša pri govornem nastopu, branju,
deklamaciji,… Njegova naloga je, da posluša in na koncu sošolcu pove, kako dosega merila,
ki smo jih postavili. Po taki povratni informaciji sledi načrt za izboljševanje.
Dajem možnost avtentičnega učenja, kjer aktivnosti skrbno načrtujem - učencem postavim
jasno določene cilje in dam možnost, da pokažejo svoje znanje in spretnosti na najrazličnejše
načine (njihovo rešitev problemov, eksperimente, debate, konstrukcije modelov, vodenje
pouka, sestavijo nalogo za sošolca, vprašanja, ipd). Informacijsko-komunikacijska tehnologija
je vse bolj potrebno didaktično sredstvo pri poučevanju in učenju. Učenci se naučijo varno
uporabljati programe, upoštevati pravila in etična načela uporabe ter objave informacij. Imajo
dostop do virov, orodja in interakcij, ki so nam v vsakdanjem življenju po navadi na voljo.
Tako imajo učenci vtis, da so povezani z življenjem, da so naloge smiselne in vredne truda.
Med poukom ustvarjam priložnosti, v katerih učenci ozaveščajo svoj proces učenja, kaj komu
pomaga, o učnih stilih in iščemo boljše strategije učenja. Če strategije uporabljamo v manjših
skupinah, spodbujajo razpravo in argumentacijo. S tem, ko učenci branijo svoje ideje ali
poskušajo ideje drugih, utrjujejo svoje razmišljanje, premišljujejo o alternativnih pogledih
drugih ali spreminjajo svoje mišljenje glede na nove informacije. Informacije so v pomoč
učitelju, da prepozna področja, na katerih učenec potrebuje usmerjene učne izkušnje.
Strategijo »soočanje v krogu« uporabim med fazo pridobivanja razumevanja pojma, ko
morajo učenci utrjevati koncepte. Učenci stojijo v velikem krogu, učitelj prebere izjavo,
vprašanje. Učenca v paru razpravljata in odločitev zapišeta na tablico. Zapise na tablici
pokažejo drug drugemu. Nato v skupini razpravljajo in branijo svoje mišljenje. Učenci po
diskusiji spremenijo svoje mišljenje in pridejo do novih spoznanj. Učitelj mora pri tem
spodbujati učence, naj se vzdržijo spreminjanja svojih odgovorov samo zato, ker vidijo, da se
je večina njihovih sošolcev odločila drugače.
Pri »razvrščanju kartic« gre za dejavnost, pri kateri učenci skupaj razvrstijo niz kartic s
slikami, številkami, simboli, besedami. Pri tem krepijo spretnost pri razlagi in utemeljitvi
svojih idej, ocenjujejo razmišljanje ostalih in spreminjajo svoje mišljenje, ko jih nove
informacije prepričajo, da ponovno razmislijo o prvotnih idejah. Kartice omogočajo učitelju,
da oceni učenčevo sposobnost prenesti znanje, išče področja negotovosti ali nesoglasij med
učenci. Medtem, ko učenci razpravljajo, učitelj kroži po razredu, posluša njihove razlage,
pogovore in s tem pridobi informacije o ravni razumevanja. Pri tem si učitelj beleži, kaj
učencem povzroča največ težav, ti zapiski pa so mu vodilo za nadaljnje načrtovanje.
»Kartice s trditvami« so povezane s pričakovanim znanjem in odpravljanjem napačnih
predstav. Učenec prebere trditev in se opredeli, ali se s trditvijo strinja ali ne. Trditve pri
učencih spodbujajo radovednost in razmišljanje ter so izhodišče za vrstniško komunikacijo.
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Strategija »semafor« uporabljam za predstavitev ravni razumevanja. Učenci vzamejo tri
različne barvice (rdečo, rumeno, zeleno), od njih pa se zahteva, da sami ocenijo svoje
razumevanje o konceptu, pojmu, ki so se ga naučili, s tem da dvignejo barvico, ki najbolj
ustreza ravni njihovega razumevanja. Zelena barvica – zelo dobro razumem, rumena barvica –
nekaj razumem, potrebujem malo pomoči, rdeča barvica – ne razumem. Gre za spremljanje
napredka, zato se lahko uporabi kadarkoli v času pouka, učitelj pa hitro ugotovi, kako učenci
razumejo.
Delovne strategije, ki sem jih vnesla v poučevanje, so učencem pomagale tudi pri branju.
Tako smo naredili prvi korak pri izboljšanju bralnega razumevanja in širjenju besednega
zaklada. Kot prijetno doživetje in kot metodo privzgajanja bralnih navad imamo šolsko branje
(namenjeno branju, pripovedovanju, poslušanju, izmenjamo si mnenja o knjigi,
pisateljih/pesnikih in kritično presojamo sošolce/sošolke glede tehnike branja, izbora in
vsebine pripovedovanega), bralni kotiček (kamor učenci prinašajo knjige, nato pa so te na
voljo vsem učencem; slednjo si izberejo ali glede na tematiko, ki jo obravnavamo ali glede na
njihove lastne želje), bralno priznanje (učenec prebrano knjigo predstavi delno z branjem, s
čimer razvija interpretativno branje in njegovo hitrost, delno v obliki obnove, tako da ob
knjigi pripoveduje del zgodbe), domače branje (poudarek na izražanju svojega mnenja o
prebranem), medvrstniško branje (branje z učenci višjih razredov), bralni dnevnik (kamor
učenci beležijo, kaj so brali in kako so brali). Vsaka dva meseca smo skupaj preverili
napredek, kakšni bralci posamezniki so, na kaj morajo biti še pozorni in naredili načrt za
naprej. V pomoč so nam bili kriteriji dobrega bralca. Ko je napredek učenčevega branja postal
viden, so bili učenci za bralno aktivnost še bolj motivirani.

Slike 3, 4 in 5: spremljanje napredka in zbiranje dokazov
Uporabljali smo bralne učne strategije in razvijali jezikovno zmožnost tako, da smo ustvarjali
pesmi, zgodbe, pravljice, pisali obnove, nadaljevanja zgodb, strip, ipd. Z govornim nastopom
so se učenci navajali na to, da se je na tvorjenje besedila treba pripraviti, da je potrebno
obvladati temo o kateri poročajo in poznati zakonitosti jezika. Pred govornim nastopom so
izdelali povzetek in nato pisali po načrtu (povzetek in načrt sta bila v strukturirani obliki).
Prebrane vsebine so uprizarjali z lutkovnimi, gledališkimi in glasbenimi predstavami.
Ključno pri dokazih o znanju in povratnih informacijah je, kaj potem z njimi naredimo.
Bistveno je, da učencu damo priložnost, da znanje nadgradi, da napreduje s pomočjo teh
informacij. Moč je v znanju - torej naj opazijo, kaj znajo in ne tistega, česar ne znajo (Mateja
Peršolja, 2019). Učitelj pri izbiri strategij ne sme pozabiti na cilj poučevanja in učenja ter
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izbrati strategijo samo na podlagi zabavne aktivnosti, saj tako ne bo nujno spodbudil učenja
pri učencih. Strategija mora biti izbrana z namenom spodbujanja cilja, ki ga želi učitelj doseči.
Pred izbiro le-te, učitelj ugotavlja kakšen koncept, postopek ali spretnost bo posamezna
strategija preverjala. Prav tako naj bi strategija vključevala različne vrste znanja,
razumevanja, postopkov, uporabo algoritmov, proces, sklepanje,..
Portfolio in delovna mapa vsebujeta primere izdelkov, vendar je delovna mapa zbirka vseh
učenčevih del, portfolio pa je prečiščena zbirka izdelkov posameznega učenca (učenci in
učitelj oblikujejo kriterije znanja in na podlagi teh ciljev izberejo izdelke). Obe predstavlja
zbirko učenčevih del, ki kažejo njegov trud in napredek. Pri obeh učenci povedo prednosti in
slabosti svojega izdelka, kaj bi lahko izboljšali, naredijo primerjavo s prejšnjimi izdelki in
zastavijo cilje, ki jih bodo poskušali doseči pri naslednjem podobnem izdelku. Prednost
zbiranja izdelkov je v tem, da nam ponuja širok spekter informacij.
Vprašanja v podporo učenju
Vprašanja se pojavljajo skozi celoten učni proces, saj skušamo z njimi doseči učenčevo
soudeleženost v procesu pouka, kar je velikega pomena. Učitelj s pomočjo vprašanj spodbuja
učence h kritičnemu vrednotenju dosežkov. Ko želimo učencem nekaj razložiti in želimo
doseči večji učinek jim zastavimo vprašanje ali vključimo vprašanje v dejavnost, ki jo
izvajamo. Ta vprašanja morajo biti dobro premišljena in načrtovana, saj le tako lahko
dosežemo učinkovit učni proces in namene učenja. Za vsako dejavnost (praktično delo, delo z
besedilom, diskusijo,…) moramo razmisliti, kakšna vprašanja bomo zastavili, kaj želimo
doseči z vprašanji, ali z njimi preverjamo učenčevo razumevaje, razmišljanje, interese in
odpiramo pot do širšega razmisleka, k opazovanju, razčlenjevanju, sklepanju, analiziranju,
povezovanju, kritičnosti, zamišljanju novega, ustvarjalnosti,… Z vprašanji lahko ugotovimo
njihove napačne predstave in razumevanja o določenih pojmih, ki jih moramo čim prej
spremeniti. Z njimi dobimo v pogled v miselni proces in učno pot učenca, z njimi lahko
podpiramo učenca pri osvajanju novega znanja in doseganju namenov učenja. Tako lahko
učitelj naprej načrtuje pouk in ga prilagaja potrebam učencev.
Preden učitelj pripravi vprašanja, mora vedeti, katere so značilnosti dobrih vprašanj. Primerna
so odprta vprašanja, saj le-ta spodbujajo mišljenje, raziskovanje, iskanje odgovorov, ponujajo
učencem celovit odgovor, učni napredek, ter s tem krepijo njegovo samozaupanje. Vprašanja
učitelj oblikuje s pomočjo taksonomij, kjer si lahko pomaga z različnimi glagoli, ki so
potrebni za višjo raven razmišljanja, vprašanja pa si sledijo smiselno po težavnosti. Učencem
morajo biti vprašanja smiselna, da bodo dobro odgovarjali nanje. Imeti morajo dovolj časa za
razmislek, kajti le tako bomo lahko dobili boljše in kvalitetnejše odgovore. Spodbujati je
potrebno tudi posvete med učenci, deljenje svojega mišljenja z drugimi ter sprejemati
mišljenja drugih. Učitelj spodbuja učence, da tudi sami zastavljajo vprašanja. Tako
spoznavajo dobra vprašanja, ki so pokazatelj ravni znanja učenca (Holcar Brunauer, 2016).
Povratna informacija
Ključnega pomena pri formativnem spremljanju je povratna informacija. Kakovostna
povratna informacija mora biti pravočasna, sprotna, pogosta, dana ob pravem času, konkretna,
podana v ustni obliki, izhajati mora iz namena in kriterijev in mora vsebovati učiteljeve
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predloge za izboljšavo. Pri podajanju povratne informacije je potrebno paziti, da se komentar
nanaša na kakovost izdelka in ne na osebo, izpostaviti dosežek ter nakazati možnost
izboljšave. Povratne informacije, ki pridejo od učencev k učitelju in sporočajo, kaj oni že
vedo, kako dobro razumejo, kje delajo napake, česa še ne razumejo in kdaj niso zavzeti,
učenje naredijo vidno. Če učenec dobro razume, kaj je potrebno za njegovo uspešnost, bo
lažje razumel tudi povratno informacijo učitelja in njegove predloge za izboljšavo ter
nadaljnje delo. Najbolje je, da si učenec zastavi tudi svoje lastne cilje in kriterije uspešnosti,
saj bo zanj nadaljnje učenje veliko bolj smiselno in motivirano.
Samovrednotenje
Z oblikovanimi merili, med samim učenjem snovi, usvajanjem posameznega cilja in ob koncu
tematskega sklopa presojamo, kje smo in kako smo usvojili cilje. Ugotavljamo, kje se nam še
zatika, kje moramo še vaditi in kaj nam gre že dobro. Pri tem nas vodijo vprašanja: »Kaj
znam? Kaj mi še ne gre in si želim izboljšati? Do kdaj se bom naučil? Ali bom potreboval
pomoč? Kdo mi bo pomagal? Kaj bom spremenil, da bom uspešnejši? Na kaj si pri nalogi
ponosen? Na katere probleme si naletel pri delu? Kako si jih rešil? Kdo ti je pri delu pomagal?
Kaj bi izboljšal, če bi ponovno naredil?« Realna presoja je temelj uspešnega učenja (Mateja
Peršolja, 2019).

Slike 6,7 in 8: Samovrednotenje
Včasih učencem pripravim naloge M, T, Z. To pomeni, da morajo presoditi, na kateri ravni še
žalijo delati, da bodo napredovali in znanje izboljšali. Naloge si izberejo sami. Včasih delajo v
skupinah, kjer si lahko pomagajo med seboj. Sestavim tudi pare, ki že dosegajo cilje, da jim
lahko pomagajo pri napredku. Učenci rešijo naloge na učnem listu in s pomočjo preglednice
ovrednotijo svoje znanje. Ob napisanih merilih učenci narišejo ustrezno oznako (z zeleno prepričani, da razumejo in znajo, z oranžno - o katerem že nekaj vedo, vendar še ne dovolj in
z rdečo - o katerem ne vedo veliko, ga še ne razumejo in ne znajo). Tako izdelajo načrt za
izboljšanje znanja. Učenec se vpraša, kaj že dosega in česa še ne in kaj bo napravil, da bodo
vsi cilji doseženi.
Glede na zastavljeni načrt učenec učitelju poroča o delu in napredku. Učenec si sam določi
delo in ga prinese v pogled učitelju. Učitelj mu zastavi vprašanja: »Meniš, da je izkazano
znanje že na taki ravni, kot si pričakoval? Kaj si še želiš izboljšati oziroma kako boš poglobil
in nadgradil svoje znanje? Kaj so tvoji nadaljnji koraki? Kako bi lahko nalogo opravil še
boljše?« S tem učenec prevzame odgovornost za učenje. Ni več učitelj tisti, ki daje naloge,
ampak obratno. Učenec postane aktivni soudeleženec. Vključuje tudi vrednotenje kakovosti
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učenja, kar pomeni učenčevo analiziranje svojega načina učenja. Tako se naučijo prevzeti
nadzor na svojo uspešnostjo, kar pa povečuje njihovo samozavest.
Ker v šoli napreduje vsak s svojim tempom in vsak doseže neko stopnjo razumevanja in
znanja, je smiselno, da v skladu s svojim tempom dela in razumevanja načrtuje tudi svoje
domače delo. Torej je domača naloga načrt vsakega posameznika (Mateja Peršolja, 2019).
Sama poskušam minimalno raven zagotoviti v šoli. Kdor želi več, mora še nekaj narediti
doma. Če je minimalno raven usvojil v šoli, lahko izbere, da naredi vaje na isti ravni ali to
nadgradi in dela na temeljni oziroma zahtevnejši ravni. Naslednji dan imajo učenci možnost
vprašati, če česa niso znali ali rešitve niso prave.
Vrstniško vrednotenje
O vrstniškem vrednotenju govorimo takrat, ko učenec dobi povratno informacijo od svojih
sošolcev, ko ti analizirajo njegove dosežke. V procesu vrstniškega vrednotenja se učenci
naučijo podajanja mnenj, nasvetov, naučijo se opazovati druge, sprejemati njihovo mnenje,
spoštovati različnosti in razvijati lastno subjektivnosti. Učenci pisno in ustno vrednotijo
izdelke. »Moje mnenje je, da si …(kaj je bilo uspešno in kaj bi lahko izboljšal).« Napišejo in
povedo, kaj je v izdelku dobro, kaj bi lahko izboljšali. Zbrani listki so povratna informacija. S
sprehodom po razredu, med klopmi in izdelki učencev ali menjavo zvezkov dobijo nove
informacije, z njimi svoj izdelek nadgradijo ali pa samo ocenijo oziroma presodijo, da je
njihov narejen bolje. Sošolcu predstavijo tudi svoje učenje. Sošolec sestavi naloge za sošolca
(naloge poišče v delovnem zvezku, na spletu ali si jih izmisli sam). Rešene naloge pregleda in
zapiše povratno informacijo, kje je imel sošolce težave in kje ne. Pri tem mora razumeti cilje
in kriterije uspešnosti. Učenci morajo vedeti, da povratna informacija ni kritika, temveč služi
kot pomoč za doseganje njihovih ciljev.

Slike 9,10 in 11: Vrstniško vrednotenje
Pri izvajanju samovrednotenja in vrstniškega vrednotenja učenci pridobijo nadzor nad svojim
uspehom, naučijo se dobro načrtovati in izvesti pot do cilja, prevzeti odgovornost za svoje
odločitve. Dosežki učencu kažejo stopnjo doseženega znanja in spretnosti. Na poti do cilja je
pomembno, da učenci stalno vedo, kje so in kaj jih na poti do cilja še čaka. Učitelj s tem
pridobi motivirane učence z voljo do učenja, povratno informacijo o dosežkih učencev in
njihovo razmišljanje. Formativni krog se na tej točki vrne na začetek. Načrtovanje tako
postane individualno za vsakega učenca. Učenci, ki so že zadovoljni z izkazanim znanjem,
lahko gredo v ocenjevanje znanja (s pomočjo meril lahko tudi zapišemo oceno), drugi si
izdelajo načrt za učenje.
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3 Sklepne misli
Elementi formativnega spremljanja z izbranimi pristopi, primernimi učnimi metodami in
oblikami dela, z ustreznimi orodji, ki jih po potrebi prilagodimo posamezniku, pomagajo k
napredku. Posameznik, njegovo učenje in napredek v znanju tako postanejo vidni.
Koncept formativnega spremljanja je zame izziv, s katerim se dan za dnem spoprijemam,
veliko preizkušam, berem in se učim. Omogoča mi, da sproti ugotavljam, kakšno znanje
imajo moji učenci in kakšen je njihov proces razmišljanja. Učenci se preko takšnega
spremljanja učijo in dobivajo povratne informacije, s katerimi lahko izboljšajo svoje znanje.
Učinki, ki sem jih opazila v razredu, so večja aktivnost učencev in večja odgovornost.
Posledice so večja uspešnost in zadovoljstvo učencev, večji trud, samostojnost in napredek.
Literatura in viri
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Ivana Gregec: EVALVACIJA UVAJANJA DIGITALNEGA OPISMENJEVANJA MED
DRUGOŠOLCI OŠ DANILE KUMAR
Osnovna šola Danile Kumar
Povzetek
V šolskem letu 2017/18 smo se na OŠ Danile Kumar odločili, da digitalno opismenjevanje
vključimo v program rednega pouka. Projekt smo začeli izvajati v nekaterih oddelkih 1.
triade. Glavni namen je bil učence pripraviti na življenje s smiselno uporabo sodobne
tehnologije. Dela smo se lotili premišljeno in postopno, in sicer smo se osredotočili na
poznavanje računalnika kot naprave, na osnovne veščine pri delu z računalnikom, uporabnost
računalnikov, uporabo spleta in v zvezi s tem tudi na varnost ter avtorske pravice. V šolskem
letu 2018/19 smo projekt uvajanja digitalnega opismenjevanja razširili na celotno 1. triado.
Cilji projekta se iz razreda v razred deloma ponavljajo, dodajajo, nadgrajujejo in so v vsakem
razredu prilagojeni razvojni stopnji učencev.
Ob koncu šolskega leta sodelujoči učitelji še posebej skrbno analiziramo in evalviramo
uspešnost tega dela pouka. Pri tem upoštevamo tudi rezultate ankete, ki jo izvedemo med
učenci naše šole. Z njo dobimo dodatne informacije, v kolikšni meri so učenci usvojili
zastavljene cilje. V prispevku bodo izpostavljeni predvsem rezultati ankete med drugošolci
(po dveh letih digitalnega opismenjevanja).
Ključne besede: digitalno opismenjevanje, uvajanje, evalvacija, drugi razred osnovne šole
Summary
In school year 2017/18 teachers at primary school OŠ Danile Kumar decided to introduce the
digital literacy programme into regular curriculum. We started the programme with some
pupils in the first triad. The main purpose of the programme was to prepare the pupils for the
life with modern technology. We started the programme gradually; first by introducing the
computer itself, the skills needed for working with the computer, the usefulness of computers,
the use of the internet and safety on it and a little about copyrights. In school year 2018/19 the
programme was implemented into all classes of the first triad. The aims of the programme
stayed partially the same throughout all three years, but some aims have also been added,
some upgraded or developed and adjusted according to the age of the pupils.
At the end of every school year teachers involved in the project analyse and evaluate the
implementation of the programme. We include the results of the survey done by pupils at our
school. Through the survey we receive additional information to what extent the aims have
been met. In my paper I will focus primarily on the outcomes of the survey of pupils in the 2 nd
grade (after their two-years of digital literacy programme).
Key words: digital literacy, implementation, evaluation, 2nd grade primary school
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1

UVOD

Tempo sodobne družbe je hiter. Staršem zmanjkuje časa in izkušenj za vzgojo otrok, ki bi bila
prilagojena 21. stoletju – stoletju vsesplošne digitalizacije. Če čas ni tista spremenljivka, ki bi
onemogočala boljšo vzgojo, pa je to vsekakor znanje. Starši vseh trendov, ki se razvijajo na
področju IKT in digitalnih ter spletnih tehnologij, preprosto ne poznajo, saj jim tudi
strokovnjaki vse težje sledijo. Redki so tisti, ki se na stvari spoznajo v tolikšni meri, da bi
lahko postregli z resnično dobrimi nasveti oziroma bi svoje otroke vzgajali na način, ki bi
hkrati poskrbel za njihovo dobro digitalno pismenost. [1]
Prav iz tega razloga se zavedamo, da moramo, za dobrobit prihodnjih in obstoječih generacij,
spremeniti primarno izobraževanje v smeri, da bi bile najnovejše tehnologije, ki oblikujejo
sodobno družbo, del učnega procesa. [1]
Koraki, ki jih posameznik naredi v osnovnošolskem obdobju, so temelj vseh nadaljnjih
korakov v življenju. Iz tega razloga sta spoznavanje digitalnih tehnologij in učenje
računalniške in medijske pismenosti ključnega pomena, če želimo, da nas bodo prihajajoče
generacije sploh razumele in sprejemale. [1]
Zato smo se v šolskem letu 2017/18 na OŠ Danile Kumar odločili, da digitalno
opismenjevanje vključimo v program rednega pouka. Projekt smo začeli izvajati v nekaterih
oddelkih 1. triade. Glavni namen je bil učence pripraviti na življenje s smiselno uporabo
sodobne tehnologije. Dela smo se lotili premišljeno in postopno, in sicer smo se osredotočili
na poznavanje računalnika kot naprave, na osnovne veščine pri delu z računalnikom,
uporabnost računalnikov, uporabo spleta in v zvezi s tem tudi na varnost ter avtorske pravice.
V šolskem letu 2018/19 smo projekt uvajanja digitalnega opismenjevanja razširili na vse
oddelke 1. triade. Cilji projekta se iz razreda v razred deloma ponavljajo, dodajajo,
nadgrajujejo in so v vsakem razredu prilagojeni razvojni stopnji učencev.
2

EVALVACIJA UVAJANJA DIGITALNEGA
REZULTATI ANKETE MED DRUGOŠOLCI

OPISMENJEVANJA

–

Ena temeljnih aktivnosti v procesih učenja oziroma poučevanja je sprotna (samo)evalvacija,
zato ob koncu šolskega leta sodelujoči učitelji še posebej skrbno analiziramo in evalviramo
uspešnost tega dela pouka. Pri tem upoštevamo tudi rezultate ankete, ki jo izvedemo med
učenci naše šole. Z njo dobimo dodatne informacije, v kolikšni meri so učenci usvojili
zastavljene cilje.
V prispevku bodo izpostavljeni predvsem rezultati ankete med drugošolci, torej po dveh letih
šolskega digitalnega opismenjevanja.
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2.1 Priprava ankete
Z izvajanjem ankete smo pričeli v šolskem letu 2017/18 po prvem letu uvajanja digitalnega
opismenjevanja v 1. triadi.
Anketo sta kolegici sestavili s pomočjo ciljev (Tabela 1), ki sta jih določili na podlagi smernic
EU. [2]
Tabela 1: Cilji digitalnega opismenjevanja v 1. triletju OŠ

Lanskoletno anketo sem razširila in prilagodila tako, da sem vanjo vključila cilje 2. razreda.
Izdelala sem jo na spletni strani https://www.1ka.si/. Anketni vprašalnik je sestavljalo 15
trditev in vprašanj, s pomočjo katerih sem dobila tako statistične podatke kot tudi grafične
predstavitve, kar bo predstavljeno v poglavju 2.3.
2.2 Reševanje ankete
Letošnji drugošolci so bili v projekt uvajanja digitalnega opismenjevanja vključeni drugo leto.
Anketo so izpolnjevali v mesecu juniju, ko smo zaključili z načrtovanim izvajanjem
digitalnega opismenjevanja tako v razredu kot tudi v računalniški učilnici.
2.3 Analiza ankete
Anketo je reševalo 92 drugošolcev (49 fantov, 43 deklic).
Trditev »Znam našteti sestavne dele računalnika.« je potrdilo 38 % učencev. 8 % učencev
pozna SAMO NEKATERE sestavne dele računalnika, 13 % pa jih sploh ne zna našteti
(Slika 1).

Slika 1: Znam našteti sestavne dele računalnika.
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Rezultati ankete kažejo, da večina učencev meni, da ne zna poimenovati vseh sestavnih delov
šolskega računalnika, kar lahko pripisujemo temu, da jih večina uporablja tablice, telefone ali
prenosne računalnike oziroma jim samo poimenovanje sestavnih delov računalnika nič ne
pomeni, dokler le-tega smejo in znajo uporabljati.
99 % učencev je potrdilo trditev »Znam vklopiti in varno izklopiti računalnik.« Le 1 %
učencev je to trditev zanikal (Slika 2).

Slika 2: Znam vklopiti in varno izklopiti računalnik.
Ti rezultati so odraz doslednega navajanja in vsakokratne uporabe teh funkcij ob obisku
računalniške učilnice.

Trditev »Upravljanje z miško mi še dela težave.« je potrdilo 10 % učencev. 83 % učencev je
trditev zanikalo, 7 % učencev pa upravljanje z miško VČASIH dela težave (Slika 3).

Slika 3: Upravljanje z miško mi še dela težave.
Rezultat visokega odstotka odgovora »NE« kaže na to, da so bili že v prvem razredu
postavljeni odlični temelji upravljanja z miško (ustrezno držanje, premikanje, levi klik). Le-te
smo v drugem razredu še nadgradili (levi klik, dvoklik, kolesce za premik po strani). Ob tem
moram izpostaviti dejstvo, da je bila v 1. razredu to ena njihovih glavnih težav. Morda zaradi
slabše razvite finomotorike ali pa ponovno zaradi pretežne uporabe drsnega zaslona.

Trditev »Upravljanje s tipkovnico mi še dela težave.« je zanikalo 73 % učencev. Potrdili so jo
4 % učencev, 22 % učencev pa ima le VČASIH še težave z upravljanjem tipkovnice (Slika 4).

Slika 4: Upravljanje s tipkovnico mi še dela težave.
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Tudi pri tej trditvi rezultati ankete kažejo na postopno, sistematično, dosledno in uspešno
navajanje učencev na uporabo tipkovnice. Cilje smo prilagodili razvojni stopnji učencev. Cilje
1. razreda (velike črke (Caps Lock), vnašalka (Vnesi oz. Enter), preslednica) smo v 2. razredu
nadgradili (preslednica, vračalka (Premik nazaj oz. Backspace), brisalka (Izbriši oz. Delete),
vnašalka (Vnesi oz. Enter), velike črke (Caps Lock), tipke za ločila, smerne tipke).
Vprašanje »Kaj se zgodi, če klikneš označeno tipko na tipkovnici?« je bilo vprašanje odprtega
tipa, sestavljeno iz treh delov.
V prvem delu vprašanja, kjer je bila označena preslednica (Slika 5), je 91 učencev (99 %)
napisalo, da s klikom na to tipko naredimo presledek. En odgovor je bil neveljaven.

Slika 5: Kaj se zgodi, če klikneš označeno tipko na tipkovnici? – preslednica
V drugem delu vprašanja, kjer je bila označena vračalka (Slika 6), je bilo veljavnih odgovorov
87. 86 učencev (99 %) je napisalo, da s klikom na to tipko izbrišemo (zbrišemo) natipkano.
En učenec je napisal, da radiramo, kar se nam je zdelo simpatično.

Slika 6: Kaj se zgodi, če klikneš označeno tipko na tipkovnici? – vračalka
V tretjem delu vprašanja, kjer je bila označena vnašalka (Slika 7), so imeli učenci nekaj težav.
Veljavnih odgovorov je bilo 83. 48 učencev (58 %) je napisalo, da s klikom na to tipko
potrdimo oziroma gremo v novo vrsto. Nekaj ostalih odgovorov: »greš na konec«, »pokaže,
kaj si napisal«, »končaš poved« …

Slika 7: Kaj se zgodi, če klikneš označeno tipko na tipkovnici? – vnašalka
S celotnim vprašanjem smo želeli pri učencih preveriti poznavanje tipk na tipkovnici.
Izkazalo se je, da imajo učenci precej težav s poimenovanjem tipk oziroma z opisom
uporabe/funkcije tipk. Praksa v računalniški učilnici pa je drugačna. Preslednico, vračalko in
vnašalko med delom na računalniku precej spretno uporabljajo.
Trditev »V programu za urejanje besedila znam napisati.« je 22 % učencev dopolnilo z
BESEDE, 78 % pa z BESEDILO (POVEDI) (Slika 8).
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Slika 8: V programu za urejanje besedila znam napisati.
Rezultati dopolnjevanja trditve kažejo na izreden napredek v pisanju, ki je odraz doslednega
izvajanja digitalnega opismenjevanja ter navajanja na odgovarjanje v celih povedih pri pouku
slovenskega jezika.
Trditev »Znam uporabljati spletni brskalnik.« je potrdilo 84 % učencev, 16 % je trditev
zanikalo (Slika 9).

Slika 9: Znam uporabljati spletni brskalnik.
Rezultati te trditve so pričakovani. Večina učencev zna uporabljati splet že iz domačega
okolja, kar kažejo tudi rezultati naslednjega vprašanja.
Na vprašanje »Kaj lahko delaš na spletu?« so učenci odgovorili, da iščejo stvari, raziskujejo,
igrajo igrice, gledajo različne posnetke, poslušajo glasbo, pišejo, delajo za šolo.
Trditev »Na internetu vsakomur zaupam svoje osebne podatke.« je z NIKOLI zanikalo 86 %
učencev, 4 % učencev so jo potrdili z VEDNO, 10 % učencev pa je izbralo odgovor VČASIH
(Slika 10).

Slika 10: Na internetu vsakomur zaupam svoje osebne podatke.
Nad rezultatom te trditve smo bili na šoli pozitivno presenečeni in hkrati veseli, saj kažejo na
uspešno izveden poseben dan dejavnosti, ki je bil namenjen predvsem varnosti na spletu.
Na vprašanje »Ali si pri delu z računalnikom potreboval-a pomoč učitelja?« jih je 34 %
odgovorilo z NIKOLI, 60 % z REDKO, 6 % pa s POGOSTO (Slika 11).
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Slika 11: Ali si pri delu z računalnikom potreboval-a pomoč učitelja?
Odgovori na to vprašanje so realen odraz dela v računalniški učilnici. Večina učencev naše
pomoči ni potrebovala. Tisti, ki so jo, pa so jo večinoma zaradi potrditve (niso bili prepričani
sami vase oziroma so se »bali«, da ne bi česa narobe kliknili, pritisnili/kaj narobe naredili).
Na vprašanje »Kako si se počutil-a med delom z računalnikom?« je večina učencev (94 %)
napisala, da se je počutila super, dobro, zelo dobro … 4 % učencev se je počutilo srednje
dobro oziroma nič posebnega. 2 % učencev sta se med delom z računalnikom počutila slabo.
Na vprašanje »Kaj že znaš na računalniku?« so učenci odgovarjali zelo različno. Kar 33 %
učencev je napisalo, da zna veliko, ogromno, nekateri celo da znajo skoraj vse, kar kaže na
visoko otroško samozavest. Veliko učencev zna pisati, tipkati (24 %), brskati po spletu (11
%), igrati igrice, prižgati in ugasniti računalnik …
Na vprašanje »Kaj doma najraje delaš z računalnikom?« je 26 % učencev odgovorilo, da
doma uporabljajo računalnik za igranje iger. 11 % ga uporablja za YouTube oziroma gledanje
različnih posnetkov. Ostali učenci doma uporabljajo računalnik za gledanje risank, risanje,
pisanje, vaje na različnih spletnih straneh … Kar 19 % učencev pa je napisalo, da doma nič ne
delajo z računalnikom, saj ga ne uporabljajo.
Na vprašanje »Katero od naprav uporabljaš doma?« je odgovorilo 76 od 92 učencev. Od 76
učencev (100 %) jih je 36 % odgovorilo TABLICO, 26 % RAČUNALNIK, 38 % pa
TELEFON (Slika 12).

Slika 12: Katero od naprav uporabljaš doma?
Rezultati kažejo na odraz sodobne družbe, kjer je vsako gospodinjstvo opremljeno z več
elektronskimi napravami. Le 6 učencev (6,5 % vseh drugošolcev) ne uporablja ničesar od
naštetega.
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Na vprašanje »Kako pogosto doma uporabljaš elektronske naprave (računalnik, telefon,
tablica)?« jih je 14 % odgovorilo VSAK DAN, 30 % NEKAJKRAT NA TEDEN, 55 % pa
VČASIH/REDKO (Slika 13).

Slika 13: Kako pogosto doma uporabljaš elektronske naprave (računalnik, telefon, tablica)?
Rezultati tega vprašanja so zelo spodbudni. Veseli smo lahko, da največji odstotek naših
drugošolcev samo včasih/redko doma uporablja elektronske naprave. Verjamemo, da je
rezultat takšen tudi zaradi našega šolskega projekta »Izštekani«, kadar se pedagoški delavci
šole za en dan odklopimo od vseh elektronskih naprav, in predavanj za starše, organiziranih
na temo digitalnega opismenjevanja in digitalne demence.
3

SKLEP

Glavni namen vključevanja digitalnega opismenjevanja v program rednega pouka je učence
pripraviti na življenje, kjer tehnologija ne bo namenjena zgolj zabavi, ampak nam bo olajšala
življenje, kjer je to smiselno.
S pomočjo sprotne samoevalvacije vsakega učitelja, skupne evalvacije na timskih sestankih in
rezultatov ankete smo dobili povratne informacije, v kolikšni meri so učenci usvojili
zastavljene cilje oziroma v kolikšni meri smo uspešni pri tem poslanstvu.
Sami rezultati ankete kažejo, da smo na pravi poti. Drugošolci so pokazali odlično znanje na
področju osnovnih veščin (upravljanje z miško in tipkovnico, uporaba različnih računalniških
programov in spletnega brskalnika, pisanje besedila) ter varnosti na spletu.
Premišljeno, dosledno in postopno vključevanje digitalnega opismenjevanja v redni pouk je
odlična izkušnja naše šole. S projektom bomo nadaljevali, ga nadgrajevali in izpopolnjevali,
da bomo učence skupaj s starši v največji možni meri pripravili na življenje v digitalni dobi.
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Renata Kolman: LUTKOVNI KROŽEK
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
V današnjem času ni mogoče mimo dejstva, da vsi učenci potrebujejo, poleg skrbi za razvoj
na področju njihovih najmočnejših potencialov in za katero so visoko motivirani, še nenehno
širjenje in poglabljanje znanj iz različnih področij, razvijanje kompetenc na področju
maternega jezika in tujih jezikov, razvijanje veščin sodelovanja, razvijanje samostojnosti,
odgovornosti in vrednot.
Lutkovni krožek na naši šoli je ena izmed možnosti in oblik dela z učenci, ki jih lutkarstvo
zanima in tudi z učenci, ki so nadarjeni na tem področju. Z lutkami pri učencu spodbudimo in
krepimo domišljijo, ustvarjalnost, kreativnost, samozavest, retoriko, govor, improvizacijo,
socialno vključenost in hkrati mu lutka dovoljuje, da skozi njo izraža svoja stališča, misli in
čustva.
Ker lutka ne izpostavlja svojega animatorja - lutkarja, saj je le-ta pogosto skrit za odrom, mu
dovoljuje, da se lahko skozi lutko individualno izraža in pokaže svoje sposobnosti in talente.
Lutkovna dejavnost ni le za najmlajše; starejšemu učencu predstavlja izziv za kreiranje svoje
lutke in predstave, ki jo skupaj s sošolci pripravi za mlajše učence v šoli, kar z našim krožkom
tudi počnemo.
Pri krožku lahko učenci tako razvijajo svoje potenciale na umetniškem, ustvarjalnem in
vodstvenem področju.
Ključne besede: lutkovna umetnost, lutka, lutkovni krožek, domišljija, nadarjeni
Summary
In today's time and age it's important to emphasize that all pupils need, besides taking care for
development on their strong fields for which they have a high amount of motivation, also a
constant expansion and deepening of their knowledge in various fields, development of skills
in their native language and foreign languages, development of collaboration skills,
autonomy, responsibility and values.
The puppet group on our school is one of the possibilities and forms of work with the gifted
pupils and also those who are interested in puppetry. With puppets we encourage and
strengthen students' imagination, creativity, self-confidence, rhetorics, speech, improvisation,
social inclusion, and at the same time the puppet allows them to express their point of views,
thoughts and emotions through it.
Since the puppet doesn't expose his animator-puppeteer, because he is often hidden behind the
stage, it allows him to individually express and demonstrate his abilities and talents.
The puppet activity is not only for the youngest children; for the older students it represents a
challenge to create his own doll and a show that he puts on for the younger students of the
school with the help of his classmates, which is what we do in our puppet group.
In the puppet group, pupils can develop their potentials in the artistic, creative and managerial
fields.
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Key words: puppetry art, puppet, puppet group, imagination, gift
1. Lutkovna umetnost in vrste lutk
Lutkovna umetnost spada med najstarejše človekove izraze kulture. Zadržala je tri nivoje
stilizacije (vizualni, gibalni in zvočni), ki jo v poenostavitvi naredijo hitro razvidno,
prepoznavno. Svojo čarobnost je ohranila iz davnih ritualov in je dragocena dediščina, ki
povezuje duh davnine z digitalno dobo. Prevzame nas, kadar ji brezpogojno verjamemo.
Lutkarstvo je torej način dojemanja sveta in njegovih pojavov, spopadov, uspehov; je izraz
posebne vere v človeka. (Majaron, 2017)
V lutkovnem gledališču igralec komunicira z občinstvom preko posrednika - lutke. Igralec se
mora odreči svojemu jazu in vso svojo energijo usmeriti v lutko.
Po besedah E. Majarona lutke ne sovražijo, niso zavistne, niso hudobne. Povejo vse, kar je
treba povedati, tako da nismo prizadeti. Prevzamejo odgovornost za naše neuspehe in poraze.
Vračajo nam ljubezen, zaupanje in iskrenost, kadar zares verjamemo vanje. (Majaron, 2017)
Lutka je lahko vse okrog nas, kar jih z našo animacijo oživi in je prepričljiva takrat, ko ji
lutkar doda vizualno, glasovno in gibalno podobo. Združujejo skoraj vse discipline
pomembne za otrokov razvoj, kot so zaznava, razumevanje, gibanje.
Lutka govori s svojo likovnostjo, ki jo določajo tehnologija, material, oblika, barva, in
proporc v odnosu do igralca. (Majaron, 2017)
Z lutkami lahko ustvarjaš samo, če vanje zares verjameš. Lutkarstvo ima neizmerne možnosti
v izboru načina animacije - oživljanja. Za kakšno lutko se bomo odločili pa je odvisno od
teme in sporočila, ki naj ga predstava nosi. Vsaka vrsta lutk je svet zase.
Poznamo različne vrste lutk, ki se razlikujejo od načina zgradbe lutke do materiala, iz
katerega je narejena. Lahko so iz pene, papirja, lesa, blaga, odpadnega materiala, stiropora ali
pa lutko predstavlja kar del človeškega telesa.
Breda Varl lutke deli na:
- lutke na palici (lutke na palici brez dodatnih vodil, lutke na palici z živo roko, lutke na
palici z vodili, lutke na dveh palicah),
- lutke na nitkah (lutke na žici, živalske lutke na nitkah),
- ročne lutke (prstne lutke, naglavne lutke),
- ploske lutke,
- mimične lutke (naglavne mimične lutke, mimične lutke z vodilom),
- maske (obrazne, naglavne in maske celega telesa).
Lutke na palici so lahko vsak predmet, vsaka figura, ki jo nataknemo na leseno palico in s
pomočjo te palice premikamo vodila. Pravimo, da jo animiramo. (Varl, 1995)
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Slika 1: Lutke na palici iz odpadnega materiala
Lutke na nitkah so tehnično najzahtevnejše. So figure v celoti: imajo vse okončine in vse
glavne sklepe kot živa bitja. Lutkarji jih morajo znati uporabljati. Lutke morajo hoditi, plesati,
skakati, leteti… To so lutke, ki jih lutkarji ne držijo neposredno v svoji roki, pač pa njihovo
gibanje usmerjajo preko vodila. (Varl, 1995)
Ročne lutke so ene najbolj poznanih lutk. Izdelava je preprosta, tako da jih lahko izdelajo tudi
otroci, uporabljati pa jih znajo vsi. Ročne lutke so vodene od spodaj navzgor. (Varl, 1997)

Slika 2: Ročne lutke
Ploske lutke so vsak lik, ki ga izrežemo iz kartona ali vezane plošče, pritrdimo na osnovno
vodilo in mu naredimo kak gibljiv sklep. Nima tretje dimenzije-debeline. Ker je ploska lutka
dvodimenzionalna, nima stranske mase, nima debeline; to pomeni, da se na odru ne more
obračati. Ploske lutke imajo predhodnike v senčnih lutkah. (Varl, 1997)
Mimične lutka karikirajo človekovo premikanje. Zelo razširjeno je odpiranje ust ali gobca. Za
najbolj prepričljiv premik čeljusti potrebujemo svojo dlan, ki s premikanjem palca proti
ostalim štirim prstom spominja na delovanje čeljusti. (Varl, 1997)
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Maske pravzaprav niso tipične lutke. So predmet za zakritje obraza, glave ali celega telesa.
(Varl, 1997)
Lutka-igrača je vsak predmet, ki ga s pomočjo animatorja oživimo. Izhaja iz našega vsakdana
in je namenjena predvsem najmlajšim gledalcem. Takšne lutke ne potrebujejo posebnega
prostora ali scene, saj igrajo sebe, igračo, ki oživi.
2. Vpliv lutk na lutkarja
Lutke otrokom nudijo široke možnosti za dosego naslednjih vzgojno-izobraževalnih ciljev:
- spodbujanje kreativnega izražanja,
- stimuliranje in povečanje domišljije,
- razvijanje spontanega besednega izražanja,
- izboljšanje govora in izgovorjave,
- razvijanje spretnosti pisanja in gladkega branja,
- pridobivanje občutka za vrednotenje literature,
- medsebojno usklajevanje in razvijanje občutka za čas in prostor,
- spodbujanje otrokovega občutka lastne vrednosti,
- razvijanje samozaupanja in doseganje osebnega zadovoljstva,
- sproščanje strahov, agresije in frustracij na sprejemljiv način,
- razvijanje socialno-interakcijskih spretnosti,
- pridobivanje sposobnosti za reševanje problemov,
- izboljšanje fine motorike,
- opazovanje sveta z vsemi čutili; zapomniti si opazovano,
- nato pa ga obdelati in oživiti z lutkami,
- vrednotenje dela. (Barota, 2006)
Lutke imajo izjemno močan vpliv na otroka, saj vplivajo na razvoj domišljije, ker se lahko
otrok preko nje prestavi v drug svet, čas, kraj in postane čisto druga oseba, lik, predmet, žival.
Otrok krepi svojo samozavest in pozitivno samopodobo, saj je skrit za odrom in za lutko, kar
mu nudi tudi večjo varnost, da si upa več. Preko njih oblikuje socialne veščine, izraža svoja
čustva ter razvija svoj govor ter bogati besedni zaklad. Razvija se empatija lutkarja,
sposobnost vživljanja v drugega.
V lutkovnem gledališču igralec komunicira z občinstvom preko posrednika - lutke. Igralec se
mora tako odreči svojemu jazu in vso svojo energijo usmeriti v lutko. Igra z lutko predstavlja
velik izziv, ki sprošča asociacije, ideje, ugodje, sproščenost in ustvarjalnost.
3. Lutkovni krožek
S sodelavko že več let vodiva lutkovni krožek za učence od 6. do 9. razreda. H krožku
povabiva učence, ki jim je dramsko področje blizu, pa tudi na tem področju identificirane
nadarjene učence. Pri krožku uspešno sodelujejo vsi učenci, zelo pomembno vlogo pa imajo
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nadarjeni in talentirani učenci. Učenci, ki se prostovoljno vključijo h krožku, v njem običajno
sodelujejo več let. Tako lahko izredno dobro spremljava proces njihovega razvoja in napredka
na tem področju. Glavna naloga krožka je prispevati k rasti in razvoju otroka, ne pa v izdelavi
popolne lutke ali popolne lutkovne predstave. Učenci na zabaven in ustvarjalen način
spoznavajo svet lutkarstva, razvijajo domišljijo in veselje do umetniških dejavnosti in
improvizacijo. Lutkovna dejavnost ni le za najmlajše; starejšemu učencu predstavlja izziv za
kreiranje svoje lutke in predstave, ki jo skupaj s sošolci pripravi za mlajše otroke v šoli.
Pri delu v lutkovnem krožku vsi učenci krepijo socialno pripadnost skupini, prijateljstvo,
empatijo, medsebojno pomoč, solidarnost, sprejemajo drugačnost, sodelujejo in so drug
drugemu v podporo. Vse to je prisotno tako v pripravi predstave, kot med potekom izvedbe
predstave na odru, kjer so lutkarji odvisni drug od drugega
Vsako leto si ob začetku šolskega leta postavimo cilje, naredimo načrt in se lotimo priprave in
uprizorite lutkovne igrice za učence od 1. do 5. razreda. Zadnje leto so najini lutkarji sami
napisali scenarij, načrtovali in izdelali sceno, si razdelili vloge, izdelali ročne lutke, sodelovali
pri izboru spremljevalne glasbe ... Lutkarji so bili devetošolci, ki so bili aktivni člani krožka
vse od 6. razreda.
Ob branju zgodbe smo si ustvarili sliko lutke, ki naj bi že s svojo zunanjostjo poudarila njen
karakter. Skupaj z učenci smo se dogovorili o karakterjih posameznih oseb in izdelavi lutk.
Letos so učenci sami predlagali, da bi radi izdelali ročne lutke.
Animacija pri klasični ročni lutki je brez dvoma zahtevna, saj že drža roke povzroči po
krajšem času težave, ker se lutkarji utrudijo in zlezejo pod rob vidnega polja. Prsti dobijo
svoje samostojne naloge, eden (izjemoma tudi dva) nosi glavo, dva predstavljata lutkini roki,
zato pa mora biti tudi gibanje teh dveh prstov dovolj neodvisno in samostojno. (Majaron,
2006)
Pri izdelavi lutke ima učenec toliko svobode, da lahko oblikuje karakter po svoje. Že sama
izdelava učencu nudi možnost za projekcijo čustev, želja in misli. Ob izdelavi lutke učenec
razvija fino motoriko, koordinacijo roka - oko, spoznava različne materiale, širi znanje o
pojmih, izraža čustva že ob kreiranju lika. Učenec lutkar lutko, ki jo izdela sam, ceni, saj že v
procesu njenega nastajanja z njo vzpostavlja intimen in pristen odnos.
Ker lutka ne izpostavlja svojega animatorja, saj je pogosto skrit za odrom, mu dovoljuje, da
skozi lutko izraža svoja stališča, čustva, misli in pokaže svoje sposobnosti. Veliko otrok ima
težave z javnim nastopanjem, lutka in lutkovni oder pa mu tako nudita varno okolje, za
katerim se lahko skrije in izraža brez strahu.
Priprave na nastop in naša srečanja se tedensko nadgrajujejo in izpopolnjujejo. Ideje in
zamisli za predstavo nastajajo sproti. Kreativnost učencev se kaže v vseh lutkovnih
komponentah – sceni, lutkah, glasbi in zvoku. Ko učenci prevzamejo odgovornost za
posamezne elemente v predstavi, pridobijo dodatna znanja in izkušnje. Sodelovanje med
lutkarji za odrom je še ena nepozabna izkušnja. Dobra interakcija znotraj lutkovne skupine je
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tudi pogoj za dobro in uspešno lutkovno predstavo, saj brez vzajemnega spoštovanja, dobrega
sodelovanja, dogovarjanja, usklajevanja mnenj, sprejemanja drug drugega in medsebojne
pomoči, to ne gre. Priprava lutkovne predstave od vseh zahteva veliko dela, odrekanj,
prilagajanj, kar pa je z aplavzom na koncu predstave in zadovoljnimi gledalci poplačano.
Lutkovna predstava že v svoji osnovi združuje več umetniških komponent, ki šele vse skupaj
tvorijo celoto: literarna predloga, fantazijsko neomejena likovnost in lutkovna tehnika, zvok,
luč, gib, animacija in igra. (Barota, 2006)
Ko je igra pripravljena, jo predstavimo našim učencem od 1. do 5. razreda, ki jo vedno z
navdušenjem sprejmejo. Letos smo nastopili tudi pred učenci 9. razredov, ki pa nad igro niso
bili nič manj navdušeni kot mnogo mlajši učenci, saj je čarobnost lutke v tem, da te zapelje,
če vanjo verjameš in se ji prepustiš. Mlajši učenci lutkovno igro velikokrat razumejo kot
resničnost in odmislijo igralce za njimi, se z lutkami identificirajo in verjamejo vanje, se celo
z njimi pogovarjajo. Lutkovna igra je tako prepričljiva in razumljiva vsem, je umetnost, ki še
dolgo ostane v gledalcu in v lutkarju.
4. Zaključek
Mentorici krožka sva v vlogi opazovalca, spodbujevalca, svetovalca, pomočnika in sodelavca.
Največji problem pri organizaciji lutkovnega krožka nam predstavlja časovno usklajevanje
naših srečanj, saj so učenci pogosto razpeti med množico šolskih in izven šolskih dejavnosti.
Vendar nam skozi leta uspeva, saj se držimo načela, kjer je volja, tam je tudi pot.
Vesela sem, da lahko z najinim mentorstvom pomagava učencem pri razvijanju njihovih
močnih področjih in razvijanju talentov in sposobnosti, ki jih drugače ne bi mogli.
Kreativna lutkovna dejavnost je skupinska aktivnost, ki od vseh lutkarjev zahteva, da med
seboj uspešno komunicirajo, sodelujejo, razrešujejo morebitne konflikte, se poslušajo,
opazujejo, spoštujejo, sprejemajo drug drugega, usklajujejo ideje in predloge, si nudijo
podporo ter medsebojno pomoč, razvijajo empatijo, solidarnost ter sprejemajo drugačnost.
Vse to pripomore k uspešnemu delu v krožku ter pri pripravi in izvedbi neke predstave. Cilji
krožka so skupni vsem članom, kar izjemno povečuje občutek lastne vrednosti in pripadnosti.
Lutkovni krožek je ena izmed možnosti, ki podpira vse štiri Delorsove stebre, saj se tu učenci
zagotovo učijo, da bi vedeli, da bi znali delati, učijo se sobivati in učijo se biti.
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Eva Osojnik: DOBRODELNI BAZAR – UČENJE ZA ŽIVLJENJE
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
Na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec vsako leto v mesecu novembru organiziramo dobrodelni
bazar, ki je postal tradicionalen dogodek naše šole, saj ga prirejamo že 11 let. Odvija se v
naravoslovni učilnici, kamor postavimo številne stojnice s praznično okrasitvijo, ki nam
pričara pravo zimsko pravljico.
Gre za povezovanje in druženje učencev, staršev, delavcev šole in tudi zunanjih sodelavcev,
ki nam pomagajo pri organizaciji dogodka. Trudimo se, da delamo dobro v korist naših
učencev, saj so vsa sredstva, ki jih zberemo, namenjena šolskemu skladu.
Priprave na bazar se začnejo že nekaj mesecev pred samim dogodkom. Nekaj dni prej
izvedemo tehniški dan, na katerem učitelji pripravimo različne delavnice za učence. Izdelke,
ki jih izdelajo učenci pod vodstvom mentorjev, razstavimo na stojnicah in jih ponujamo v
zameno za prostovoljne prispevke. V pripravo so vključeni tudi starši, ki aktivno sodelujejo
na delavnicah, nekaj izdelkov za bazar pa pripravijo tudi doma.
Naše učence želimo naučiti, kako pomembno je v življenju, da si človek do sočloveka.
Namen prispevka je prikazati pozitivne in negativne elemente projekta in dati dobrodelnosti
mesto, ki ji pripada. Dobrodelnost nas namreč povezuje, zbuja empatijo in solidarnost ter
krepi občutek pripadnosti. Vse to pa je pomembno za ohranjanje in oblikovanje naše
identitete ter za naše vsakdanje življenje.
Ključne besede: dobrodelnost, bazar, šolski sklad
Summary
At the First Primary School Slovenj Gradec, we organize a charity bazaar each year in
November. It has become a traditional event of our school since we have been organizing it.
We have been organizing it for 11 years. It takes place in the natural classroom outside of our
school, where we set up numerous stands with festive decoration, which gives us a true winter
fairy tale.
It is about connecting and socializing pupils, parents, school workers and also external
associates who help us organize the event. We are working for the benefit of our students,
since all the resources we collect, are intended for the school fund.
Preparations for the bazaar start some months before the event itself. A few days earlier we
perform a technical day, where teachers prepare various workshops for students. Products
made by pupils under the guidance of mentors are displayed at stands and we offer them to
gain some voluntary contributions. The preparation also includes parents who actively
participate in the workshops and prepare some products for the bazaar at home.
We want to teach our students how important it is in life to be humane and sympathetic
towards all human beings.
The purpose of the paper is to present the positive and negative elements of the project and to
give the charity the place to which it belongs. Charity connects us, raises empathy and
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solidarity, and strengthens the sense of belonging. All this is important for preserving and
shaping our identity and for our everyday life.
Keywords: charity, bazaar, school fund

1. UVOD
Ko slišimo besedo bazar, se spomnimo na dobrodelnost, pomoč drugemu in dober namen. Te
vrednote so nam vodilo skozi celo leto, prav gotovo pa jim še večji poudarek namenimo v
prazničnem času. Na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec radi pomagamo drug drugemu in v ta
namen smo lani v mesecu novembru organizirali že 11. tradicionalni dobrodelni bazar.
Ljudje smo družabna bitja. V življenju pa je tako, da nekateri ljudje raje pomagajo kot drugi,
da so nekateri pripravljeni nameniti svoj prosti čas drugemu, da so ob težavah drugih bolj
sočutni. Tudi v šolskem prostoru je tako, da nekateri učenci bolj razumejo stisko sovrstnikov
in so jim pripravljeni pomagati. Mladi se za dobrodelnost odločijo predvsem zato, ker si želijo
biti v stiku z ljudmi, ker hočejo pomagati in narediti nekaj dobrega za družbo. Večina teh
mladih čuti stisko tistih, ki potrebujejo pomoč in se jih njihova šibkost zares dotakne. Prav
zato dobrodelnost v njihova življenja vnaša pozitivne spremembe in spodbuja razvoj njihovih
osebnih kompetenc. In ravno to je pri dobrodelnosti najpomembneje, saj ne lajša samo
življenja prejemnikom pomoči, ampak se s tem bogatijo tudi mladi, ki so se odločili za
dobrodelnost. Dobrodelnost krepi solidarnost in medsebojno povezanost ljudi ter posledično
tudi socialno povezanost družbe (Gril 2007, 1).
Lahko bi trdila, da priprave na bazar in tudi sama prireditev pozitivno vplivajo tudi na učence,
ki so socialno in čustveno nekoliko manj prilagojeni. Učenci medtem ko pomagajo drugim,
pridobivajo nova znanja, izkušnje, razvijajo socialne spretnosti, krepijo socialno odgovornost
ter s tem širijo mrežo prijateljev. Naš temeljni cilj je vzpostaviti in ohranjati čut za
solidarnost, pomoč, dobrodelnost. Učencem to, da nekomu pomagajo, pomeni pravo
motivacijo. K sodelovanju pa želimo prav zaradi tega privabiti čim več učencev, staršev,
delavcev šole ter zunanjih sodelavcev.

2. DOBRODELNOST
Pri bazarju gre za skupno povezovanje in druženje vseh učencev, staršev, delavcev šole in
tudi zunanjih sodelavcev, ki nam pri izpeljavi dogodka nesebično pomagajo. Zavedamo se, da
dobrodelnost ni v darovanju materialnih stvari, ampak je bistveno, da daš v to sebe, svoj čas,
svoj interes. Teh vrednot pa ni mogoče kupiti. Trudimo se, da delamo v korist naših učencev,
saj so vsa sredstva, ki jih zberemo, namenjena šolskemu skladu – večino teh sredstev
namenimo učencem iz družin z materialno stisko, nekaj sredstev pa gre tudi za nadstandard
šole in raziskovalno dejavnost.
Želimo si najti rdečo nit, ki bi označevala delovanje Prve osnovne šole Slovenj Gradec. Ker
živimo v času, ko so stare vrednote vedno manj pomembne in spoštovane, smo razmišljali o
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tem, katera pot je najustreznejša, da se ne bodo še bolj izgubile, pač pa da jih bomo ohranili in
okrepili. Mislim, da z bazarjem to ravnotežje dobro lovimo in da smo za enkrat na pravi poti
do cilja. Ko učenci pomagajo pri izvedbi bazarja, se čutijo bolj koristne, vredne, izboljša se
tudi njihova samopodoba, hkrati pa se krepita njihova čustvena inteligenca ter občutek za
sočloveka.
Otrok v današnjem času ne vzgajamo tako, da bi bila dobrodelnost zanje način življenja. Za
oživitev tega projekta smo potrebovali predvsem veliko časa za pripravo in navdihujoče
učitelje, ki učence vodimo in jih usmerjamo in dobrodelnost tudi sami živimo. To je ena
najlepših prireditev, ki nas povezuje in združuje, ker smo vsi tam z enim namenom – da z
dobrodelnostjo izkažemo skrb za naše učence in čut do sočloveka. Z bazarjem želimo narisati
čim več nasmehov – tako na otroške obraze kot tudi na obraze odraslih in jim s tem nekoliko
polepšati praznike. Prizadevamo si, da smo pristni pri svojih ravnanjih in odzivanjih, saj
dajemo s tem odličen zgled mlajšim generacijam.
Če ostanemo zvesti sami sebi in se hkrati zavedamo, da ljudje resničnost dojemamo drugače,
smo pravi partnerji pri »treningu« za svoje učence (Juul 2013, 84).

3. POTEK IN ORGANIZACIJA
V septembru vodja dogodka prvič skliče ožji tim, ki zajema še štiri člane (vodjo dogodka iz
prejšnjih let ter predstavnike prve, druge in tretje triade). Skupaj strnemo glave in naredimo
kratko evalvacijo preteklega bazarja ter poiščemo vizije za naprej. V tej fazi k sodelovanju
povabimo učence in druge učitelje ter jih spodbudimo k razmisleku o tem, kakšen bo njihov
prispevek k bazarju. Pripravljati začnemo tudi vabila k sodelovanju na dogodku in seznam
ekoloških kmetij, društev in podjetij, kamor jih bomo poslali. Naš seznam je v vseh teh letih
postal že zelo obširen in se ga trudimo vsako leto nekoliko spremeniti, da ne bi vedno preveč
obremenili istih donatorjev. Ugotavljamo, da nekateri pred dogodkom kar sami ponudijo
pomoč.
Treba je razmisliti tudi o novih idejah, izboljšavah, kaj vse bi lahko ponudili na naših pisanih
stojnicah, koga bi lahko povabili, da bi sodeloval v našem programu, pri pripravi izdelkov. V
septembru pokličemo na Mestno občino Slovenj Gradec, kjer se dogovorimo za stojnice, na
Komunalo Slovenj Gradec, ki nam stojnice pripeljejo in na Policijsko postajo Slovenj Gradec,
kjer uradno prijavimo prireditev.
V oktobru odpošljemo vabila k sodelovanju različnim donatorjem – ekološkim kmetijam,
društvom, organizacijam, podjetjem in posameznikom. Prav tako pa se trudimo k sodelovanju
privabiti čim več učencev, staršev, delavcev šole in zunanjih sodelavcev. Že nekaj let se
trudimo osredotočiti na ponudbo ekoloških in naravnih izdelkov, saj želimo dvigniti
osveščenost vseh nas o pomenu domače oskrbe in zdravega načina življenja.
Na sestanku projektnega tima razporedimo delo. Z leti je to postala že utečena praksa in
večinoma si učitelji sami izberejo naloge, ki bi jih radi opravljali. Glede na njihove želje in
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pripravljenost določimo skupino, ki pripravi srečelov (uredijo in označijo dobitke ter srečke),
skupino, ki vzpostavi stik z mediji (radio, lokalna televizija), skupino, ki je v kontaktu z
ekološkimi kmetijami in društvi in kasneje podarjene izdelke tudi ustrezno označi in jih
pripravi na stojnicah, skupino, ki pregleda in po potrebi uredi napise za stojnice, ter skupino,
ki pomaga pri izvedbi tehniškega dneva.
V novembru se začnejo izvajati delavnice, v katerih izdelujemo posamezne izdelke. Na
razredni stopnji si delavnice organiziramo sami. Učiteljice pripravimo delavnice za posamezni
razred, pri tem pa sodelujemo tudi učiteljice v oddelku podaljšanega bivanja in jutranjega
varstva. S prvošolci pripravimo lončke iz DAS mase, v katere posejemo božično žito. Ker pa
je ravno za božično žito na stojnicah največje povpraševanje, ga pripravijo tudi drugošolci, ki
zraven spečejo še božične piškote. Tretješolci izdelajo čudovite novoletne voščilnice, učenci
četrtih in petih razredov pa pripravijo božične namizne aranžmaje iz naravnih materialov.

Slika 1: Božično žito, ki so ga pripravili prvošolci. (Vir: osebni arhiv)
Na predmetni stopnji organiziramo tehniški dan, ki je namenjen prav temu dogodku.
Če razmišljam o tem, kaj je bistvenega pomena, da projekt uspe, mislim, da je nujno, da
projekt živimo. Izredno pomembno je, da k sodelovanju k projektu povabimo cel kolektiv.
Dejavnosti lahko izvedemo, če nam da ravnatelj proste roke in nam zaupa. Težava se pojavi
pri organizaciji dela, saj zaradi obsežnosti prireditve nekoliko trpi pouk. Vse to pa moramo
vzeti v zakup, saj je naša velika vrednota dobrodelnost. Zaradi tega moramo začeti že v
avgustu planirati in načrtovati dneve dejavnosti v LDN in vključiti tudi medpredmetno
povezavo čez celo vertikalo.
Pojavi se tudi dilema, ali bi prireditev izvedli v telovadnici ali na prostem v naravoslovni
učilnici. Vse je odvisno od vremena. Vsako leto z napetostjo spremljamo vremensko napoved
in vedno imamo pripravljen plan B. Seveda ima večji čar bazar na prostem, saj naša
naravoslovna učilnica postane prava zimska pravljica. To pa s sabo potegne neprijetnosti z
mrazom in pa mnogo več električne napeljave zaradi potrebe po osvetljavi.
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4. DELAVNICE
Vse, kar ponujamo na stojnicah, učenci naredijo na šoli na tehniškem dnevu, ki poteka pod
mentorstvom naših učiteljev. Za učence pripravimo ogromno delavnic, na katere se lahko
prijavijo kar na spletni strani šole. Pomembno je, da učenci razvijajo svojo ustvarjalnost in
praktično znanje. Učitelji zato pripravimo delavnice, ki izhajajo predvsem iz zamisli in
izkušenj učencev, in prav zaradi tega imajo naši učenci ta tehniški dan zelo radi.
Razpoloženje, ki vlada na ta dan, je sproščeno in praznično obarvano.
Tako nekaj dni pred bazarjem izvedemo tehniški dan, na katerem ne manjka izvirnih idej
učencev in učiteljev, pridnih rok in nasmejanih obrazov, saj se vsi zavedamo, da delamo za
dober namen. Izpod spretnih rok nastajajo voščilnice, darilne vrečke, božična drevesca,
namizni aranžmaji, adventni venčki, venčki za na vrata, medena presenečenja itd. Za izdelke
večinoma uporabimo naravne materiale in pa recikliran odpadni material, saj sodelujemo v
projektu Planetu Zemlja prijazna šola.

Slika 2 in 3: Izpod spretnih rok nastajajo adventni venčki in božični piškoti. (Vir: osebni
arhiv)
V veliko pomoč so nam tudi starši, ki s svojimi izvirnimi idejami in unikatnimi izdelki vedno
obogatijo ponudbo na bazarju. Na svojih stojnicah ponujajo slastne piškote, topel čaj in druge
domače dobrote, nikoli pa ne manjka njihovih izvirnih izdelkov, ki jih sešijejo oziroma
izdelajo doma. To so: pisani predpasniki, igrače iz blaga, torbice, nakit in še veliko drugega.
Nekaj let smo v šoli pripravljali »starševske ustvarjalnice«, na katerih so se družili starši naših
učencev in s skupnimi močmi pripravili izdelke za stojnice. To smo kasneje opustili, saj je
bilo staršem lažje, da delajo doma. Tako niso omejeni s časom, prav tako pa jim je lažje, saj
imajo ves material, ki ga potrebujejo na dosegu rok. Zavedamo se, da starši vsem tem
izdelkom namenijo veliko prostega časa in tudi denarja za material, zato želimo poudariti, da
sodelovanje temelji na prostovoljni in dobrodelni bazi.
Ker pa vemo, da ni vse zlato, kar se sveti, lahko omenim tudi, da se nam včasih pokažejo
problemi pri sami organizaciji in tudi pri izvedbi. Problem, ki ga opažam, je, da imamo kot
šola omejeno finančno stanje, ki ga ne smemo preseči, in učitelji zaradi tega nimamo dovolj
sredstev, da bi priskrbeli raznolik material za izvedbo in tako so lahko naše ideje včasih
omejene. Problematiko poskušamo rešiti tako, da starši prostovoljno prispevajo nekaj
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sredstev, s katerimi lahko učitelji priskrbimo potreben material. Pri tem imamo sicer nekaj
pomislekov, saj je meja med dobrodelnostjo in izkoriščanjem precej tanka. Sodelovanje je
zaradi tega popolnoma prostovoljno. Ker pa se starši zavedajo, kako pomembno je učence
vzgajati v duhu dobrodelnosti in solidarnosti, se v veliki meri odzovejo na naše vabilo k
sodelovanju.
Naslednji problem, ki ga opažam, pa je v tem, da učitelji preveč omejujemo učence pri samem
ustvarjanju, saj želimo, da bi bili izdelki brezhibni, in nekoliko zanemarimo dejstvo, da so
izdelki še vedno najboljši, če nastanejo izpod otroških rok in z otroško domišljijo ter
ustvarjalnostjo. Ker so v prejšnjih letih ostajali izdelki, ki estetsko niso bili najbolj dovršeni,
smo načrtovali take delavnice in izdelke, ki jih učenci zmorejo narediti sami. Delavnice zato
priredimo glede na starost učencev ter na njihov interes. Pripravimo manjše skupine in
določimo mentorja, ki je izkušen in jih lahko pri izdelavi strokovno usmerja. Pri delavnicah
nam pomagajo tudi zunanji izvajalci, ki svoja znanja in spretnosti delijo z našimi učenci.

5. SPREMLJEVALNI PROGRAM IN PONUDBA
Za obiskovalce in za naše učence se trudimo pripraviti zanimiv spremljevalni program. Vsako
leto nastopajo učenci, ki na naši šoli obiskujejo pevski zbor. Zadnjih nekaj letih nas z
otroškimi pesmimi pozdravijo učenci otroškega pevskega zbora, učenke mladinskega
pevskega zbora pa ob tabornem ognju in ob stojnicah dogodku dodajo piko na i z izvajanjem
božičnih pesmi. Vsako leto povabimo tudi glasbene goste. Seveda imamo pri tem kar nekaj
pomislekov, saj dogodek v celoti temelji na dobrodelni bazi in je težko pridobiti glasbenike,
ki bi svojo glasbo izvajali brezplačno, poleg tega imamo nenehno občutek, da s tem nekako
zatremo njihov trud in talent. A dobrota ljudi ne pozna meja, tako se je na našem odru zvrstilo
že kar nekaj koroških glasbenikov – uveljavljenih, pa tudi takih, ki se še vzpenjajo. Povabili
smo tudi bivše učence naše šole, ki se ukvarjajo z glasbo, in pripravili so nam čudovit
program. Na odru smo lahko slišali že veliko različnih zvrsti, od narodno zabavne glasbe do
instrumentalnega jazza. Ker pa je to vseeno božično-novoletni bazar, je dobro, da je tudi
glasba božično obarvana. Navsezadnje pa glasba ni najpomembnejša, zato razmišljamo, da v
prihodnje ne bi imeli več glasbenih gostov, ampak bi se božične pesmi predvajale po
zvočniku.

Slika 4: Nastop otroškega pevskega zbora. (Vir: Nika Hőlcl Praper)
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Najmlajši obiskovalci imajo na voljo »Bazarkove delavnice« – poslikavo obraza, frizersko
delavnica in delavnico izdelovanja balonov. Pri tem nam s svojim znanjem pomagajo starši
naših učencev. K sodelovanju povabimo tudi tabornike, ki pripravijo taborni ogenj, kjer
obiskovalcem pečejo hrenovke, prav tako pa se tam lahko nekoliko pogrejemo.

Slika 5: Taborniki so za obiskovalce pekli hrenovke: (Vir: Aljaž Uršej)
Že nekajletna tradicija na bazarju je srečelov, ki ga učenci pospremijo z velikim navdušenjem.
Obiskovalcem je na voljo več kot 200 dobitkov, ki jih pridobimo s pomočjo sponzorjev
(reklamni material različnih podjetij). Učenke, ki se sprehajajo med stojnicami, ponujajo
srečke, dobitki pa se prevzamejo na označeni stojnici.
Poleg te stojnice pa imamo na bazarju seveda še drugo ponudbo. Nekaj stojnic pripravijo
starši in na njih ponujajo svoje izdelke, pecivo, domače dobrote, predpasnike, torbice in še
veliko drugega. Šolska kuhinja pripravi stojnico s čajem, piškoti in potico. Za najbolj
obiskano stojnico pa poskrbijo učiteljice s peko palačink. Na stojnicah glede na namembnost
pripravimo tudi vse izdelke, ki so jih izdelali učenci in starši doma. Tako imamo stojnice s
prazničnimi in praktičnimi darili, z darili iz naravnih materialov, božičnimi aranžmaji,
božičnim žitom, adventnimi venčki, novoletnimi voščilnicami in likovnimi deli učencev.

Slika 6: Stojnice, ki ponujajo različne dobrote. (Vir: Nace Pruš)
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6. PRIPRAVA STOJNIC
Stojnice začnemo postavljati na dan dogodka, saj smo odvisni od vremena in do zadnjega ne
vemo, kje bo prireditev potekala. Ko so stojnice postavljene, hišnik uredi električno napeljavo
(kadar je prireditev na prostem) in stojnice opremi z lučmi. Učiteljice podaljšanega bivanja v
dopoldanskem času na stojnice razvrstimo prtičke in napise. Pred dogodkom vsak učitelj in
starš, ki skrbi za stojnico, stojnico okrasi in jo opremi z izdelki in ko je bazar končan, stojnico
tudi pospravi.

Slika 7: Dobrodelni bazar v naravoslovni učilnici. (Vir: Aljaž Uršej)
7. ZAKLJUČEK
Učence s pripravami na bazar in samo izvedbo povežemo ter okrepimo njihovo medsebojno
sodelovanje in soodgovornost do drugih. Prav tako se trudimo okrepiti vrednote, kot so
sodelovanje, občutek vključenosti in pripravljenosti pomagati. Učenci spoznajo, da
dobrodelnost pomeni narediti nekaj dobrega za drugega, ne da bi za to pričakovali materialne
koristi. Dovolj jim je »plačilo«, ki se pokaže v nasmejanih obrazih in iskrenih pozdravih. Med
izvajanjem projekta drug drugega spoznavamo še v drugačni luči, nismo zgolj učitelji in
učenci ter starši in učitelji, smo soudeleženci pri velikem projektu za boljši jutri, smo
enakopravni in smo prijatelji.
Če se osredotočim na rezultate, nas zanima seveda, ali nas ta pot pelje do želenega cilja, in
menim, da je odgovor pritrdilen. Dokaz za naše dobro delo so mnenja učencev, staršev in
sodelavcev, nekaj jih bom navedla v nadaljevanju.
»Kajne, učiteljica, vedno je kdo, ki potrebuje pomoč, in vedno je kdo, ki jo lahko daje. In zdaj
smo to mi. Zelo dobro se počutim ob tem. Kot da bi jim danes jaz nekaj dal.« (N.,12 let)
»Odlično je bilo. Hvala, da skrbite za to, da se zbira denar za otroke, ki ga potrebujejo. Nikoli
ne vemo, kdaj bodo naši otroci potrebovali kaj takega.« (Anonimno)
»Dobrodelni bazar na šoli je povezal med seboj učence, starše, zunanje sodelavce in delavce
šole. Z dobro voljo, pripravljenostjo in s srčno kulturo pomagamo tistim učencem šole, ki so
pomoči potrebni. Zavedamo se pomembnosti dogodka, saj s tem širimo pozitivne človeške
vrednote.« (M.H.)
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Vsako leto smo zelo ponosni, da je naš bazar tako odmeven, saj ga ne obiščejo le učenci in
starši naše šole, ampak pridejo k nam tudi drugi občani, ki radi darujejo za dober namen.
Skupaj nam je vedno lepo in nikoli ne pozabimo, da dobrodelnost bogati.
Želim si, da bi še naprej imeli tako močno podporo staršev, starih staršev in seveda učiteljev,
ki se že vrsto let trudijo, da naš bazar živi. Učenci v svoje izdelke vložijo veliko truda in na ta
način se učijo, kako biti dobrodelen in to vrednoto širiti naprej. Iz majhnega namreč raste
veliko.
Prepričana sem, da nam dobrodelnost v šoli predstavlja priložnost, da se učimo in čutimo, da
razmišljamo na način, ki je za človeka elementaren in smo ga v kopici splošnega znanja
potisnili v pozabo. In če si učencem prizadevamo pokazati, da so čudoviti ljudje, ki so vredni
zaupanja, ljubezni in vsega dobrega, jim tega ne moremo pokazati bolje, kot tako, da to sami
izkusijo z dobrodelnim prispevkom na šolskem bazarju.
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Maja Živec: RAZUMEVANJE SPREMEMB AGREGATNIH STANJ SKOZI IGRO
Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru
Povzetek
Učni načrti v tujini nakazujejo na vpeljevanje molekularne slike snovi že v nižjih razredih
razredne stopnje za razliko od Slovenije.
V Sloveniji v prvi triadi obravnavamo agregatna stanja in spremembo agregatnih stanj, ne pa
tudi dogajanja med najmanjšimi delci tekom sprememb agregatnih stanj. Posledično učenci ne
razumejo spremembe agregatnega stanja ob segrevanju in ohlajanju.
Iz analize različnih praks je razvidno, da je tudi v Sloveniji mogoče vpeljati razlago naravnih
pojavov z molekularno sliko snovi vse od prvega razreda naprej.
Primer dobre prakse dokazuje, da otroci lahko razumejo dogajanje najmanjših delcev med
spremembo agregatnega stanja že v prvem razredu osnovne šole. Vse se dogaja skozi igro,
skozi praktično delo in je medpredmetno povezano. Pri športni vzgoji je na primer s pomočjo
gibanja in igranja vlog mogoče doseči razlago vezi med molekulami in gibanje atomov na
zelo igriv način.
Ker učenci to spoznajo že zelo zgodaj skozi igro, se kasneje lažje, predvsem pa z zanimanjem
učijo razlage naravnih pojavov, saj jih razumejo. Tako jim naravoslovje predstavlja veselje.
Summary
School curriculums abroad indicate the introduction of a molecular picture of substance in
lower grades of primary school; unlike in Slovenia (Elementary school level).
In Slovenia the first educational period discusses the physical states and changes of the
substance, but not the actual events happening between the smallest particles during the
changes of their physical states. Consequently, pupils do not understand the change of
physical states of the substance that happens during warming and cooling periods.
From the analysis of different practices it is evident that it is possible to introduce the
explanation of the molecular picture from the first grade on.
The example of good practice proves that children can understand all the changes happening
in the smallest particles during the change of physical state of the substance as early as in the
first grade. The change is shown through play, practical work and is cross- curricular linking.
At Physical Education it is possible to provide an explanation of bonds among molecules and
the movement of the atoms through movement and play-roles.
Since pupils learn this early on through playful learning, it is easier for them to understand
this natural phenomena and it leads to an increased interest for learning. Thus natural science
becomes paramount in representing joy and pleasure.
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1. Uvod
Na razredni stopnji osnovnošolskega izobraževanja se v učnem načrtu za spoznavanje okolja
ter naravoslovje in tehnika v Sloveniji pojavljajo vsebine, kjer učenci spoznavajo različne
pojave in procese našega neposrednega okolja. V tem oziru spoznavajo procese, kjer je za
razumevanje le teh potrebno poznavanje molekularne slike snovi, katero učenci spoznavajo
šele na višji stopnji izobraževanja. Zaradi nerazumevanja delovanja molekularne slike učenci
na nižji stopnji naravnih procesov ne usvajajo z razumevanjem, kar vodi v kratkotrajnejšo
zapomnitev znanja.
V tem članku bom predstavila zgodnejše uvajanje vpeljave molekularne slike snovi že v
prvem razredu osnovne šole. Dotaknila se bom vsebin, ki za dolgotrajno zapomnitev in
razumevanje naravnih procesov zahtevajo razumevanje delovanja molekularne slike snovi. Na
praktičnih primerih bom predstavila metodične postopke s ponazorili, ki nam pomagajo
pripraviti učence do tega, da se sami poistovetijo z najmanjšimi delci snovi (v nadaljevanju
molekulami). S pomočjo skic bomo videli, kako učencem razložimo povezanost molekul in
njihovo premikanje. Za samo razumevanje molekularne slike snovi je potrebno, da se učenci
sami vživijo v vlogo molekul različnih snovi.
Pomembno je zavedanje, da se učenci naučijo največ skozi izkustveno učenje. Sploh manjšim
je veliko lažje, da usvajanje snovi poteka skozi igro in jim je v veselje.
2. Molekularna slika snovi v trdnem, tekočem in plinastem stanju
Za začetek bo predstavljen način, kako učencem predstaviti samo zgradbo snovi (Štuhec,
2009). Učencem moramo razjasniti, da so vse snovi sestavljene iz molekul, ki jih s prostim
očesom ne moremo videti. Ene so manjše, druge večje. Potrebno jim je tudi predstaviti, da so
molekule med seboj povezane z vezmi in se med sabo tudi gibljejo. Seveda prihaja do razlik
pri snoveh v različnih agregatnih stanjih. Zato otrokom predstavimo primere snovi v trdni,
tekoči in plinasti obliki. Za vsako posamezno agregatno stanje posebej povemo in prikažemo,
kako so snovi zgrajene, kako so njihovi osnovni gradniki (molekule) razporejeni, kakšne so
med njimi vezi in kako se gibljejo. Po takšni razlagi in prikazu od učencev pričakujemo, da
bodo lažje razumeli dogodke, ki jih je moč zaslediti v našem okolju.
2.1 Predstavitev trdne snovi z molekularno sliko snovi
Učencem v razredu povemo, da so trdne snovi sestavljene iz molekul, ki jih s prostim očesom
ne ločimo. Med sabo so trdno in urejeno povezane, gibanja skorajda ni. Zaznavno je le neke
vrste vibriranje. Učencem damo v roke nekaj snovi, ki so v trdnem stanju, da jih lahko
primejo in si jih ogledajo. Po navodilih si jih podajajo. Ob tem lahko opazijo, da se njihova
oblika ne spreminja.
Kot primer za podrobno razlago v roke vzamemo igralne kocke, ki predstavljajo trdno snov.
Otroci kocke primejo v roke, jih tipajo, da občutijo njihovo trdoto. Po navodilu jih poskušajo
stiskati, s prosto roko. prelomiti ali upogniti. Ob neuspehu si lažje predstavljajo trdno
povezanost njihovih
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molekul. Kasneje preidemo iz konkretnega preizkušanja na shematski prikaz zgradbe igralne
kocke. Molekule prikažemo nanizane urejeno in tesno skupaj eno ob drugo (v naših primerih
bo ena molekula zmeraj ponazorjena z veselim rumenim obrazom). Skorajda zmeraj so na
svojih položajih in snovi (v našem primeru kocki) dajejo neko obliko, ki se ohranja. Tako
učenci vidijo, kakšne so molekule, ki predstavljajo gradnike trdne snovi in kako so povezane
ter urejene.

a)

b)

Slika 1: Primer trdne snovi
a) Trdna snov v obliki igralne kocke
b) Shematski prikaz trdne snovi z molekularno sliko snovi
Sledi naloga za učence. Na podoben način predstavimo zgradbo Lego kock. Prav tako
povemo, da so molekule Lego kock med sabo zelo tesno in čvrsto povezane in z urejenostjo in
močnimi vezmi ohranjajo svojo obliko.

Slika 2: Zgradba trdne snovi, ponazorjena z Lego kockami
Za lažje razumevanje in dolgotrajno pomnjenje pozovemo učence, da prevzamejo vlogo
molekul Lego kock. Učenci se urejeno razporedijo v vrste in kolone z ramo ob rami, njihove
roke pa predstavljajo vezi, ki so med sabo tesno povezane do komolcev. Okrog postavitve
skupine učencev narišemo črto. Hitro ugotovijo, da je njihovo premikanje omejeno, saj po
navodilu ne smejo prestopiti črte.
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Slika 3: Shematski prikaz otrok ob prikazu molekul trdne snovi
Smisel ponazoritve je v tem, da si učenci lažje predstavljajo urejenost in močno povezanost
molekul trdne snovi ter minimalna nihanja okoli svojih povprečnih položajev.
2.2 Predstavitev tekoče snovi z molekularno sliko snovi
Učencem v razredu povemo, da so tekoče snovi, prav tako kot trdne snovi, sestavljene iz
molekul. Ene so manjše, druge večje. Tudi teh s prostim očesom ne moremo videti.
Opozorimo jih, da vezi med molekulami niso tako močne kot pri trdnih snoveh, zato imajo
več možnosti za premikanje in gibanje, ki je neurejeno. Pokažemo jim primere tekočih snovi
in ob opazovanju ugotavljajo, da so zmeraj nalite v kakšne posode. Tako po navadi sami
sklepajo, da prevzemajo obliko le teh. Medtem, ko jih prelivamo iz ene posode v drugo, ki se
razlikuje od prve, se njihova oblika spreminja.
Kot primer v kozarce nalijemo vodo, ki predstavlja tekočo snov. Kozarce z vodo ponudimo
otrokom v roke, da se vode dotikajo in jo opazujejo ter občutijo tekočo lastnost. Takšno delo
je priporočljivo izvajati zunaj, da se ne sekiramo ob morebitnem polivanju. Kasneje preidemo
iz konkretnega preizkušanja na shematski prikaz zgradbe vode v kozarcu. Molekule vode
prikažemo nanizane neurejeno in svobodno. Le redko so na svojih položajih in snovi (v našem
primeru vodi) ne dajejo neke stalne oblike, ki bi se ohranjala, pač pa se ob prelivanju
spreminja. Tako učenci vidijo, kakšni so gradniki tekoče snovi in kako so povezani ter
urejeni.

a)

b)

Slika 4: Primer tekoče snovi
a) Tekoča snov v obliki tekoče vode v kozarcu
b) Shematski prikaz tekoče snovi z molekularno sliko snovi
251

Sledi naloga za učence. Na podoben način predstavimo primer kakava v obliki tekoče snovi,
ki ga nalijemo v ozko posodo. Kakav zavzame obliko posode. Učenci po navodilu prelivajo
kakav v različne posode. Učenci z lastnim preizkušanjem ugotovijo, da tekoče snovi nimajo
lastne oblike, ampak zavzamejo obliko posode ali prostora, v katerem se nahajajo.

Slika 5: Zgradba tekoče snovi, ponazorjena s kakavom v tekočem stanju
Za lažje razumevanje in dolgotrajno pomnjenje pozovemo učence, da prevzamejo vlogo
molekul kakava. Učenci se neurejeno razporedijo na določenem prostoru, njihove roke pa
predstavljajo vezi, ki so med sabo rahlo povezane v dlaneh. Okrog postavitve skupine
učencev narišemo ohlapno črto, ki ni povezana. Vedo, da so molekule tekoče snovi lažje
ločljive, saj vezi niso tako močne. Hitro ugotovijo, da je njihovo premikanje manj omejeno
kot pri trdni snovi. Imajo več prostora za gibanje. Sicer res ne smejo prestopiti črte, lahko pa
gredo izven omejene črte, roke med njimi pa se lahko pretrgajo.

Slika 6: Shematski prikaz otrok ob prikazu molekul tekoče snovi
Smisel ponazoritve je v tem, da si učenci lažje predstavljajo živahnejše gibanje in premikanje
molekul tekoče snovi. Občutijo in naučijo se tudi, da se lahko vezi med molekulami pretrgajo
in lahko prihaja do spreminjanja oblike tekoče snovi. Ugotovijo tudi, da se molekule tekočine,
ki so bližje površini, lahko gibljejo hitreje in intenzivneje kot tiste, ki so na dnu posode.
2.3 Predstavitev plinaste snovi z molekularno sliko snovi
Učencem v razredu povemo, da so plinaste snovi prav tako sestavljene iz molekul, kot so
trdne in tekoče snovi, kar je za njih zelo težko predstavljivo, saj plinov ne ne morejo prijeti.
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Ene molekule so večje, druge manjše. Tudi teh s prostim očesom ne vidimo. Povezanost med
njimi je zelo šibka, lahko preprosto povemo, da je ni. Tako se molekule svobodno gibljejo po
prostoru ter prosto švigajo sem ter tja. Učencem pojasnimo, da so plini vse okrog nas v naši
atmosferi.
Da si učenci plinasto snov lažje predstavljajo, kot primer napihnemo balone. Učencem
razložimo, da je v notranjosti balona zrak, ki je v plinastem stanju. Učencem damo možnost,
da balon večkrat napihnejo in izpraznijo, da izkusijo lastnosti plinaste snovi. Sami pridejo do
spoznanja, da plinaste snovi ni mogoče videti ali prijeti. Kasneje preidemo iz konkretnega
preizkušanja na shematski prikaz zgradbe plina v balonu. Molekule prikažemo neurejeno in
svobodno nanizane. Učenci tako spoznajo, da so le te neurejeno razporejene po celotni
notranjosti balona, razmiki med molekulami pa veliki. Gibanje le teh pa je mogoče v vse
smeri.

a)

b)

Slika 7: Primer plinaste snovi
a) Tako vidimo plinasto snov na primeru zraka v balonu
b) Shematski prikaz plinaste snovi z molekularno sliko snovi
Za lažje razumevanje in dolgotrajno pomnjenje pozovemo učence, da prevzamejo vlogo
molekul plina v balonu. Učenci se neurejeno razporedijo na določenem prostoru. Njihove
roke predstavljajo vezi, ki pa so sedaj ob telesu, nepovezane z rokami ostalih učencev. Okrog
postavitve skupine učencev postavimo dolgo, z obema koncema zvezano, kolebnico.
Ugotovijo, da se lahko vsi hkrati enako hitro in prosto gibljejo do kolebnice, zdaj v eno, zdaj
v drugo smer. Ko pa kolebnico razvežemo, lahko hitro odfrčijo iz omejenega prostora.
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Slika 8: Shematski prikaz otrok ob prikazu molekul plinastih snovi
3. Prehajanje snovi med agregatnimi stanji pod vplivom temperature
Učencem razložimo prehajanje snovi med agregatnimi stanji najlažje tako, da jih spomnimo
na nekaj primerov iz njihovega vsakdanjega življenja. Tako jim v učilnico prinesemo ledeno
kocko, vodo v kozarcu, mokro krpo …, da jih krajši ali daljši čas opazujejo. Tako učenci
ugotovijo, da se snovi spreminjajo. Da te spremembe agregatnih stanj snovi lažje razumejo,
jim predstavimo spreminjanje snovi pod vplivom temperature. Seveda z molekularno sliko
snovi.
Učencem prikažemo spremembo agregatnega stanja vode. Pred njih postavimo ledeno kocko,
ki ob segrevanju preide v tekočo vodo. Prehod imenujemo taljenje. Ob dodatnem segrevanju
pa se spremeni v vodno paro. Prehod imenujemo izparevanje.

SEGREVANJE

SEGREVANJE

Slika 9: Primer ledene kocke, ki se ob segrevanju spremeni iz trdne v tekočo agregatno stanje
in ob dodatnem segrevanju v plinasto agregatno stanje
Da te prehode učenci razumejo, jim delovanje dodatno ponazorimo s shemo molekularne slike
snovi.
Na sliki spodaj najprej vidimo snov v trdnem stanju. Gibanje molekul je zelo majhno, gre za
nihanje. Trdna snov zavzema lastno obliko, saj so vezi zelo močne. To smo že z učenci
usvojili. Ko pa začnemo trdno snov segrevati, postane gibanje molekul hitrejše, vezi popustijo
in se pretrgajo. Snov zavzame obliko posode, v kateri se nahaja. Takrat snov spremeni obliko
iz trdnine v tekočino. To je za otroke sedaj novost. Ob dovajanju dodatne toplote, se molekule
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gibljejo tako intenzivno hitro, da med njimi ni več nobene povezanosti in odfrčijo po
celotnem prostoru posode, uidejo tudi iz posode. Takrat pa se tekočina spremeni v plin.

Slika 10: Shema, ki prikazuje prehajanje agregatnega stanja iz trdnega v tekoče in plinasto
agregatno stanje s segrevanjem

3. Zaključek
Posamezni primeri kažejo na to, da lahko agregatna stanja snovi in samo delovanje pri
prehajanje med agregatnimi stanji otrokom prikažemo na zelo nazoren, enostaven in njim
razumljiv način. Tako lahko te vsebine počasi, enostavno in sistematično vpeljemo že v prvi
razred osnovne šole. Pomembno je, da se učenci s temi procesi srečajo večkrat in izkustveno.
Sama razlaga je premalo. Snov agregatnih stanj lahko vključimo tako pri športu, igrah vlog
pri slovenščini, pripovedovanju zgodb, izmišljanju pesmi, likovni umetnosti in še več idej bi
lahko našteli. Za dolgotrajno pomnjenje je edinstvenega pomena izkustvo in razumevanje. S
takšnim načinom dela lahko v proces pouka vnesemo veliko spoznanj, zanimivosti, znanja in
predvsem zabave. Za otroke je takšen pouk zanimiv in privlačen. Dodatno jih motivira za
nadaljnje delo in željo po spoznavanju novega. Hkrati jim pomaga pri razumevanju naravnih
pojavov. Kot primer: zakaj polna steklenica vode v zmrzovalniku poči, zakaj ceste pozimi
solimo, zakaj pozimi v motor avtomobila nalijemo sredstvo proti zmrzovanju, zakaj se perilo
na vetru hitreje posuši, zakaj se na pločevinki, ki jo vzamemo iz mrzlega hladilnika poleti
naredijo kapljice, zakaj se očala včasih zarosijo … Veliko je teh naravnih procesov, ki jih je
potrebno le razumeti.
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Matevž Živec: UPORABA IKT V PODALJŠANEM BIVANJU ZA IZOBRAŽEVALNE
NAMENE (3D-MODELIRANJE)
Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru
Povzetek
Razvijanje prostorske predstavljivosti v mladosti otrok je zelo pomembno za kasnejše
življenje, saj nam lajša učenje abstraktnih pojavov. Razvijati jo je možno na različne načine.
Eden izmed teh je 3D-modeliranje.
V učnem načrtu je 3D-modeliranje predvideno v osmem razredu pri predmetu tehnika in
tehnologija, kar je zelo pozno v otrokovem razvoju. Takšne načine poučevanja je smiselno
vključiti že v prvo triado, saj je potem učenje in razumevanje abstraktnih pojavov precej
olajšano. Takšen način učenja učenci vzamejo kot igro, zato ga je smiselno uvesti v oddelke
podaljšanega bivanja. Na začetku jih naučimo gibanja po prostoru. To je precej zahtevno,
vendar nujno za kasnejše lažje delo. Ko se znajdejo v prostoru, lahko začnejo z modeliranjem.
Od lažjega k težjemu. Začnejo z risanjem črt, likov in enostavnejših teles. Po nekaj urah pa že
lahko modelirajo sanjske hiše, avtomobile itd. Z nasmehom na obrazu razvijajo kompetence
enaindvajsetega stoletja.
S pomočjo takšnega pristopa učencem računalnik predstavimo kot delovni pripomoček in ne
kot igračo, čeprav se med učenjem veliko igrajo.
Ključne besede: • 3D-modeliranje • podaljšano bivanje • prostorska predstavljivost • tehnika
in tehnologija • abstraktni pojavi •
Summary
The development of spatial ability in youth is very important for the later life, as it relieves
the learning of abstract phenomena. There are different ways of evolving the skill. One of
them is 3D modeling.
In primary school curriculum the 3D modeling is foreseen in the eighth grade at Technology,
which is very late in child development. It would be reasonable to incorporate the concepts of
methodology in the first triade, due to the fact that it makes learning and understanding of
abstract phenomena easier. This kind of learning presents a game to the children and that is
why it would be reasonable to teach it in after-school classes. At the beginning we teach them
how to move around in space. This is a challenging task, but necessary for making later
performance easier. When they have oriented themselves in space, they can start with
modelling. From easier to more complicated. They begin by drawing lines, shapes and simple
geometrical objects. After a few hours, they can start to model dream houses, cars etc.
Consequently they develop competences of 21st century with smiles on their faces.
By integrating this approach, a computer is introduced as a work accessory and not as a toy,
even though by learning, these children actually play a lot.
Keywords: • 3D modeling • after-school classes • spatial ability • technology • abstract
phenomena •
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Uvod
V enaindvajsetem stoletju je uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije postala
stalnica v življenju vsakega posameznika. Njena uporaba nudi številne prednosti, ima pa tudi
številne pasti.
Pri otrocih in mladostnikih je uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije lahko
dvorezen meč. Potrebna je še posebna previdnost. Le-ta lahko ima zaradi modre svetlobe in
številnih drugih dejavnikov mnoge negativne posledice na razvoj otrok. Ob pravilni uporabi,
pa so lahko učinki zelo pozitivni.
O informacijsko komunikacijski tehnologiji
Najprej je potrebno ločiti med uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije v
izobraževalne namene in uporabo v sprostitvene namene. Ko govorimo o uporabi v
izobraževalne namene, večjih nevarnosti za mladostnike ni. Ne postanejo odvisni od
informacijsko komunikacijske tehnologije, niti le-ta ne ogroža njihovega normalnega
psihofizičnega razvoja. Pri tem imamo v mislih nekemične odvisnosti, ki so lahko posledica
dolgotrajnega igranja računalniških igric, prekomerne oziroma prezgodnje uporabe socialnih
omrežij, vključujočih vseh pasti, ki jih takšna omrežja vsebujejo … Vsi ti negativni vplivi so
lahko posledica prekomerne uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za
sprostitvene namene.
Kot že omenjeno, pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževalne
namene, večjih nevarnosti za otrokov psihofizični razvoj ni. Ob hkratnem upoštevanju
prednosti, ki jih ponuja takšna tehnologija, hitro pridemo do zaključka, da jo je smiselno
deloma vpeljevati tudi v kurikulum osnovnošolskega izobraževanja.
Kot primer takšne implementacije sodobne tehnologije v osnovnošolsko prakso, se je v
preteklih letih, kot izjemno uspešno izkazalo 3D-modeliranje. S pomočjo 3D-modeliranja je
mogoče zelo enostavno in na otrokom zelo zanimiv način razvijati prostorsko predstavljivost.
3D-modeliranje v osnovni šoli
Prostorsko predstavljivost bi lahko imenovali tudi vidna, saj je tesno povezana z opazovanjem
sveta (Gardner, 2010). Za njo je značilno, da je posameznik zmožen v mislih določen predmet
rotirati in ne izgubi občutka za njegovo obliko. Prav rotacije predmeta v prostoru pa nam
omogočajo programi za 3D-modeliranje. V Sloveniji je v osnovnih šolah najbolj razširjen
program Sketchup. Večinoma se uporablja pri pouku tehnike in tehnologije. Po učnem načrtu
je 3D-modeliranje pri pouku tehnike in tehnologije uvrščeno v osmi razred osnovne šole. To
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je precej pozno glede na otrokov razvoj, če imamo v mislih, da gre pri tem za razvijanje
prostorske predstavljivosti.
Seveda pa je možno 3D-modeliranje uvesti v osnovno šolo že mnogo prej. Kot zelo dobra
rešitev se ponuja podaljšano bivanje. Ustvarjalno preživljanje časa v podaljšanem bivanju je
priložnost za prav takšno dejavnost. Velikokrat se v praksi namreč zgodi, da učenci ob slabem
vremenu gredo v računalniško učilnico. Tam jim učitelji, ki so nevešči informacijsko
komunikacijske tehnologije za zaposlitev dovolijo igranje računalniških igric in podobnih
vsebin, ki dolgoročno dokazano uničujejo otrokovo zdravje. Namesto teh vsebin bi bilo
mogoče (ob ustreznem strokovnem spopolnjevanju učiteljev v podaljšanem bivanju na
področju 3D-modeliranja) otrokom računalnik predstaviti kot učni pripomoček in ne kot
igračo. Prostorska predstavljivost (Šafhalter, 2016) se bo otrokom s pomočjo 3D-modeliranja
izboljšala.
Uporaba programa Sketchup v podaljšanem bivanju
V podaljšanem bivanju je 3D-modeliranje smiselno uvajati v tretjem razredu. Takrat so učenci
že sposobni dalj časa osredotočeno poslušati učiteljevo razlago in so nato že zmožni
samostojno navodila prenesti v prakso. V primerjavi z učenjem 3D-modeliranja v osmem
razredu, moramo biti v tretjem razredu osnovne šole pri podajanju učne snovi (razlagi
programa) bistveno bolj organizirani in potrpežljivi. Učenci v tretjem razredu so namreč tako
zelo navdušeni nad programom, da s težavo ohranjajo osredotočenost na razlago, saj si želijo
podano snov čim prej preizkusiti. Zato je nujno delo korak za korakom.
Tako najprej začnemo pri najbolj osnovnih orodjih, ki jih omogoča program Sketchup
(povzeto po Dolenc, 2012). Prvo od teh je premikanje po prostoru. Poudariti je potrebno, da
tudi tako enostavne stvari razdelimo na korake:
 premikanje levo desno,
 premikanje gor dol,
 rotiranje okrog Z osi,
 premikanje levo desno, gor dol in rotiranje okrog Z osi hkrati.
Takšna osnovna opravila nam lahko v tretjem razredu hitro vzamejo dvajset do trideset minut,
preden vsi učenci to usvojijo. Ko je znanje usvojeno, preidemo na osnovno risanje. Začnemo
z risanjem:
 ravnih črt,
 štirikotnikov,
 kvadratov,
 večkotnikov.
258

Slika 1: kvader
Učence vedno po razlagi pustimo, da sami poskušajo implementirati podano snov. Damo jim
dovolj časa, da sami pridejo do rezultatov. Med delom pa hodimo po računalniški učilnici
med učenci in pomagamo, če morda kdo res potrebuje pomoč.
Ko usvojijo risanje osnovnih črt in likov, so nasmeški na obrazih otrok že dobro vidni. Vendar
pravo navdušenje nastane šele, ko jim prestavimo (Dolenc, 2012) orodje Potisni/Povleci (ang.
Push/Pull). S pomočjo te funkcije namreč kvadrat enostavno potegnemo navzgor in takoj
nastane kvader ali kocka. Navdušenju učencev ni videti konca. Do te stopnje usvojeno znanje
že omogoča modeliranje sanjske hiše, avtomobila po želji, bazena … Učenci ob takšnih
nalogah kar sijejo od sreče. Premikanje po prostoru in s tem prostorska predstavljivost pa jim
ne predstavlja nobenega problema več. Znanje je bilo namreč usvojeno na njim prijeten način,
kar je zelo pomembno.
Ko učenci usvojijo do sedaj podano znanje, se lahko osredotočimo na zadnjo pomembno
orodje v tem starostnem obdobju. To je tako imenovano orodje (Dolenc, 2012) Materiali (ang.
Materials). Orodje pobarva v naprej določeno območje oziroma jim da teksturo. S pomočjo
tega orodja lahko učenci izbirajo med različnimi grafičnimi prikazi. Tako lahko poglobljen
kvader pobarvajo z »vodo« in naenkrat nastane bazen. Streho na hiši pobarvajo s »strešniki«
in nastane hiša s pravo streho s strešniki …
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Slika 2: sanjska hiša
Zavedati se moramo, da je to zgolj majhna osnova, ki jo ponuja program. Vendar je znanje
usvojeno do sem, več kot dovolj za uspešno razvijanje prostorske predstavljivosti v tem
starostnem obdobju.
Zaključek
Tako kot na vsako drugo novost v osnovnošolskem izobraževanju, moramo tudi na uvajanje
informacijsko komunikacijske tehnologije gledati kritično in z rahlim zadržkom. Vsaka
novost ima namreč tako pasti, kot tudi prednosti. Za varno uvedbo 3D-modeliranja v
podaljšano bivanje sta tako potrebna dva pogoja. Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra
in primerna metodika poučevanja. Z izpolnitvijo teh dveh pogojev ni večjih ovir, da ne bi
učencem že v zgodnjem obdobju osnovnega šolanja računalnik predstavili kot pripomoček in
ne kot igračo.
Literatura
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Saša Žust: UPORABA IKT KOT SREDSTVO POVEZOVANJA
Osnovna šola Dragomelj
Povzetek
Pogosto se jezimo nad sodobnim svetom in tehnologijo, ki nas odtujuje, ko zatopljeni vsak v
svoj ekran hitimo drug mimo drugega. A ni nujno samo tako. Verjamem, da premišljeno
uporabljena informacijsko komunikacijska tehnologija lahko služi tudi kot sredstvo
povezovanja, ki nas motivira k skupnemu cilju. Tudi v šoli.
Uporaba IKT se je izkazala kot pomemben odgovor na vprašanje, kako nagovoriti in k
delovanju spodbuditi veliko število učencev, da bi si prizadevali za skupni cilj.
Predstavila bom dva primera dobre prakse, kjer so bili učenci od 1. do 9. razreda s pomočjo
posnetega filmčka na duhovit in izviren način uspešno povabljeni k skupni dejavnosti.
Prvi primer je vsešolski likovni natečaj Zlata Paleta, kjer smo učence povabili k razmišljanju
o stanju našega planeta na likovni način. Učenci so ustvarili likovna dela na temo okoljske
problematike, se povezali v kulturnem in trajnostnem delovanju ter ustvarili veliko šolsko
razstavo.
Drugi primer je kreativen zasuk v predstavitvi dneva dejavnosti, ki šolo poveže v skupnem
cilju, da bi si »prislužili« počitnice. Le-te hoče na zadnji šolski dan ukiniti zlobni Dr. Evil. Na
koncu učencem vendarle ponudi še zadnjo možnost, da si počitnice priigrajo z uspešno
rešenimi športnimi izzivi v telovadnici.
Summary
We often have negative views about modren technology and how it is driving people apart as
we hurry past each other staring into our screens. But this does not have to be the case. I
believe that well planned use of information communication technology can also serve us as a
means of connecting students in school.
The use of ICT proved an important answer to the problem of how to reach and motivate a
large number of students to pursue a common goal.
I shall present two examples of good practice where all students from the 1st grade up to the
last 9th grade have been invited to participate in an all school activity with the help of a film.
The first example is the participation of the whole school in an art contest called the Golden
Palette. Students were invited to think about our environmental issues as artists and create art
work on the topic. They combined knowledge about art and the climate crisis while creating a
big art exhibition.
The second example is an imagivative take on the last day of school when students were
adressed by Dr. Evil, informing them he decided to cancel summer holidays. In the end he
offers them the chance to win them back by successfully compliting his sports challenges, and
the whole school is connected trough this common goal and sports activities.
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UVOD
Pogosto se jezimo nad sodobnim svetom in tehnologijo, ki nas odtujuje, ko zatopljeni vsak v
svoj ekran hitimo drug mimo drugega. Čeprav se učitelji še dobro spomnimo časov, ko smo
morali telefonske številke svojih prijateljev znati na pamet in jih zavrteti na skupnem
družinskem telefonu, si tudi mi današnje življenje težko predstavljamo brez številnih
možnosti komunikacije, ki jih ponujata sodobna tehnologija in internet. Informacijsko
komunikacijska tehnologija in socialna omrežja so postala nepogrešljiv del našega
življenjskega vsakdana, za mlajše generacije pa predstavljajo pravzaprav edino poznano
realnost.
Fallahi izpostavi, da v času IKT internet in drugi mediji vedno bolj vplivajo na človeško
življenje. In čeprav so vplivi novih tehnologij na življenjski slog šoloobvezne mladine lahko
pozitivni zaradi ponujenih možnosti komunikacije in samoizobraževanja, lahko pretirana
uporaba ali celo zloraba IKT povzročita škodo in osamljenost (2011).
Eden izmed pogostejših negativnih argumentov je, kako nas pretirana uporaba tehnologije
odtujuje, kako so ekrani zamenjali pristne človeške stike.

Slika 1: Vsa ta tehnologija nas odtujuje.
Prednosti in slabosti tehnološkega napredka niso nova tema, zavedati se je potrebno obeh plati
medalje in še predvsem v vzgojno-izobraževalnem delu ravnati premišljeno ter se vzdržati
prenagljenih sodb. Mediji podatke statistik o času, namenjenemu sodobnim tehnologijam,
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velikokrat interpretirajo v negativni luči, vendar opozarjata Žavbi in Vipavec Brvarjeva
(2005, str. 9): »Podatki o dostopu mladih do računalnika in interneta, ne povejo veliko o
»elektronski generaciji«, ki je zasvojena z internetom ali o nadarjenih mladostnikih, ki se
samoizobražujejo s pomočjo interneta.«
Kot del hitro razvijajoče informacijsko komunikacijske pokrajine mladi danes podatke in
vsebino sprejemajo drugače. Zaradi intenzivnosti vizualnih dražljajev, hitro spreminjajoče se
popularne kulture ter vse pogostejših motenj pozornosti imamo učitelji v sodobni šoli vedno
večji izziv motivirati svoje učence, jim priti blizu in razumeti njihov (digitalni) svet.
Če se kritika sodobne tehnologije največkrat nanaša na odtujenost, pasivnost in otopelost
uporabnikov, menim, da je izredno pomembno, da v šolskem prostoru omenjene negativne
vidike obrnemo na glavo in IKT uporabljamo kot sredstvo povezovanja in spodbude k
dejavnosti ter vzpostavimo pozitivno prakso uporabe IKT.
Opisano razmišljanje je spodbudila konkretna situacija s konkretnim problemom, ki ga je bilo
potrebno rešiti pri načrtovanju šolskega dela. In prav uporaba IKT se je izkazala kot uspešen
odgovor na vprašanje, kako na inovativen način nagovoriti, povezati in k delovanju
spodbuditi veliko število učencev, da bodo motivirani za delo in si prizadevali za skupni cilj.
Predstavila bom dva primera dobre prakse, kjer smo s pomočjo IKT motivirali in k skupni
dejavnosti hkrati povabili vse učence v šoli, od 1. do 9. razreda.
ZLATA PALETA, VSEŠOLSKI LIKOVNI NATEČAJ
Po izobrazbi sem profesorica likovne umetnosti in po navdihu iz nedavno videnega filma se je
porodila ideja, da na šoli organiziramo likovni natečaj, na katerem bi sodelovali vsi učenci.
Lepa ideja in idilični prizori iz filma so se kmalu zaleteli ob realnost, kako natečaj dejansko
izvesti. Poleg prostorskih izzivov in zahtev glede materiala in pripomočkov je bilo eno izmed
glavnih vprašanj, kako nagovoriti vse učence.
Cilj natečaja Zlata paleta je bil, da vsa šola hkrati zadiha v ustvarjalnem duhu in da se učence
spodbudi h kritičnemu razmišljanju o okoljski problematiki, ki ga bodo izrazili v likovni
obliki. Za kreativno delo je zelo pomembno ustvariti primerno vzdušje, ki učencem pomaga
najti navdih, da lahko pričnejo z likovnim izražanjem.
Pojavil se je torej izziv, kako nagovoriti vse učence. Kako jim predstaviti dogodek, ki ga še ne
poznajo, saj se je na šoli odvijal prvikrat, in kako ustvariti zaželeno vzdušje. Kako podati
potrebna navodila in istočasno motivirati za likovno delo toliko učencev, ko pa sem na šoli le
ena učiteljica likovne umetnosti in ne morem biti na več mestih hkrati.
Predlog, da bi se vsi razredi zbrali na enem mestu za skupni nagovor, ni vzdržal zaradi nemira
in časa, ki je za takšen podvig potreben, še posebej, ker bi se takoj nato ponovno razbežali po
razredih k ustvarjanju. Marsikaterega učenca bi to bolj vznemirilo, kot pa pripravilo na delo.
Vprašanje je bilo tudi, kako zbrani bi bili, kako dobro bi slišali in videli navodila. Kako torej
vzpostaviti skupinski ustvarjalni duh in vse učence od 1. do 9. razreda hkrati navdušiti za
delo? Kot odgovor se je našla rešitev z uporabo IKT.
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Porodila se je ideja, da bi uvodni nagovor in podajanje potrebnih navodil izvedli v obliki
predhodno posnetega filma, ki bi si ga učenci ogledali po razredih. Pri snemanju filma sva
sodelovali učiteljici, ki sva bili nosilki projekta, učenci neobveznega izbirnega predmeta
gledališče in še nekaj takšnih, ki sva jih sproti nagovorili na hodniku, če je določena scena
potrebovala večje število igralcev ali nove nastopajoče. Ugotovili smo, da je imel takšen
pristop kar nekaj pomembnih prednosti, ki so ključno pripomogle k uspešni izvedbi natečaja,
čeprav vseh predhodno nismo predvideli.
Uporabili smo medij, ki je učencem blizu, vsebino pa vizualno zanimivo in duhovito
predstavili. Kot opozori Ulejeva (1997), postane vloga filma (in drugih medijev) posebno
pomembna pri socializaciji v najstniških letih, ko modele staršev in učiteljev zamenjajo
zvezdniki iz filma in z glasbenih scen.
Učenci so pri filmu sodelovali in na platnu videli sebe in svoje sošolce, dobili pozitivno
potrditev in razvijali pozitivno samopodobo. Ker so poleg poznanih igralcev v filmu videli
tudi svoje šolsko okolje z druge plati, jih je k ogledu še bolj pritegnilo, saj je bil prikazan
njihov svet (in njegovi akterji). Dejstvo, da so bili učenci deležni participacije pri sami
izvedbi filma, pa jim je celoten projekt dodatno približalo in so ga še hitreje vzeli za svojega.
Praprotnik govori v povezavi z mladimi in sodobno tehnologijo o participativni kulturi, ki
spodbuja aktivnost pri ustvarjanju in izmenjavi vsebin predvsem na družabnih omrežjih.
Značilnosti takšnega okolja so, da posamezniki »zaznavajo in se zavedajo družbene
povezanosti z drugimi posamezniki, pri tem pa tudi tega, da drugi zaznavajo in prepoznavajo
njihovo kreativno delo. Sama skupnost pa daje močne spodbude za ustvarjalnost.« (2011, str.
79)
Snemalno dogajanje na šoli je vzbudilo kar nekaj pričakovanja in vznemirjenja ter tako samo
po sebi oglaševalo dogodek. Hkrati pa zaradi narave snemanja in večjega števila sodelujočih
učencev nihče ni imel celotne slike, kaj vse bo v filmu; tako smo ohranili tudi element
presenečenja in novitete.
Odziv vseh sodelujočih na natečaju - tako učencev kot tudi učiteljev - je bil zelo dober, po šoli
je vršalo od ustvarjalnosti, učenci so uživali in se povezali tako v kulturnem kot trajnostnem
delovanju, na koncu pa skupaj ustvarili veliko šolsko razstavo.
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Slika 2: Izsek razstave izdelkov vsešolskega likovnega natečaja Zlata paleta
Nastalo je približno 400 likovnih izdelkov in vse izdelke smo tudi razstavili po šoli, kar je
naše sporočilo o skrbi za okolje razširilo še med starše in obiskovalce. Kot smo obljubili v
filmu, je vse nastale izdelke skrbno pregledala tričlanska strokovna žirija in izbrala
zmagovalca natečaja, ki je bil razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku.
Izbor je bil zaradi velikega števila, kakovosti in raznovrstnosti izdelkov zelo zahteven in na
koncu je žiriji pomagalo vprašanje, kateri izmed izdelkov je bil tako prepričljiv, da nam je
tudi po pregledanih skoraj 400 likovnih delih ves čas ostal v mislih, ker je izstopal s svojim
sporočilom, likovnostjo in ustvarjalnostjo. Zmagal je prvošolček.
Prepričala je zanimiva tehnika in spretna upodobitev izvirne ideje, ki nas popeljeta v
domišljijski svet zmagovalca. Tam je onesnaženost pravzaprav pošast z ostrimi zobmi, ki bo
vsak čas pojedla naš planet. A vse še ni zaman! Tu je tudi vesoljček oziroma astronavt, ki je
prišel na pomoč in se odločil, da s svojo čistilno vesoljsko ladjo Zemljo posesa in očisti, še
preden bo prepozno. Vsekakor si vsi skupaj želimo, da mu bo uspelo.
Uspel je tudi naš vsešolski likovni natečaj, ponovno ga bomo izvedli v novem šolskem letu ter
ponovili dobro prakso s pomočjo IKT.
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Slika 3: Izdelek zmagovalca Zlate palete, Klemna B., iz 1.b

UKRADENE POČITNICE
Drugi primer podobnega pristopa in rešitve je kreativen zasuk v predstavitvi dneva dejavnosti,
ki šolo ob koncu šolskega leta poveže v skupnem cilju in dejavnostih.
Za zadnji šolski dan smo želeli po razdelitvi spričeval in druženju z razredniki organizirati
športne igre, ki bi učence celotne šole še zadnjikrat pred počitnicami povezale v prijateljskem
druženju in gibanju, tako da šolo ob začetku poletja zapustijo z lepimi spomini.
Situacija in izzivi so bili podobni. Tudi tokrat so sodelovali vsi učenci in je bilo potrebno
hkrati motivirati vso šolo. Dogodek smo želeli predstaviti nekoliko drugače, da bi bili učenci
bolj zavzeti za sodelovanje, zato smo se odločili iz celotnega dogajanja ustvariti zgodbo. Tudi
tokrat smo si pomagali s predhodno posnetim igranim filmom, pri katerem so imeli glavno
vlogo učenci.
Ob koncu razredne ure so učitelji v razredih naznanili, da so dobili sporočilo o pomembnem
video-klicu, ki ga morajo predvajati, in na platnu se je pojavil zlobnež Dr. Evil, ki hoče
učencem zaradi njihovega pogostega nedela na zadnji dan pouka ukiniti počitnice.
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Slika 4: Dr. Evil v svojem elementu
Film je prikazoval zgodbo o tem, kako učenci obljubljajo, da se bodo poboljšali, vendar Dr.
Evil njihovim zagotavljanjem o vnaprej prebranih domačih branjih in rešenih delovnih
zvezkih čisto nič ne verjame. Učenci se nato v obupu poskušajo izmuzniti in pobegniti iz šole,
vendar je zlobnež korak pred njimi in se vsa vrata in okna zaprejo. Na koncu se Dr. Evil ob
obupanih prošnjah vendarle toliko omehča, da učencem ponudi še zadnjo priložnost, da si
počitnice prislužijo nazaj, a se bodo morali zanje najprej potruditi. Priigrajo si jih lahko z
uspešno rešenimi športnimi izzivi v telovadnici.
Učenci so zgodbo in igro nemudoma sprejeli in zavzeto sodelovali, saj so imeli pred seboj
konkreten in zelo pomemben cilj, prislužiti si počitnice. Tokratni cilj niso predstavljali izdelki
učencev, ampak njihovo sodelovanje, zato so bile filmska zgodba in osmišljene dejavnosti
ključne za uspešen potek dneva.

ZAKLJUČEK
Čeprav so ob omembi sodobne tehnologije v povezavi z mladimi v ospredju pogosto
negativni vidiki odtujenosti in otopelosti, lahko premišljeno uporabljena informacijsko
komunikacijska tehnologija v šoli omenjene aspekte pozitivno spremeni in ključno pripomore
pri dejavnostih kot sredstvo povezovanja, ki nas motivira k skupnemu cilju in spodbuja
domišljijo.
Kot dobra praksa se je izkazalo komuniciranje z učenci preko predhodno posnetega filma, ki
lahko hkrati nagovori veliko število učencev različnih starosti, jij poveže in usmeri k
skupnemu cilju ob posebnih dogodkih. Pri tem imajo pomembno vlogo:
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film kot medij, ki je učencem blizu, je vizualno zanimiv in dinamičen;



soudeleženost učencev pri snemanju in s tem pri pripravi samega dogodka;



presenečenje, novost;



duhovit pristop, zabavna zgodba;



njihov svet, v filmu predstavljeno poznano okolje in ljudje učence dodatno pritegnejo
k ogledu in vključijo v zgodbo;



snemalno dogajanje na šoli, ki služi kot oglaševanje dogodka in predhodno vzbudi
zanimanje za projekt.
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Katja Piculin Žlogar: DIGITALNO OPISMENJEVANJE V PRVI TRIADI OSNOVNE
ŠOLE
Osnovna šola Danile Kumar
Povzetek
Današnji otroci so rojeni v digitalni svet. Od samega začetka jih obkroža digitalna tehnologija.
Naloga staršev v zgodnjem otroštvu in kasneje tudi naloga šole pa je razviti ustrezne
kompetence, s katerimi bodo otroci lahko digitalno tehnologijo, ki jih obkroža, varno in
koristno uporabljali. Na OŠ Danile Kumar smo s tem namenom v šolskem letu 2017/18 začeli
z digitalnim opismenjevanjem v prvi triadi OŠ. Oblikovali smo koncept na podlagi smernic
EU, ki vključuje standarde znanja, primerne starosti otrok. Evalvacija našega dosedanjega
dela je pokazala, da so cilji, ki smo si jih zastavili doslej, primerni. V evalvacijo smo vključili
vse deležnike. Tako nas je poleg mnenja učencev zanimalo tudi mnenje učiteljev, ki že drugo
leto izvajajo digitalno opismenjevanje v okviru rednega pouka. Učitelji menijo, da učenci
potrebujejo razvojni stopnji primerno in postopno ter sistematično razvijanje digitalnih
kompetenc že v prvi triadi osnovne šole. Te osnove so nujni temelj za vsakršno nadaljnje
učenje in rokovanje učencev z digitalno tehnologijo v šoli in tudi sicer. V prispevku bodo
predstavljeni rezultati ankete, ki so jo reševali učitelji prve triade, in nekateri primeri dobre
prakse digitalnega opismenjevanja v drugem razredu osnovne šole.
Ključne besede: digitalno opismenjevanje, prvo triletje, mnenje učiteljev, primeri dobre
prakse.
Summary
Today’s children have been born digital natives. They are growing up surrounded by digital
technology. The role of the parents in early childhood, as well as the role of the school at a
subsequent stage, is to help children develop competencies for a safe and effective use of
digital technology. It is with this purpose that a programme of digital literacy was introduced
to Year 1-3 pupils at Danile Kumar International School in the school year of 2017/2018.
Following the guidelines presented by the European Union, we have developed a standardsbased learning concept suitable for Year 1-3 students. The evaluation of the current
programme has shown the standards to be properly set. The evaluation has included the
opinions of students as well as teachers who have been running the programme for 2 years as
a part of their regular lessons. The teachers believe that age-based as well as gradual and
systematic development of digital literacy is necessary already for Year 1-3 pupils as it forms
the foundation for any subsequent learning and the use of digital technology in and outside
school. This article presents the results of a survey performed among Year 1-3 teachers and
offers examples of best practice in developing digital literacy in Year 2.
Key words: digital literacy, Years 1-3, teachers’ opinions, examples of best practice
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1. UVOD
Živimo v svetu, kjer nas na vsakem koraku spremlja digitalna tehnologija. Ne predstavljamo
si več, da bi živeli brez računalnikov. To je naša realnost, iz katere ne moremo izstopiti. Tudi
naši otroci so del tega. Obdajajo jih računalniki, pametni telefoni, tablice in druga digitalna
tehnologija. Velikokrat otroci zelo zgodaj začnejo uporabljati digitalno tehnologijo, ne da bi
jih pred tem naučili, kako z vso to tehnologijo ravnati oz. čemu sploh služi. Na splošno velja,
da moramo digitalno kompetenco začeti razvijati že v zgodnjem otroštvu, vendar moramo
skrbno premisliti o vrsti tehnologije in času, ki ga namenimo razvoju digitalne kompetence v
tem obdobju. [1]

2. UVAJANJE DIGITALNEGA OPISMENJEVANJA V PRVI TRIADI
OSNOVNE ŠOLE
Na OŠ Danile Kumar smo se v šolskem letu 2017/18 odločili, da bomo z digitalnim
opismenjevanjem začeli že ob vstopu učencev v šolo. Pripravili smo koncept digitalnega
opismenjevanja v prvi triadi osnovne šole, ki zajema smernice EU [2]. Koncept vključuje
standarde znanja in pojme, ki naj bi jih učenci usvojili v vsakem razredu. Razdelili smo ga na
različna področja:







Poznavanje računalnika kot naprave
Osnovne veščine
Uporabnost računalnikov
Internet
Varnost na internetu
Avtorske pravice

V našem konceptu so predlagani cilji in ne vsebine. Smiselno se nam zdi, da vsak učitelj
realizira cilje digitalnega opismenjevanja na način, ki se mu zdi za razred, ki ga poučuje,
najbolj primeren. Učitelj se sam odloči, pri katerem predmetu in pri kateri vsebini bo poleg
ciljev predmeta razvijal še digitalno opismenjevanje. Predlagani cilji se iz razreda v razred
nadgrajujejo in dopolnjujejo. Pri uvajanju digitalnega opismenjevanja otrok je zelo
pomembna postopnost in upoštevanje razvojne stopnje otrok. Digitalno opismenjevanje
poteka v okviru rednega pouka, izvajajo ga učitelji razrednega pouka ob pomoči
računalničarja. Smiselno je, da pri načrtovanju ur sodelujeta oba.

3. PRIMERI DOBRE PRAKSE
3.1 Uporaba spletnega brskalnika
Eno od področij, ki smo jih načrtovali v našem konceptu, je tudi internet z uporabo spletnega
brskalnika. Preden so učenci začeli uporabljati spletni brskalnik, smo jih seznanili s tem, kaj
je internet, čemu se uporablja, predvsem pa z varnostjo na internetu. Predstavljena primera
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dobre prakse smo izvedli v okviru spoznavanja okolja v drugem razredu osnovne šole. Poleg
ciljev spoznavanja okolja smo k uri dodali še cilje digitalnega opismenjevanja:
 Vklopijo in varno izklopijo računalnik.
 Zaženejo ikono z namizja.
 Uporabljajo spletni brskalnik.
 Računalnik upravljajo z miško in tipkovnico.
Učenci so poiskali ustrezen vir na internetu tako, da so v spletni brskalnik vpisali določene
besede, ki so jih imeli napisane na učnem listu. Učenci na tej stopnji še ne znajo samostojno
poiskati ustreznega vira oz. še ne zmorejo kritično vrednotiti podatke, ki jim jih ponuja splet,
zato je smiselno, da učencem predlagamo vir, ki je primeren za njihovo starost. Besedilo mora
biti preprosto, njim razumljivo in vizualno primerno.
3.1.1 Primer 1: Koledar, stara slovenska imena mesecev
Učenci so izbrali nalogo oz. mesec (Slika 1) in s pomočjo ključnih besed, ki so jih vpisali v
brskalnik, odprli spletno stran. Naloga je bila diferencirana. Lahko so poiskali samo ime
meseca ali pa so dodali še razlago. Hitrejši in učno uspešnejši učenci so rešili več nalog. Po
končani dejavnosti so učenci v matični učilnici predstavili svoje ugotovitve.
Slika 1: Stara slovenska imena mesecev

Ime: ________________
STARA SLOVENSKA IMENA MESECEV
V spletni brskalnik vpiši: BANSI STARA SLOVENSKA IMENA MESECEV
Napiši staro slovensko ime meseca in razlago imena.
JANUAR – ___________________________
Razlaga imena: ____________________________________________________

Ime: ________________
STARA SLOVENSKA IMENA MESECEV
V spletni brskalnik vpiši: BANSI STARA SLOVENSKA IMENA MESECEV
Napiši staro slovensko ime meseca in razlago imena.
FEBRUAR – ___________________________
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Razlaga imena: ____________________________________________________
3.1.2 Primer 2: Travniške živali
Učenci so imeli na razpolago štiri učne liste oz. štiri živali, ki živijo na travniku (Slika 2).
Izbirali so med kobilico, pikapolonico, krtom in polžem. V spletni brskalnik so vpisali
določene besede in rešili naloge.
Slika 2: Travniške živali
Ime:______________

Ime:______________

POLŽ
V spletni brskalnik vpiši: polž bansi
Reši naloge.
Ali
imajo
vsi
polži
hišico?
________________
Kdo popravi polževo hišico, če se poškoduje?
____________________________________
________________
Polž se premika zelo počasi. V eni minuti
premaga razdaljo ____ cm.
Kje ima oči?
____________________________________
_________________
Ali
kobilice
letijo? S čim se prehranjuje?
__________________________________.
____________________________________
Nariši kobilico.
________________
Nariši polža.
KOBILICA
V spletni brskalnik vpiši: kobilica živalski
otok
Reši naloge.
Koliko vrst kobilic živi v Sloveniji?
____________________________________
___________________
Kobilice se razlikujejo tudi po tipalkah.
Kratkotipalčnice
se
oglašajo
bolj
_________________________.
Dolgotipalčnice
se
oglašajo
bolj
__________________________.

Ime:______________

Ime:______________

KRT
V spletni brskalnik vpiši: krt bansi
Reši naloge.
Krt mora veliko jesti. Koliko časa zdrži brez
hrane?
____________________________________
___________________
Ali dobro vidi? __________________
Kako
dolgi
so
njegovi
rovi?
____________________________________
________

PIKAPOLONICA
V spletni brskalnik vpiši: pikapolonica
blogspot
Reši naloge.
Ali
imajo
vse
pikapolonice
pike?
_________________
Kaj naredi, ko je v nevarnosti?
____________________________________
_________________
Ali
so
za
človeka
nevarne?
__________________________
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S čim se prehranjuje?
____________________________________
___________________
Nariši krta.

S čim se prehranjujejo?
____________________________________
____________
Nariši pikapolonico.

Po končanem delu je učenec s sošolcem primerjal odgovore. Učenci so bili pri reševanju
večinoma samostojni, nekaj težav so imeli tisti, ki slabše berejo in so zato potrebovali več
časa, da so v besedilu poiskali ustrezen podatek.
4. ANKETA ZA UČITELJE O UVAJANJU DIGITALNEGA OPISMENJEVANJA
V PRVI TRIADI OŠ
Letos poteka drugo leto uvajanja digitalnega opismenjevanja v prvi triadi naše šole. Naše delo
sproti evalviramo. V evalvacijo smo vključili vse deležnike. Tako nas je poleg mnenja
učencev zanimalo tudi mnenje učiteljev prve triade, ki že drugo leto izvajajo digitalno
opismenjevanje v okviru rednega pouka. Učitelji so konec šolskega leta rešili anketo o
uvajanju digitalnega opismenjevanja v prvi triadi.
4.1 Analiza ankete
Na naši šoli v prvi triadi prevladujejo izkušeni učitelji z dolgoletno prakso, več kot polovica
jih je starejših od 45 let (Slika 3). Ta podatek je zanimiv s tega vidika, ker nam pove, da so se
učitelji tudi po končanem študiju izobraževali na področju računalništva in pridobili znanje
oz. ustrezne kompetence za digitalno opismenjevanje otrok v prvi triadi. Velika večina (87 %)
jih je mnenja, da so dovolj usposobljeni za digitalno opismenjevanje otrok v prvi triadi
osnovne šole (Slika 4). Večina učiteljev je v anketi tudi izrazila željo po dodatnem
izobraževanju s področja računalništva.
Slika 3: Starost učiteljev
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Slika 4: Ali se vam zdi, da ste dovolj usposobljeni za poučevanje digitalnega opismenjevanja v
1. triadi osnovne šole?

Odgovori so tudi pokazali, da se večina učiteljev (93 %) zaveda, da je smiselno in potrebno
začeti z digitalnim opismenjevanjem otrok dovolj zgodaj (Slika 5).
Slika 5: Ali se vam zdi primerno, da se z digitalnim opismenjevanjem začne že v prvi triadi
OŠ?

Koncept, ki smo ga oblikovali in temelji na smernicah EU, se vsem učiteljem zdi primeren,
načrtovani cilji v prvem, drugem in tretjem razredu pa ustrezni (Slika 6).
Slika 6: Ustreznost načrtovanih ciljev
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Večina učiteljev je samostojno načrtovala in pripravila uro digitalnega opismenjevanja, kar
pomeni, da imajo dovolj znanja in kompetenc s tega področja. Pomoč drugega učitelja ali
računalničarja so potrebovali le občasno (Slika 7). Le 6 % jih navaja, da so za pripravo na uro
(iskanje ustreznega materiala, spletnih strani …) potrebovali veliko časa (Slika 8).
Slika 7: Pri načrtovanju ure sem potreboval-a pomoč (računalničarja ali drugega učitelja).

Slika 8: Pri pripravi ure, iskanju ustreznega materiala, iskanju spletnih strani, iger, idej za
uro sem potreboval-a veliko časa.

Večina učiteljev navaja, da je pri izvedbi ure včasih oz. velikokrat potrebovala pomoč
dodatnega učitelja. Do teh ugotovitev smo prišli že v vseh dosedanjih evalvacijah.
Priporočljivo je, da pri izvedbi ure zaradi velikega števila učencev in razvojne stopnje otrok
sodelujeta dva učitelja. To še posebej velja za učence prvega in drugega razreda, ki velikokrat
potrebujejo podporo in pomoč učitelja (Slika 9).
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Slika 9: Pri izvedbi ure z učenci sem potreboval-a pomoč dodatnega učitelja ali
računalničarja.

5. SKLEP
Namen vsake šole je, da učence v čim večji meri pripravi na življenje. Uporaba sodobne
tehnologije oz. digitalna kompetenca je zagotovo ena pomembnejših kompetenc v 21. stoletju,
zato je smiselno, da začnemo z digitalnim opismenjevanjem učencev že ob vstopu v šolo.
Dosedanje izkušnje so pokazale, da so cilji, ki smo si jih zastavili na naši šoli, primerni in
izvedljivi. Učitelji menijo, da ima večina dovolj znanja za razvijanje digitalne pismenosti v
prvi triadi osnovne šole. Zavedati pa se moramo, da če želimo razvijati digitalne kompetence
pri učencih, morajo tudi učitelji imeti ustrezne digitalne kompetence za poučevanje, zato je
pomembno, da imajo možnost nadaljnjega izobraževanja in izpopolnjevanja.
V osnovni šoli je digitalno opismenjevanje učencev velikokrat prepuščeno iznajdljivosti in
motiviranosti vsakega učitelja posebej. Učitelji pa si želimo, da bi imeli tudi na nacionalni
ravni v okviru šolskega sistema enoten program za digitalno opismenjevanje učencev v
osnovni šoli, kjer bi bili določeni standardi za vsak razred oz. triado.
Glavni namen razvijanja digitalnega opismenjevanja v prvi triadi je, da bodo vsi učenci ob
zaključku tretjega razreda osnovne šole pridobili med seboj primerljive osnove digitalnega
opismenjevanja, ki jim bodo temelj za nadaljnje učenje in rokovanje s sodobno digitalno
tehnologijo.
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Branka Čenčič: TEHNIŠKI DNEVI KOT POVEZAVA MED OSNOVNO IN SREDNJO
ŠOLO
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
Povzetek
Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole, to so kulturni, naravoslovni,
športni in tehniški dnevi. Poudarek je na medpredmetnem povezovanju. Tehniški dnevi pa se
povezujejo tudi s cilji predmeta tehnika in tehnologija. Na Srednji šoli za strojništvo Škofja
Loka se tehniški dnevi izvajajo od leta 2012/2013 za učence osnovnih šol iz okolice, za
približno 500 učencev. Tehniški dan poteka v treh delavnicah z različnimi dejavnostmi, ki jih
vodijo učitelji srednje šole, pomagajo pa jim dijaki. Iz aluminija in pleksi stekla se izdela
podstavek za svinčnike. Učence se seznani s tehnično dokumentacijo, z računalniškim
konstruiranjem, s tehnološkimi meritvami v izdelavnem postopku. Sledi postopek izdelave
podstavka. Učenci so pri delu vodeni in nadzorovani. Pri delu se povezuje teoretično znanje s
praktičnim delom, pomembno je sodelovanje med učenci, ki tako spoznavajo svet dela in
poklicev, lažja je tudi izbira bodočega poklica, saj se učencem predstavi tudi možnost
nadaljevanja šolanja na Srednji šoli za strojništvo Škofja Loka. Izvajanje tehniških dni se
lahko prepozna kot primer zelo dobre prakse tako za učence osnovne šole, ki se odločajo o
izbiri poklica, kot za srednje šole, ki imajo možnost predstaviti poklice, za katere
izobražujejo, z uporabo tehnike in tehnologije v resničnem svetu. Vsi učenci so aktivni,
spoznajo drugo učno okolje, na informativnem dnevu pa so samo opazovalci.
Ključne besede: osnovna šola, dnevi dejavnosti, tehniški dan, primer dobre prakse
Summary
Days of activities are a part of the compulsory primary school programme, such as cultural,
natural science, sports and technical days. The emphasis is on cross-curricular integration.
Technical days are also linked with the aims of the subjects Technics and Technology. At
Secondary School of Mechanical Engineering Škofja Loka, technical days have been carried
out for approximately 500 students from 10 local and regional primary schools since the
school year 2012/2013. The technical day is held in three workshops with various activities
run by secondary school teachers, who are assisted by secondary school students. Students
make a pencil stand from aluminium and plexiglass. So they learn about technical
documentation, computer design and technological measurements in the manufacturing
process. The procedure for making the stand follows. At work students are guided and
supervised. The manufacturing process links theoretical knowledge with practical work. The
cooperation among students is very important as they get to know the world of work and
professions. Therefore it is a bit easier for them to make a choice about their future
profession; at the same they are also presented the possibilities of further education at
Secondary School of Mechanical Engineering Škofja Loka. The implementation of technical
days can be recognized as an excellent example of good practice for primary school students,
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who need to decide on the choice of a profession, as well as for secondary schools, which
have the opportunity to present the professions for which they educate through the use of
technics and technology in the real world. All primary school students are active, they learn
about other learning environment, but on school open days they are only observers.
Key words: primary school, days of activities, technical day, good practice example

V Škofji Loki se je poklicno in strokovno šolstvo 1. januarja 2009 povezalo v Šolski center
Škofja Loka, ki ga sestavljajo štiri organizacijske enote: Srednja šola za strojništvo, Srednja
šola za lesarstvo, Višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo in Medpodjetniški
izobraževalni center. Na Srednji šoli za strojništvo izobražujemo za različne poklice, učenci
pa lahko izbirajo med šolanjem, ki traja dve, tri ali štiri leta, po uspešno končanem 3-letnem
programu pa lahko nadaljujejo še dve leti v programu poklicno tehniškega izobraževanja.
Učenci, ki se vpišejo na Srednjo šolo za strojništvo, so bodoči pomočniki v tehnoloških
procesih, oblikovalci kovin-orodjarji, strojni mehaniki, instalaterji strojnih instalacij,
avtokaroseristi, avtoserviserji, strojni tehniki in avtoservisni tehniki. Učence zanima tudi
vajeniška oblika izobraževanja, ki povezuje izobraževanje v šoli in praktično usposabljanje na
vajeniškem učnem mestu, kjer spoznajo resnično delovno okolje. Vajeniška oblika
izobraževanja spodbuja vključevanje gospodarstva v sistem izobraževanja. Šola se ves čas
povezuje s podjetji, saj so naši dijaki njihovi bodoči delavci. Izobražujemo za poklice, ki jih v
podjetjih vedno potrebujejo.
Zavedamo se, da je izbira poklica zelo zahtevna odločitev, zato morajo bodoči dijaki dobiti
čim več informacij, da se lažje pravilno odločijo. Šolanje na Srednji šoli za strojništvo
učencem osnovnih šol predstavljamo na različne načine: kot predstavitve na osnovnih šolah,
na Vrtiljaku poklicev, na informativnem dnevu, od leta 2012/2013 pa za učence osnovnih šol
iz okolice organiziramo tehniške dneve. V šolskem letu 2018/2019 smo organizirali tehniški
dan za učence OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Davorina Jenka Cerklje, OŠ Miška Kranjca
Ljubljana, OŠ Smlednik, OŠ Pirniče, OŠ Žiri, OŠ Vodice, OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka.
Tehniški dan smo organizirali za 500 učencev.
Organizacija tehniškega dneva je kar zahtevna, saj so v izvedbo vključeni štirje učitelji: dva
učitelja praktičnega pouka in dva učitelja strokovno-teoretičnega pouka, torej štirje učitelji, ki
poučujejo dijake Srednje šole za strojništvo. Organizatorji tehniškega dneva v osnovni šoli se
najprej dogovorijo z vodjem delavnic, ki uskladi termine in razporedi učence. Hkrati
sprejmemo največ šestdeset učencev, ki jih razdelimo v tri skupine. Pripravimo tri delavnice,
ki trajajo šestdeset minut, učenci krožijo, tako da spoznajo vse faze postopka izdelave izdelka.
Vmes je čas tudi za malico.
Učence pripeljejo spremljevalci. Najprej se vsi zberejo v predavalnici, kjer jih pozdravi vodja
delavnic. Predstavi jim potek dela in razdeli delovne liste. Učence pozdravi tudi ravnateljica
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šole. Predstavi jim programe in poklice, za katere izobražujemo. Potem se učenci razdelijo po
skupinah in odidejo v delavnice, kamor jih pospremijo njihovi učitelji, ki vodijo delavnice.
Organizatorjem ponudimo različne delavnice, največkrat izberejo tehnološke meritve,
računalniško konstruiranje in izdelavo podstavka za svinčnike. Letos so se nekateri namesto
za tehnološke meritve odločili za avtomatizacijo in robotiko. Pri izvedbi tehniškega dneva
lahko sodeluje več učiteljev, koga izberemo, je največkrat odvisno od njihovega urnika, saj ne
želimo, da bi to delo opravljali ves čas isti učitelji. V izvedbo želimo vključiti nova področja
in nove učitelje.
Letos je bilo novo področje avtomatizacija in robotika. Po uvodnem delu so učenci izvedli
vajo. Učitelj jim je že pripravil mikrokrmilnike CYBRO, vezani dve stikali, induktivni senzor,
dve luči in enosmerni valj. Učencem je razložil, katere komponente imajo povezane in kako
jih bodo uporabili. Mikrokrmilnik je bil sprogramiran s programom za zaznavo kovine, učenci
pa so sami preizkusili, kaj program omogoča. V programu GRAPHFRUIT so učenci z
učiteljevo pomočjo reševali osnovne naloge programiranja stikal in luči. Nekaj časa pa so
program raziskovali tudi sami.
V delavnici tehnološke meritve v izdelavnem postopku učenci spoznajo različna merila,
rešujejo pa tudi vaje na delovnih listih. Učitelj jim najprej predstavi merilne kladice, ki so
najpomembnejši merilni pripomoček, s katerim merimo dolžine. Z njim umerjamo in
kontroliramo drugo merilno orodje in merilne naprave. Univerzalno pomično merilo
uporabljamo za enostavna zunanja in notranja merjenja. Učitelj opozori, da nam nonij na
drsniku omogoča natančnejše merjenje. Učenci teorijo takoj preverijo v praksi, ko merila
uporabijo pri merjenju izdelka in drugih nalogah.
V delavnici za praktični pouk učenci sami iz aluminija in pleksi stekla izdelajo podstavek za
svinčnike z logotipom Šolskega centra Škofja Loka. Učitelj učencem najprej predstavi
delavnico in stroje. Opozori jih na varstvo pri delu in obvezno uporabo zaščitnih sredstev.
Vodja delavnic že prej pripravi material in osnovo za izdelek. Učenci na strojih izvedejo
različne operacije: vrtanje in grezenje lukenj v aluminij, grezenje lukenj v pleksi steklo,
barvanje črk, brušenje. Sledi sestavljanje in vijačenje ter postopek krivljenja pleksi stekla.
Učence učitelj ves čas nadzira pri delu, pomagajo tudi dijaki naše šole.
V delavnici računalniškega konstruiranja učenci najprej spoznajo tehnično dokumentacijo.
Učitelj poudari, da je pomembna pri načrtovanju, proizvodnji in kasnejši uporabi izdelkov.
Spoznajo več vrst risb: skice, delavniške risbe, sheme, prospekte, kataloge … Strojne dele in
naprave narišemo v pravokotni ali prostorski projekciji. Učenci v programu Pro/ENGINEER
rišejo blok, kotnik in stojalo za svinčnike. Pri delu jih ves čas vodi in nadzoruje učitelj, ki mu
pomagajo dijaki naše šole.
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Delo v delavnicah se povezuje: najprej se učencem predstavi končni izdelek, v delavnici
računalniškega konstruiranja narišejo blok, kotnik in stojalo za svinčnik, pri izdelavi izdelka
spoznajo različne postopke, npr.: žaganje na mero, graviranje, vrtanje, vrezovanje navoja,
posnetje robov, grezenje, upogibanje, uporabijo različne stroje in orodja, npr.: vijačni sveder,
navojni sveder …, v delavnici tehnološke meritve v izdelavnem postopku preverijo, ali oblika
obdelovanca ustreza predpisom na konstrukcijskem načrtu, npr.: dolžino predmeta, premer
izvrtine, kot med dvema ploskvama, obliko in osnovne mere navoja …

Slika 1: Podstavek za svinčnike
Vir: arhiv Šolskega centra Škofja Loka
Izdelek je uporaben, učenci ga izdelajo sami in odnesejo domov. Med delom spoznajo
resnično delovno okolje, opravljajo dela, ki so nova in zanimiva tako za učence kot učenke.
Vsi so pri delu aktivni, pridobijo novo izkušnjo, razvijejo nove spretnosti in veščine, to pa je v
obdobju iskanja bodočega poklica zelo pomembno. Učitelji in dijaki, ki jim pomagajo, pa so
pozorni tudi na to, da vsi izdelek res naredijo, tudi tisti, ki pri delu niso tako spretni. Učenci
tudi sodelujejo med sabo, opazujejo drug drugega pri delu, so zelo motivirani, ko rešujejo
»težave« pri samostojnem delu. Učenci spoznavajo, da je za uspešno delo potrebno
sodelovanje, medsebojna pomoč in ne samo tekmovalnost.
Pri izvajanju dela učitelji poudarijo, da moramo uporabiti zaščitna sredstva za varno delo, da
moramo delovno mesto pripraviti za delo, da moramo odlagati orodje na zanje določeno
mesto, skrbeti za red in čistočo in seveda delovno mesto na koncu tudi pospraviti. Učitelji
učence opozarjajo, da moramo biti previdni pri delu z nevarnimi snovmi, da jih hranimo v
posebnih posodah, da moramo ločevati odpadke in tako skrbimo za varovanje okolja.
Pri delu se tako povezuje teoretično znanje s praktičnim delom. Šolski center Škofja Loka ima
Medpodjetniški izobraževalni center, kjer so delavnice opremljene s sodobnimi stroji, ki jih
učenci v osnovni šoli nimajo, zato je tehniški dan priložnost tudi za to, da taka praktična
izkušnja vzbudi razmišljanje, da je mogoče strojništvo tisto področje, kjer bi učenci iskali svoj
bodoči poklic. Mnogi učenci se namreč vrnejo in na informativnem dnevu iščejo dodatne
informacije.
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Na informativni dan učenci pridejo skupaj s starši. V uvodnem delu jih seznanimo s splošnimi
informacijami, potem pa jim predstavimo delo dijakov v delavnicah. Razdelimo jih v skupine,
ki jih vodijo učitelji od delavnice do delavnice, tako da na predstavitvah spoznajo različne
poklice. Predstavimo laboratorij za meritve, delavnice za ročne in strojne obdelave, spajanje
materialov, avtoservisno in avtokaroserijsko delavnico, avtodiagnostiko, laboratorij za
energetiko, učilnice za CAD-tehnologijo, CNC-tehnologijo, avtomatizacijo in robotiko …
Informativni dnevi so zelo dobro obiskani, to pa seveda pomeni, da so učenci samo
opazovalci praktičnega dela naših dijakov in njihovih profesorjev. Dobijo informacijo o
poklicih v strojništvu in avtomehanski stroki. To so učenci, ki jih to področje zanima, na
tehniški dan pa pridejo vsi učenci in učenke 8. razreda ne glede na zanimanje. Na tehniškem
dnevu so aktivni vsi, tudi tisti, ki so prepričani, da jih to področje ne zanima. Učencem znanje
pomeni več tudi zato, ker spoznajo praktično uporabnost. Med delom pa je dovolj priložnosti
tudi za pogovor o poklicih, učenci lahko dobijo odgovore na vprašanja, največ pa pomeni
praktična izkušnja. Odgovore pa iščejo tudi pri dijakih, ki se že izobražujejo na naši šoli.
Tehniški dnevi so dobra izkušnja tudi za učitelje in dijake, ki jim pomagajo. Učitelji
poudarjajo, da učenci radi delajo, poslušajo nasvete, da pa je delo z njimi zelo zahtevno, ker
potrebujejo stalno kontrolo in so nekateri manj spretni pri delu in jim je potrebno pomagati,
hkrati pa morajo paziti, da delo kljub vsemu opravijo učenci sami.
Tehniški dan omogoči uresničiti tudi nekatere cilje pouka tehnike in tehnologije, kot je
zapisano v učnem načrtu (2013), predvsem to, da učenci ob uporabi preprostih obdelovalnih
orodij in strojev ter računalniške tehnologije razvijajo in urijo delovne spretnosti, da
spoznavajo merilna orodja in se urijo v merilnih postopkih, ob delu gojijo kulturo odnosov in
sodelovanja v skupini, gojijo odgovornost, ekonomičnost izrabe časa, gradiv in energije,
natančnost in red, spoznavajo svoje sposobnosti in nagnjenja ter jih usmerjajo v ustvarjalno
delo v stroki in prostem času.
Na Srednji šoli za strojništvo Škofja Loka smo ugotovili, da so tehniški dnevi res zelo dobra
povezava med osnovno in srednjo šolo, mogoče tudi pot do poklica, zato bomo s to
dejavnostjo nadaljevali, razmišljamo tudi o tem, da bi v delavnice vključili tudi druga
področja.
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Igor Jeram: ROBOTIKA V OSNOVNI ŠOLI
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
V prispevku bo predstavljena interesna dejavnost Robotika.
Interesna dejavnost zajema vse štiri stebre:





učiti se, da bi vedeli (nadarjeni učenci, uporaba IKT),
učiti se, da bi znali delati (tehnika in tehnologija v 9. razredu, računalništvo, kot
obvezni predmet, poklicna orientacija),
učiti se, da bi znali živeti skupaj (interesne dejavnosti, krožki),
učiti se biti (medgeneracijsko druženje – izdelava proge, različne starosti učencev).

Izredna kompleksnost področja robotike, ki zajema najrazličnejša znanja s številnih področij,
zahteva tudi drugačen pristop do učencev. Pokaže se, da v našem šolskem sistemu vse cilje
najlaže dosežemo prav z organizacijo interesne dejavnosti. Če k temu prištejemo še izredno
različnost učencev, ki jih področje zanima, saj se prijavijo nadarjeni učenci, ki izkažejo svojo
nadarjenost na različnih področij, od splošno učno-kognitivnih, do ročnih spretnosti, je izbira
za tako obliko pouka še bolj na dlani.
Te učence povezati v ekipo, tim, kjer vsak prevzame svoj del naloge, hkrati pa si medsebojno
pomagajo pri premagovanju zadanih problemov, predstavlja učitelju poseben izziv.
Po mnenju avtorja se tu nakazujejo pristopi, ki jih teorija rada omenja, ko govori o šoli
prihodnosti in vlogi učitelja v le-tej.
Učitelj je v taki situaciji mentor, motivator, spodbujevalec, kritični prijatelj (raje odrasel),
učenci pa iščejo znanje in poti do realizacije ciljev. Pri tem morajo medsebojno sodelovati, saj
je izpolnitev naloge odvisna od prispevka vsakega med njimi.
S prispevkom želi avtor tudi spodbuditi pristojne institucije v šolskem sistemu, da bi področju
tehnike namenili sistemsko pozornost in vnesli v predmetnik več ur, ki bi bile namenjene
področju, predvsem s ponovno umestitvijo predmeta tehnika in tehnologija v zaključni razred
osnovnega šolanja.
Zadovoljstvo učencev ter njihovih staršev ter rezultati na različnih ravneh tekmovanj so
povratna informacija mentorju, da je pot, ki jo ubira prava in to želi deliti tudi z drugimi
udeleženci tega posveta ter širše.
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Summary
In this article the extracurricular activity Robotics is described.
The extreme complexity of Robotics, which includes knowledge from many fields, demands a
different approach to students. It turns out that in our school system the extracurricular
activity is the best way to achieve most of the goals, from general learning-cognitive, to
manual skills.
The diversity of students, who are interested, who show their talent in this field, which has a
variety of interests and learning capacities is an exceptional task. We connect students into a
team, where everyone takes his part and at the same time they help each other at managing
goals, this kind of class represents a special challenge for the teacher mentor.
The teacher’s rule in the future school and modern approaches are indicated in this article.
The teacher turns out to be a mentor, a motivator, a stimulator, a critical friend (better adult)
when students are searching for knowledge and ways to achieve goals on their own. They
have to cooperate because completing the task depends on everyone’s contribution.
In this article author wants to stimulate institutions in school system to pay more attention on
the subject Technology and develop the curriculum by implementing the subject into the ninth
grade of the primary school.
The contentment of students and their parents with results achieved in several levels of
competitions are the feedback, that this path is correct and is need to be shared on this
symposium and even wider.
1. UVOD
Interesna dejavnost Robotika poteka na Prvi osnovni šoli že vrsto let. Bivši učenci, ki so
obiskovali to interesno dejavnost, danes že študirajo robotiko na univerzah in vesel sem takih
novic. Seveda ne vsi, saj življenjska pot marsikomu odpre pot na druga področja.
Pa vendar, mnogim učencem, ki so obiskovali interesno dejavnost, pusti določena znanja, ki
jim danes raje rečemo kompetence in veščine.
Veliko težav sem imel ob poskusu uvrstiti interesno dejavnost robotiko v enega od stebrov
izobraževanja po Delorsu.
V vsakem stebru sem namreč našel delček našega dela.
Naj poskusim utemeljiti.
Učiti se, da bi vedeli: na interesno dejavnost se prijavljajo učenci različnih starosti, zelo
različnega predznanja, prav tako različnih sposobnosti, saj se prijavijo učenci, ki jih sistem ni
prepoznal kot nadarjene, imajo pa željo izvedeti čim več o tehniki in robotiki, kot tudi
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nadarjeni učenci, ki izkažejo svojo nadarjenost na različnih področij, od splošno učnokognitivnih, do ročnih spretnosti. Njihove razlike v bralni pismenosti ter znanju uporabe IKT
tu niso tako pomembne, saj jih druži želja po vedeti.
Učiti se, da bi znali delati: učenci morajo znotraj samega krožka sestaviti robota, nato pa
sledi še mnogo bolj zamudno učenje programiranja. Že kar hitro se pokaže, kdo je bolj spreten
s prsti, kdo bolje prebere slikovno navodilo in kdo izmed učencev je pri delu točen in
natančen. Najprej učenci robota sestavijo po slikovnem navodilu, z razvojem samega robota
in s pridobljenimi izkušnjami pa učenci želijo robota sestaviti po svoji lastni želji in znotraj
samih ekip dosežejo zelo različne rešitve. Glede na dolgoletne izkušnje lahko potrdim, da
učenci 9. razreda izkažejo veliko potrebo po tehničnem znanju in velikokrat mi je prav žal, da
nimajo možnosti po sistematizirani poti priti do tega znanja.
Učiti se, da bi znali živeti skupaj: kot sem navedel že v razmišljanju ob prejšnjem stebru, se
na interesno dejavnost prijavijo učenci različnih starosti in različnih sposobnosti. Pa vendar
morajo za dosego zastavljenih ciljev sodelovati prav vsi v ekipi, vsak na svojem področju,
vsak po svojih močeh. Nemalokrat se primeri, da je ekipa sestavljena iz učencev različnih
razredov in takrat starejši v začetni fazi pomagajo mlajšim, le-ti pa morda prispevajo
drugačen pogled na izzive. V obliki interesnih dejavnosti je ta pojav kar reden.
Učiti se biti: v tako mešanih skupinah, tako po starosti, kot sposobnostih, je večja možnost,
da pride do konfliktnih situacij. Ker je delo zahtevno se pripeti tudi, da posamezen učenec
glede na trenutno oz. dnevno počutje ni pripravljen sodelovati v taki meri, kot to od njega
pričakujejo kolegi iz ekipe. V takih primerih se pokaže, kako pomembno je, da znajo med
seboj učenci sobivati in biti. Določene naloge je potrebno opraviti tudi doma in v teh primerih
učenci zelo radi vključijo starše oz. stare starše.
Glede na vse prej zapisano bi se na koncu vendarle odločil, da je glavni poudarek vendarle na
stebru učiti se, da bi znali delati.
2. CILJI INTERESNE DEJAVNOSTI ROBOTIKA
Osnovni cilji interesne dejavnosti so:











spoznati osnovne pojme robotike,
načrtovati in sestaviti avtonomno robotsko vozilo,
z uporabo projektnega in eksperimentalnega dela ter konstruiranja usvojiti temeljne
metode in oblike dela, značilne za tehnično-tehnološko področje,
razvijati sposobnost za delo v skupini,
razvijati psihomotorične sposobnosti,
pridobivati sposobnost samostojnega reševanja problemov,
pridobiti kritičnost pri vrednotenju rezultatov,
vaditi predstavljati lastne zamisli in s sogovorniki iskati najboljše rešitve,
spoznavati poklice s tega področja,
pridobiti motivacijo za nadaljnje šolanje na tem področju.
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V samem bistvu so cilji povzeti po dveh učnih načrtih – po učnem načrtu za izbirni predmet
elektronika z robotiko za učence 9. razreda ter po učnem načrtu za izbirni predmet robotika v
tehniki za učence 8. razreda.
Odločitev za poučevanje v obliki interesne dejavnosti, ne pa v obliki izbirnih predmetov,
sploh ni bila težka. Ker poteka robotika kot interesna dejavnost, sem kot mentor veliko lažje
diferenciral in individualiziral cilje, ki jih naj učenci dosegajo. Časovnica je popolnoma
prilagojena posameznemu učencu. Kadar so učenci posebno motivirani in navdušeni traja
dejavnost dlje, ko niso pri volji, dejavnost skrajšamo ali pa jo celo odpovemo, morebiti
prestavimo na kakšen drug dan. Tega znotraj pouka nikakor ni možno izvesti. Kadar učenci
kljub začetnemu navdušenju ugotovijo, da je delo zanje pretežko ali pa jih bolj zanimajo
druge dejavnosti, se lepo pogovorimo in najdemo rešitev brez odvečne administracije.
Predvsem pa je tu dejstvo, da pri interesnih dejavnosti ni ocen. S tem se sprostijo tako učenci,
kot tudi učitelj-mentor.
3. AKTIVNOSTI UČENCEV
Najbolj pomembno je dejstvo, da želim od učencev aktivno vlogo! Transmisijski pedagoški
pristop se v največji možni meri umakne transformacijskemu.
Na konkretnem primeru je cilj učencev sestaviti robota iz zbirke Lego Minstorms ter ga
sprogramirati za opravljanje zastavljenih nalog. Na naši šoli imamo robota dveh generacij –
NXT ter EV3.

Lego NXT

LEGO EV3

V začetnih korakih učenci sestavijo robota po navodilih proizvajalca LEGO – slikovno
gradivo, ki ga vsi zelo dobro poznamo.
Tak robot je sposoben opraviti osnovne premike ter osnovne zaznave okolice. Vsebuje
namreč le osnovne senzorje ter motorje.
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V nadaljevanju morajo učenci robota v najboljši možni meri usposobiti, da opravi naloge, ki
smo si jih zamislili.
Poleg slikovnega gradiva, ki ga zdaj že poznajo v tiskani obliki, učenci posežejo po gradivu,
ki je na voljo na zgoščenki, katera pripada kompletu. Uporabijo IKT, kjer poleg navodil o
sestavljanju dobijo tudi namige o programiranju osnovnih funkcij.
Za lažjo predstavo naj povem, da za osnovne naloge, ki naj jih robot opravi, potrebujemo
svetlobni senzor ter dva motorja. Učenci morajo te tri komponente uskladiti, da bo robot
kolikor toliko avtonomen.
Ko učenci usvojijo osnovne naloge, jih čakajo vedno težje naloge, ki potrebujejo več
motorjev, senzorjev, uskladitev, sprememb konstrukcije robota, poskusov, kompromisov,
skratka čaka jih zanimivo, a naporno delo.
Delo: prenosni računalnik, robot, škatla kock

Primer tekmovalne proge
Navodil za te naloge pa ni, zato se morajo prebiti do rezultatov z eksperimentiranjem,
vrednotenjem rezultatov, delom v skupini, delitvijo nalog znotraj skupin, ….
Realizirati morajo prav vse cilje, ki sem jih navedel v uvodu, seveda ne vsi vseh, kot skupina
pa čisto vse.
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Kompleksnost robotov na državnem tekmovanju
4. VLOGA MENTORJA
Biti mentor skupini zelo motiviranih učencev, pa čeprav zelo različnih učencev, je najbrž želja
vsakega učitelja. Učitelj v taki skupini učencem ne predstavlja več vira znanja, podatkov in
veščin, ampak je naslov, kamor se radi obrnejo, ko pride do problema. Seveda učenci ne
morejo in ne smejo biti prepuščeni sami sebi. Učitelj - mentor jih mora pripeljati do stopnje,
ko so pripravljeni prevzeti svoj del naloge in prepustiti del naloge ostalim. Obenem mora
učitelj pri učencih privzgojiti pozitiven odnos do tehnike in temeljnih metod in oblik dela,
značilne za tehnično-tehnološko področje.
Velikokrat se zgodi, da v kompleksnosti naloge učenec ne najde več niti. Takrat ga mora
učitelj spodbuditi k nadaljnjemu delu, tudi k vrnitvi na začetek, če je to potrebno. Učitelj ne
išče rešitve, ampak pot k rešitvi. Učence mora neprestano usmerjati v iskanje prave poti, cilj
bodo dosegli sami, v kolikor pa jim čisto ne uspe, pa jim mora pomagati naprej, morda po
čisto novi poti. Tudi vloga mentorja je torej zelo aktivna, saj je učencem vedno na voljo,
pripravljen za pogovor, nasvet, iskanje poti do rešitve problema, motiviranje za resno delo,
itd.
Primeri se, da učenci najdejo rešitev na drugačen način kot si zamisli mentor, a to je
pravzaprav odlično. S tem dokažejo, da so sposobni, ustvarjalni, originalni.
Še največ težav se pojavi pri usklajevanju dela znotraj skupine, kjer so učenci različnih
starosti ali pa različnih učno-kognitivnih ter ročnih sposobnosti. Učenci morajo razumeti, da
so v ekipi enakopravni, kljub temu, da se znotraj vsake skupine oblikuje neformalna delitev.
Nekdo pač prevzame mesto vodje pri programiranju, drugi skrbi za »kocke«, tretji ima na
skrbi računalnik, mogoče sestavlja progo, itn.
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Delitev dela znotraj skupine – vsak prevzame svoj del naloge
Naslednja težava se pojavi pri iskanju bližnjic. Velikokrat je bližnjica v resnici precej daljša
od predpisane poti. Naj učitelj-mentor ukrepa takoj ali naj morda pusti učence, da se na lastni
napaki naučijo lekcije? Kakor kdaj. Eksperiment pač včasih vodi v neuspeh, pomembno je, da
iz lekcije odnesejo tudi nekaj pozitivnega.
Posebna situacija so tekmovanja. Tu se pojavi stres, hitenje v iskanju rešitev problemov, ki jih
prinese drugačen prostor z drugačnimi pogoji. Vloga mentorja je, vsaj po mojem prepričanju,
da učence umiri, da jim razloži, da znajo veliko in da rezultat sam po sebi ni najbolj
pomemben. Šteje tudi to, da sosednji ekipi, ki se znajde v težavah zaradi baterij, računalnika
ali pa kock, pomagaš, da pokaže kar zna.

Na tekmovanju stopijo skupaj. Na fotografiji so učenci treh različnih generacij, iz različnih
ekip, pa vendar sodelujejo.
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5. ZAKLJUČEK
Robotika nikakor ni disciplina, ki bi štela med lažje. Veliko različnih veščin in spretnosti je
potrebnih za doseganje rešitev, ki jih pred učence postavijo zadane naloge. Prav neverjetno je,
kakšen preskok je zaslediti med učenci, ko vstopijo v deveti razred. Tisti, ki vztrajajo tudi v
devetem razredu, pokažejo izredno sposobnost za iskanje rešitve, tako s konstrukcijskega kot
tudi programerskega vidika. Zato me še posebej čudi dejstvo, da nikakor ne najdemo rešitve,
ki bi tehniko in tehnologijo zopet postavila tudi v deveti razred. In sicer kot obvezen predmet
za vse.
Slovenija želi razvijati napredne tehnologije, obenem pa nekako ne vlaga v razvoj oz.
izobraževanje kadrov s tega področja. Spodbujati želimo vpise na tehnično področje, tako v
srednjem kot višje in visokošolskem sistemu, učencem v najbolj kritičnem obdobju
odraščanja pa vzamemo možnost odkrivati svet tehnike. Izbirni predmeti, neobvezni izbirni
predmeti ter tehniški dnevi nikakor niso rešitev. Niti interesne dejavnosti niso rešitev te
zagate, je pa nekaj.
Rešitev je sistematsko vpeljati pouk tehnike in tehnologije zopet v deveti razred, da bodo naši
otroci razumeli svet tehnike, ki ga sicer velikokrat ne opazimo, a brez njega sploh ne znamo
več živeti.
Ne morejo in ne smejo za nas razvijati in izdelovati visokih tehnologij le drugi, sami pa se
bomo zadovoljili z manj težavnimi delovnimi operacijami. Sami moramo v korak s časom,
začne pa se z izobraževanjem v osnovni šoli. In prekinitev tega procesa tik pred vstopom v
srednješolsko obdobje nikakor ni spodbudna.
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Damjan Gašparič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA V 9. RAZREDU
Osnovna šola Fram
Povzetek
V osemletki je bil predmet, takrat še tehnična vzgoja zastopan od 5. do 8. razreda v skupnem
obsegu 6 ur, v devetletki obsega tehnika in tehnologija le 4 ure.
V devetletki so se določene tehnične vsebine iz višjih razredov preselile v nižje razrede,
predvsem k predmetu naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu, kjer so del tehničnih vsebin
pričeli poučevati učitelji razredne stopnje. Zahtevnejših vsebin, ki bi jih razumeli učenci v 8.
in 9. razredu več ni v predmetniku. Tudi uvedba tehniških dni in izbirnih predmetov ne more
zapolniti te vrzeli.
Tehnologija je vedno bolj pomembna, zato bi bilo prav, da se predmet tehnika in tehnologija
vrne tudi v 9. razred vsaj z eno uro. Tehnološki razvoj je možen le, če že mladim ljudem
zbudimo zanimanje za tehniko in tehnologijo, da pridobijo znanja za ravnanje s čim več
sodobnimi stroji in napravami.
Res je, da pouk tehnike in tehnologije zahteva velika vlaganja v opremo, vendar po drugi
strani razvija ročne spretnosti, inovativnost, skrb za okolje, skrb za varnost pri delu,
odgovorno ravnanje s stroji in napravami... Tu se skriva ogromen potencial, zato bi bilo zelo
koristno, da se otrokom v devetletki ponudi več tehniških vsebin.
Summary
During the eight-year elementary school, the subject technical education was represented
from the 5th to 8th grade in the total range of 6 hours. In the nine-year program of elementary
school, engineering and technology covers only 4 hours.
In the nine-year program of elementary school, certain technical contents moved from higher
to lower grades, especially towards the subject natural sciences and engineering in the 4th and
5th grade, where classroom teachers began to teach part of the technical content. More
demanding content that pupils of 8th and 9th grade would understand is no longer available in
the curriculum. The introduction of technical days and selective subjects also cannot fill this
gap.
Technology is becoming increasingly important, therefore it would be appropriate for the
subject engineering and technology to return to the 9th grade at least with one lesson.
Technological development is possible only if we already induce the interest of young people
into engineering and technology to acquire knowledge for the use of many modern machines
and devices as possible.
It is true on one hand that the lessons of engineering and technology require considerable
investment in equipment, but on the other hand it develops manual skills, innovation, care for
the environment, care for safety at work, responsible use of machines and devices... Here is a
huge potential, therefore it would be very useful to offer more technical content to children in
the nine-year program of elementary school.
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1. Uvod
Živimo v dobi tehnike in tehnologije. Tehnologija nas spremlja na vsakem koraku, brez nje si
ne moremo predstavljati vsakdanjega življenja. Pa vendar, ali tehnologijo tudi ustrezno
razumemo, jo znamo izkoristiti, razvijati, si z njo pomagati? Nekoč so se zavedali, da
poznavanje tehnike in tehnologije pomeni napredek, večjo blaginjo, gospodarski razvoj. Prav
je, da mlade v času obveznega šolanja, to je v osnovni šoli, pripravimo na življenje, življenje
pa je tesno povezano s tehnologijo. Lahko rečemo, da je življenje odvisno od tehnike in
tehnologije, zato bi bilo zelo koristno, da učence na tem področju čim bolj usposobimo, da
bodo znali uporabiti vse prednosti sodobne tehnologije, se zavedali tudi njenih slabosti in da
jo bodo kot odrasli znali tudi izboljševati in prilagajati sodobni družbi.
2. Korak nazaj
Vendar se včasih kaj zalomi. Učenci so pred več kot dvema desetletjema v osnovnošolskem
izobraževanju bili deležni precej več tehničnih vsebin pri pouku tehnične vzgoje, kot se je ta
predmet nekoč imenoval. Spadal je med vzgojne predmete, kjer so učenci dobivali ocene zelo
uspešno, uspešno in manj uspešno. Te ocene niso vplivale na končni uspeh. Takrat je še
obstajal učni uspeh, ocenjevalo se je tudi vedenje. Vzgojni predmeti so lahko včasih vplivali
na končni uspeh, če je učenec bil med oceno pri rednih predmetih.
V osemletki je bila tehnična vzgoja zastopana od 5. do 8. razreda v skupnem obsegu 6 ur.
Tehnična vzgoja je bila prisotna v 5. in 7. r po 1 uro tedensko, v 6. in 8. razredu pa po 2 uri
tedensko.
Potem se je pred dobrimi 20 leti zgodila devetletka. Sam sem ravno takrat pričenjal svojo
poklicno pot. Spomnim se, da je za vse nas bilo presenečenje, da je za tehniko in tehnologijo
bilo na voljo manj ur. V 6. razredu 2 ur, v 7. in 8. razredu pa po eno uro, skupaj 4 ure, kar je
ena tretjina ur manj. Res je sicer, da se je nekaj tehniških vsebin preneslo v nižje razrede, ker
pa imajo mlajši učenci manjše zmožnosti, so se vsebine poenostavile. Lep primer je Finska,
kjer imajo učenci v višjih razredih osnovne šole 7 ur tehnike, pri nas skoraj polovico manj.
Zakaj je v devetletki vsebin manj, ni bilo odgovora, posledice pa so manjši vpis
osnovnošolcev na srednje strokovne in poklicne programe. Prav dejstvo, da v devetem
razredu ni tehnike in tehnologije, vpliva na slabši vpis v srednje šole, obenem pa učenci
devetih razredov uporabljajo tehniko in tehnologijo, obdaja jih povsod, niso pa deležni
primernega izobraževanja iz tega področja.
3. Težave učnega predmeta tehnika in tehnologija
V programu osnovne šole prevladujejo predmeti, ki spodbujajo učenje na pamet. Učenci, ki
jim takšen način pouka ne leži, so pa bolj ročno spretni, nimajo priložnosti, da bi se izkazali,
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zato izgubljajo voljo do obiskovanja šole, do učenja, šola se jim zdi zahtevna, povzroča stres.
Takšen odnos do šole je opazen predvsem pri fantih, ki so na splošno veliko bolj uspešni pri
pouku tehnike in tehnologije. Spomnim se mnogih učencev, ki so imeli pri skoraj vseh
predmetih slabe ocene, pri tehnični vzgoji oziroma tehniki in tehnologiji pa so imeli polno
idej, kako izdelati določen izdelek čim boj izvirno, hitro, to so tudi dejansko z lahkoto in z
veseljem naredili. Naše gospodarstvo bo le stežka uspešno, če ne bomo proizvajali izdelkov,
ki pomenijo višjo dodano vrednost. Vse to bo možno le takrat, ko bomo sistemsko naredili
šolski sistem tak, da bomo učence vodili skozi ustrezen predmetnik, ki bo ponudil tehniko
tudi v devetem razredu vsaj z dvema urama tedensko. Tako bi prišli nazaj na število ur
tehnike, ki so bile na voljo že v osemletki. Sicer smo v devetletki dobili nove dneve
dejavnosti, tehniške dneve. Do tukaj vse lepo in prav, vendar ne moremo mimo dejstva, da
tehniški dnevi niso enaki pouku in ne morejo nadomestiti manjkajočih ur.
Majhno število ur predmeta tehnika in tehnologija v osnovni šoli pomeni tudi to, da učitelj
tehnike in tehnologije, ki poučuje še kakšen drug predmet, če le-ta ni matematika, ne "nabere"
dovolj ur, da bi delal samo na eni šoli. Mnogi učitelji tehnike poučujejo na treh ali celo štirih
šolah, celo sam sem vrsto let poučeval na treh šolah.
Poznam tudi veliko primerov, sploh v času, ko je učitelj lahko poučeval tudi ustrezen delež
predmetov, za katere ni bil usposobljen, da je tehniko poučeval npr. učitelj zgodovine, moj
predhodnik, ki je poučeval tehniko na eni od majhnih šol, pa je bil učitelj športa. Potem se še
kako lahko vprašamo, kakšna je tehnološka pismenost takšnih učiteljev, ki so se izobraževali
iz tehnike le v osnovni šoli, v srednjo šolo so hodili npr. v gimnazijski program, na fakulteti
pa so poslušali npr. zgodovino in/ali geografijo, nato pa v osnovni šoli poučevali tudi tehniko.
Učitelji, ki niso tehniki po duši, se niti dodatno ne izobražujejo, da bi vsaj na ta način pridobili
nekaj dodatnih znanj, saj za to nimajo interesa. Vprašamo se lahko, koliko je lahko takšen
učitelj navdušil učence za tehniko, jim dal uporabnega znanja, jih naučil načrtovati izdelke,
pravilno uporabljal orodje in stroje...
Če smo že pri usposobljenih učiteljih, pri odločanju za vpis v srednje šole je ključno, kdo
predmet uči in seveda, koliko znanja in spretnosti učenec pridobi v osnovni šoli, da se lahko
potem v srednji šoli spoprime z novimi izzivi.
Tehnika velja za moško področje, vsi poklici iz tega področja veljajo za moške poklice.
Problem je, da so ti poklici slabo plačani, ne glede na dejstvo, da so zelo iskani in je težko
dobiti dobrega delavca- strokovnjaka.
Problem predmeta je tudi obilo "nevarnega" dela. Zaradi dela s stroji in napravami lahko
kadarkoli pride do poškodb. Pouk tehnične vzgoje je nekoč bil nekoliko bolj nevaren, vendar
so se učenci teh nevarnosti bolje zavedali in bili tudi bolj odgovorni. Sedaj je učitelj veliko
bolj izpostavljen, če se karkoli zgodi pri pouku, oziroma je breme odgovornosti na njegovih
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ramenih. Učitelj je vedno dolžan podati jasna navodila za delo, pri delu s stroji je prisoten, da
priskoči na pomoč, če se izkaže potreba.
Ker se pri tehniki in tehnologiji zahtevajo ročne spretnosti, ročne spretnosti učencev pa se
slabšajo, učenci posledično dobivajo odpor, saj slabše ročne spretnosti vplivajo na nižje ocene
izdelkov, iz katerih učenci v glavnem prejemajo ocene. Da bi to popravili, jih moramo
dodatno motivirati, jim narediti stvari zanimive.
Večje zanimanje za tehniko lahko pri otrocih spodbudimo na različne načine. Sam sem veliko
delal v tej smeri. Udeleževal sem se tekmovanj elastomobilov, kjer učenci z lastnim trudom
iz odpadnih predmetov izdelajo elastomobil, ga preizkušajo, ugotavljajo, kaj vpliva na to, da
bo avtomobil pripeljal čim dlje, glede na izbran elastični pogon. Navduševal sem množice
učencev za verižni eksperiment. Tudi tam so učenci iz odpadnih predmetov čim bolj izvirno
upoštevali fizikalne zakonitosti, ki veljajo za gibajočo kovinsko kroglico, da je le-ta čim dlje
in na najbolj zanimiv način potovala po napravi, brez da bi vmes vplivali na njeno delovanje.
Obstajajo razne verzije vseh ostalih tekmovanj, predvsem konstruktorstvo in modelarstvo bi
omenil. Pri izvedbi interesnih dejavnosti in poletnih taborov je lepo razvidno, da se da z
učenci devetega razreda dosegati tudi sintezo znanj tehnike s področij fizike in kemije, kar v
nižjih razredih ni mogoče.
4. Tehniški dnevi
Tehniški dnevi so poglavje zase. Sicer nam omogočajo poglobitev nekaterih tehniških vsebin,
vendar je v praksi drugače. V petih šolskih urah je sicer močno izpeljati kakšen projekt, ki ni
časovno zahteven, vendar s samo tehniko in tehnologijo marsikateri tehniški dan nima toliko
skupnega, kot bi si želeli.
Recimo ogled kakšnega sejma. Vožnja traja dve uri, ogled sejma traja dve uri, nekaj časa je
namenjeno malici in dan dejavnosti je končan. Veliko število tehniških dni tako poteka izven
šole, kjer ogromno časa odpade na sam prevoz. Mogoče je kaj bolje, če se tehniški dnevi
izvajajo v šolah, kjer se namensko posveti nekemu dogodku, npr. izdelavi izdelkov za božični
bazar. Ob množici različnih izdelkov učenec včasih nima možnosti izbire med izdelovanjem
več izdelkov, ampak izdeluje cel dan en tip izdelka. Sicer je mogoče tehniške dneve izvesti na
zelo zanimiv način, od njih lahko učenci odnesejo mnogo koristnih stvari, marsikaj je odvisno
od učiteljev, po navadi učitelja tehnike koliko truda vloži v to. Omenimo naj, da je učitelj
tehnike po navadi tudi naravoslovec ali matematik, zato je vpet tudi v naravoslovne dneve,
kar pomeni za te učitelje dodatno obremenitev. Posledično pride do izgorelosti in iskanje čim
lažjih poti, da se dan dejavnosti pač izpelje, kvaliteta izvedbe pa je velikokrat na zadnjem
mestu.
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5. Izbirni predmeti
Izbirni predmeti, v mislih imamo obdelave gradiv: les, umetne snovi, kovine, so domena
fantovske populacije. Redkokatera dekleta se odločijo za te izbirne predmete, kar je v bistvu
problem, saj določenih izbirnih predmetov oz. poglobljenih znanj deklet v osnovni šoli sploh
niso deležna. Seveda jih niso deležni niti vsi fantje, kar je razumljivo, saj obstaja tudi nekaj
drugih izbirnih predmetov, kjer se lahko na tehničnem področju bolje usposobijo, npr.
robotika, izbirni predmeti iz računalništva, tudi likovno snovanje ima nekaj stičnih točk s
tehniko in tehnologijo.
6. Pomen tehnike in tehnologije
Obstaja zelo veliko, upam si trditi vsaj polovica poklicnih šol, ki dijake usposabljajo za tista
znanja, ki so najbližje predmetu tehnika in tehnologija. Poglejmo si nekaj primerov poklicev:
mizar, vodovodar, strojni ključavničar, avtomehanik, pečar, kovač, tesar, parketar, keramičar,
elektrikar, zidar, klepar, kamnosek, urar... sem lahko štejemo tudi čevljarje, krojače in še bi
lahko naštevali različne poklice, kjer je pomembno, kako se je še kot učenec v osnovni šoli
izkazal pri predmetu tehnika in tehnologija. Seveda mora imeti učenec tudi druga znanja,
predvsem pa ročne spretnosti, ki si jih lahko oblikuje le pri nekaterih predmetih, kjer se prav
tako soočamo s pomanjkanjem oz. izredno majhnim številom ur.
Tehnika in tehnologija uči tudi to, da pazimo na red in čistočo pri delu, da smo kreativni, da
izdelamo takšen izdelek, ki bo všečen, da bo služil svojemu namenu. Biti mora natančno
narejen, s čim večjim izkoristkom materiala. Zaščiten mora biti pred propadanjem, izdelava
mora potekati hitro in enostavno. To so zahteve, ki od učencev zahtevajo, da pri načrtovanju
razmišljajo, kakšen bo izdelek oz. končni produkt, ob čim manj stroških. Tu je še en vidik, ki
je pomemben, to je podjetništvo. Učenci se spogledujejo z osnovami ekonomije. Pri vsakem
izdelku poskušajo določiti končno ceno, s tem da upoštevajo ceno dela, ceno materiala in še
druge dejavnike.
Takega načina pouka v osnovni šoli primanjkuje, učenci se v glavnem učijo dejstva na pamet,
ne rabijo ročnih spretnosti. Kljub zahtevnosti in zahtevanim ročnim spretnostim imajo učenci
tehniko radi, kjer se pri izdelovanju predmetov sprostijo in uporabijo svojo ustvarjalnost. Z
izdelki se učenci radi primerjajo in veliko bolj kot pri ostalih predmetih tudi sodelujejo pri
ocenjevanju svojih izdelkov.
Ne smemo pozabiti niti na tehniško dokumentacijo, kjer dobijo vse potrebne podatke za
pravilne dimenzije izdelka in vse postopke, kako izdelek tudi izdelati. Tukaj je izredno
pomemben vidik prostorska predstava in obenem natančnost, saj velika odstopanja izdelka
glede na risbo vplivajo na videz končnega izdelka.
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7. Oprema šol za izvajanje, normativi...
Pouk tehnike in tehnologije ima, tako kot še nekateri drugi predmeti malenkost drugačne
normative, kar se tiče števila učencev. Normativ za oblikovanje skupin je 21 učencev. Če je
učencev 21, se formirata dve skupini. Torej ob 21 učencih v razredu pouk tehnike in
tehnologije poteka v dveh skupinah po 10 in 11 učencev. To je precej ugodneje za učitelja, ki
te skupine poučuje, saj je, govorim iz lastnih izkušenj, poučevanje mnogo lažje, če je učencev
manj. To je redek primer, da imamo dve skupini po 10 in 11 učencev, vendar je tudi v
skupinah po 12 otrok delo in izvajanje praktičnih del mnogo lažje, tako za učitelja, ki ima
večji nadzor, kot tudi za učenca, saj jim je učitelj več časa na voljo. Učitelj tudi mora biti
prisoten pri delu s stroji, saj je delo nevarno, učenci pa morajo upoštevati vse varnostne
standarde: imeti morajo predpasnik, zaščitna očala, rokavice, spete lase oz. kapo... Dela s
stroji se izvajajo v tehnični delavnici, ki po navadi vsebuje namizni vrtalnik, nekaj motornih
rezljač, tračni brusilnik. Občasno se v delavnici na delovne mize postavijo rezalniki
striropora, naprave za upogibanje plastike ali kakšni drugi stroji. Dela z nevarnimi stroji več
praktično ni. Ko sem še sam obiskoval osnovno šolo, so bile aktualne povratne žage, ki so bile
veliko bolj nevarne od zdajšnjih motornih rezljač, uporabljali pa smo tudi stružnice za les, ki
so bile po učnih načrtih na vrsti v 6. razredu, sedaj učnih vsebin s to tematiko ni.
V času, ko sem obiskoval osnovno šolo so bili stroji mnogo nevarnejši, sestavljivi Klip klap
sistemi domačega proizvajalca velikokrat niso vzbujali nekega pretiranega občutka varnosti,
se pa ne spomnim, da bi se kakšen učenec resneje poškodoval. Struženje se je pred najkasneje
dobrimi 15 leti ukinilo in ga ni tudi pri izbirnih predmetih obdelave gradiv, kjer imamo
praviloma prijavljene učence, ki jih tehnika "leži".
Dejstvo je, da oprema za pouk tehnike in tehnologije in izbirnih predmetov s področja tehnike
ogromno stane, vendar po drugi strani razvija ročne spretnosti, inovativnost, skrb za okolje,
skrb za varnost pri delu, odgovorno ravnanje s stroji in napravami... Tu se skriva ogromen
potencial, zato bi bilo zelo koristno, da se otrokom v devetletki ponudi več tehniških vsebin.
8. Kako zapolniti vsebine v devetem razredu
Zaradi črtanja tehnike in tehnologije iz devetega razreda so izpadle vsebine s področij
elektrotehnike, elektronike, robotike, energetike, mehatronike, novih materialov in grafičnega
oblikovanja. V 9. razredu tako nista možna navezovanje in sinteza znanj s področja
naravoslovnih predmetov (fizike, kemije, biologije) na vsebine s področja tehnike in
tehnologije. Prav ta znanja so ključna za splošno tehnološko pismenost, morajo pa se izvajati
v devetem razredu, saj takrat učenci te vsebine veliko lažje dojemajo kot v nižjih razredih oz.
celo na razredni stopnji.
Učenci že po naravi radi kaj raziskujejo, preučujejo, gradijo in ustvarjajo in so na svoje delo
tudi ponosni. Za kompleksnejše delo je v okviru dodeljenih ur obveznega predmeta premalo
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časa. Izbirni predmeti s področja tehnike in tehnologije in interesnih dejavnosti ne zapolnijo
vrzeli, saj so pogosto izbrani predmeti iz drugih področij npr. športna vzgoja, računalništvo
itd. Zaradi okrnjenega časa, namenjenega tehniki in tehnologiji, so učenci prikrajšani za
razvijanje tehniško-tehnoloških zmožnosti in sposobnosti v obdobju konca šolanja v osnovni
šoli. Z uvedbo obveznega predmeta tehnika in tehnologija v devetem razredu bi bila
pridobljena znanja zelo pomembna za prepoznavanje lastnih sposobnosti in razvijanje
interesov na poklicnem področju. Trenutno stanje v veliki meri vpliva na neustrezno poklicno
odločitev. Snubljenje učencev (na različnih nivojih) za vpis v tehniške srednje šole in
fakultete je dokaz, da je treba spremeniti dosedanje stanje.
Vsebine predmeta s cilji, standardi znanja in kompetencami v 9. razredu naj bi predstavljale
vključitev predhodnega znanja, dopolnitev manjkajočih vsebin in nadgradnjo s področij
poznavanja in uporabe gradiv, elektrotehnike, elektronike, mehatronike, robotike in
grafičnega modeliranja v povezavi z informacijsko tehnologijo. Pri oblikovanju učnega načrta
TIT za 9. razred naj sodelujejo učitelji TIT, učitelji na srednjih šolah, strokovnjaki iz
gospodarstva in visokošolskega izobraževanja.
V splošnih in ekonomskih gimnazijah naj se uvede obvezni predmet in nadaljevalni izbirni
modul z delovnim imenom Tehnika in tehnologija, kjer naj prevladujejo projektne oblike
dela, ki smiselno povezujejo vsebine s področij strojništva, elektronike, elektrotehnike,
gradbeništva, računalništva, gradiv, izdelovalnih tehnologij, marketinga, financ, podjetništva,
varovanja okolja, ergonomije itd.
Ker se na fakultete vpisujejo v glavnem gimnazijci, v gimnazijah pa tehniških vsebin
praviloma ni, niti jih ni v devetem razredu OŠ je razumljivo, da je opazen osip vpisa na
tehniške fakultete. Na njih se praviloma vpisujejo manj uspešni dijaki, nivo znanja je zato
nizek in nivo znanja pade.
9. Zaključek
Sodobna tehnologija nam ureja življenje. Poglavje krmiljenje in regulacija dobivata z
razvojem tehnologije nove dimenzije. Kar še do pred kratkim ni bilo možno, je sedaj
uresničljivo. Pametni telefoni, mobilne aplikacije, bluetooth vmesniki omogočajo nastavitve
naprav, da se vklopijo po točno določenem zaporedju, lahko jih vklopimo na daljavo. Izdelava
določenih delov je bila včasih izvedljiva s struženjem (npr. šahovske figure, sedaj pa se le-te
lahko natisnejo. Tudi mostovi, hiše se že dajo natisniti s 3D tiskalniki, prav tako modeli gonil,
npr, sistem zobnikov ipd. Tiskalniki lahko zelo natančno izdelajo nek predmet, katerega izris
se prej sprogramira. Prihajamo na nove dimenzije pouka tehnike in tehnologije, kjer učenec
ne bo več rabil (ne vedno) predmet izdelati, ampak bo to naredil stroj s pomočjo ukazov, ki jih
prej vnesemo.
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Vsekakor bi se v devetletki lahko naučili ne zgradbo in način delovanja, pač pa uporabo
sodobne tehnologije, da nam olajša življenje. Znanja, ki bi jih učenci prejeli bi bila povezana
z računalniki, sestavljanjem in razstavljanjem naprav, projektnim delom, kjer bi se lotili
skupinskih, zahtevnejših predmetov.
Težko bomo dohajali tehnološki napredek v svetu, če pa je tehnologije zelo malo v učnih
načrtih. Tehnika in tehnologija je eden redkih predmetov, ki omogoča diferenciran pristop pri
razvijanju in izvajanju ustvarjalnega dela učencev z različnimi učnimi sposobnostmi in
interesnimi področji. Med njimi so pomembne tudi psihomotorične sposobnosti učencev, ki
so pri večini drugih predmetov manj prisotne.
Predmet tehnika in tehnologija omogoča tudi diferenciran način pouka, bolj sposobni naredijo
zahtevnejši izdelek, imajo manj pomoči oz. imajo bolj proste roke za uresničitev zanimivih
idej. Pouk tehnike in tehnologije lahko brez težav medpredmetno povezujemo s praktično
vsemi predmeti. Zato je predmet tehnika in tehnologija tako pomemben in si zasluži več ur v
devetletki, predvsem v devetem razredu.
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Vera Trafela: ORGANIZACIJA IN VODENJE ŠOLE V NARAVI
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
Biti učitelj zame pomeni veliko poslanstvo. Vse, kar znam, vse, kar čutim, vse, kar doživim,
kar hočem in želim, vse, kar moram, prenašam na otroke. Mlada bitja vsrkavajo vse, kar jim
oseba pred njimi polaga na srce. Vzgajam in učim. Zame je to sanjska služba mavričnih barv,
kjer dan ni enak dnevu. Pri delu z otroki imam vedno cilj, povezati jih v celoto, v družino, saj
je takrat delo lažje in kvalitetnejše. Tretji steber Dellorsovega razmišljanja pravi: »Učiti se, da
bi znali živeti skupaj«. V otrokovem razvoju je življenje »drug z drugim« eno izmed temeljev
v njihovem življenju. Šola v naravi je ena izmed oblik vzgojno-izobraževalnega dela, ki
poteka v času pouka. Vsako leto sem ena izmed učiteljev v poletni šoli v naravi, kamor
odidemo zadnji teden junija. Plavanje združujemo z naravoslovnimi, družboslovnimi in
športnimi dejavnostmi. V skupini potekajo intenzivni procesi socializacije, ki imajo za mlado
osebnost trajen in globok pomen. V vsaki situaciji, ko zaživimo skupaj, prihaja do novih
situacij, ki nas nekaj naučijo in preko tega spreminjamo mnenja, pričakovanja in osebnost.
Učimo se sprejemati drug drugega, učimo se poslušati, spoštovati sebe in druge, skupaj
rešujemo spore, učimo se izražati svoje misli, učimo se živeti z naravo, živeti skupaj in deliti
med seboj.
Ključne besede: učitelj, socializacija, šola v naravi.
Summary
Personally, being a teacher means a great mission for me. Everything I can do, everything I
feel, everything I experience and what I wish and have to do I transmit to my pupils. The
young creatures absorb all what a person lays to their hearts. Raising and teaching is got in
touch. Being a teacher is a dream job for me. It includes rainbow colours when each day is
different. I have always the objective to integrate the pupils into the whole of the family
because it makes work easier and provides better quality. ‘’Lear to live together’’ is the third
pillar of education. Living with other children is the basis in child’s growth. The school in
nature is one of educational form during the school year. I’m always one of the teachers who
participate in summer swimming school. It’s usually the last week in June. The summer
swimming school also includes natural, sociological and sport activities. The intensive
process of socialisation, which has a long – lasting and deep personal importance, is run out
between pupils. We create different situations which teach us to live together and because of
them we can change opinions, expectations and personality. We learn to accept each other.
We learn to listen and respect ourselves and other and take solutions in the conflicting
situations. We learn to express our opinions and live with the nature. We learn to live together
and share the things with others.
Key words: a teacher, socialization, school in nature
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UVOD
Sem profesorica razrednega pouka in poučujem v 4. razredu Prve osnovne šole Slovenj
Gradec. Zavedam se, da je šola vzgojno-izobraževalna ustanova, zato pri svojem delu učence
vzgajam in izobražujem za življenje.
Učitelj razrednega pouka ali razredni učitelj skrbi za celostni razvoj učencev. Skrbi za razvoj
samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjanja, pozitivne samopodobe in otroke
spodbuja h gibalni aktivnosti. Pomembna učiteljeva naloga je razredništvo. Razrednik skrbi za
razred kot celoto in rešuje probleme, če se pojavijo. Učitelj mora učencem omogočiti razvoj
na različnih področjih ob upoštevanju sposobnosti, nagnjenj in interesov posameznega
učenca.
Ustvarjalnost, komunikativnost, vedrost in sposobnost vživljanja v svet otrok so tiste
osebnostne lastnosti, ki naj bi jih dober učitelj imel razvite. Pomembna je tudi sposobnost za
vodenja razreda. Delovni prostor razrednega učitelja je najpogosteje učilnica in prostori v
okolici šole, ki so namenjeni otrokom. Letovanja in druge oblike bivanja izven šole
omogočajo otrokom in učiteljem bivanje zunaj domačega kraja. Delo je dinamično in zvečine
poteka v dopoldanskem času. Druge dejavnosti, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure ter
predavanja in seminarji praviloma potekajo v popoldanskem času.
Že kot majhna deklica sem si želela postati učiteljica. Vrednote in poslanstvo poklica učitelj
mi je utirala in v srce polagala mama. Vedela sem, da bom nekoč, nekje stala pred otroki in
bogatila njihova življenja v šoli in izven le-te. Zavedam se svoje volje in moči pri oblikovanju
mlade osebnosti, da bo nekoč ta mlada osebnost postala strpna, spoštljiva, razumna, čustveno
stabilna odrasla oseba.
Pri vsem tem ne smem pozabljati nase in na svoje življenje. Moraš znati sprejeti spoznanje in
moč samega sebe.
»Ko kot učitelji spoznamo, da smo sami oblikovalci svojega življenja,
klime v svojem razredu in postane naša učilnica pokazatelj našega
notranjega ravnovesja, zdravja in zadovoljstva , se premaknemo na pot
reševanja svojih lastnih omejitev in izzivov. Postanemo tisti, ki
zagotovo ve, da bodo njegovi učenci vzcveteli, če bo sam kot učitelj
našel pot najprej do sebe in nato do njih.«
ŠOLA V NARAVI: (zakonska določila)
je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven
prostora šole. Poteka v času pouka, praviloma od ponedeljka do petka. Za učence, ki se šole v
naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.
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Organiziranje šole v naravi
Pri načrtovanju in organiziranju šola, ki organizira šolo v naravi, v okviru šolske zakonodaje
posebej upošteva Pravilnik o financiranju šole v naravi, Pravilnik o normativih in standardih
za osnovno šolo in Pravilnik o šolskem koledarju za osnovno šolo.
Šola v naravi je umeščena v okvir predmetnika (znotraj števila ur) osnovnošolskega
izobraževanja in uresničuje izbrane cilje učnega načrta. Predmetnik posebej ne predvideva
dni, namenjene šoli v naravi. V šoli v naravi se lahko izvaja pouk predmetov ali dnevi
dejavnosti, katerih obseg je določen s predmetnikom.
Šola izbere za izvedbo šole v naravi tako okolje, v katerem bo lahko izvedla načrtovani
program, pri čemer je pomemben tudi izbor prostora (počitniški dom, hotel, domovi CŠOD
…), saj mora ustrezati določbam pravilnika, ki predpisujejo zdravstveno-higienske zahteve,
katerim morajo ustrezati poslopja in prostori osnovne šole. Pri načrtovanju posamezne
izvedbe šole v naravi mora šola preveriti ustreznost prostorov. Glede na posebnosti
posameznih nastanitev (ena zgradba, hišice, planinski dom, okolica …) šola načrtuje tudi
dejavnosti, ki jih omogočata tako stavba kot okolica, v kateri naj bi potekala šola v naravi,
hkrati pa načrtuje tudi nastanitev učencev in strokovnih delavcev tako, da se zagotovi ustrezna
varnost. Pri izbiri kraja izvedbe šola upošteva tudi finančni vidik, ki ga opredeljuje Pravilnik o
financiranju šole v naravi.
Poleg programa, vezanega na vsebine in cilje učnih načrtov, šola načrtuje tudi rekreacijskosprostitvene dejavnosti, prehrano, osebno higieno, dnevni počitek ter spanje.
Šola v izvedbenem načrtu opredeli časovno razporeditev dejavnosti, razporeditev strokovnih
delavcev ob posameznih dejavnostih za vsak dan posebej ter finančno načrtovanje.
Pri izvedbenem načrtu šole v naravi je potrebno upoštevati določila Pravilnika o normativih in
standardih za izvajanje programa osnovne šole. V skladu s tem pravilnikom mora šola za
izvedbo šole v naravi zagotoviti enega strokovnega delavca na 15 učencev. Za izvajanje
posameznih dejavnosti v okviru šole v naravi se uporabljajo merila za oblikovanje oddelkov
in učnih skupin. To pomeni, da v šoli v naravi, v kateri izvajamo tečaj plavanja, oblikujemo
pri plavanju skupine po normativu 8 učencev neplavalcev oziroma 12 učencev plavalcev. V
jedilnici in pri dejavnostih, ki se izvajajo v zaprtem prostoru, pa upoštevamo normativ za
oblikovanje oddelkov (28 učencev). Na sprehodu v okolici načrtujemo enega spremljevalca
na 15 učencev.
Šola v dnevnik zapiše realizacijo ur pouka in dni dejavnosti, ki jih izvede v šoli v naravi.
V primeru uresničevanja ciljev različnih predmetov se zapišejo ure predmeta in cilji predmeta
v skladu z izvedbo v šoli v naravi. Zabeleži se urnik, ki se dejansko izpelje v šoli v naravi.
Šola zabeleži v dnevnik tudi izvedbo dni dejavnosti v okviru šole v naravi (športni,
naravoslovni, tehniški ali kulturni dan.)
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Že nekajkrat v svoji poklicni karieri sem bila vodja letne šole v naravi. Tako je bilo tudi
letošnje šolsko leto 2018/2019.
Sama izvedba šole v naravi je vedno pripravljena po naslednjih pomembnih korakih:
a) Priprava šole v naravi,
b) izvedba šole v naravi,
c) evalvacija dni šole v naravi.
ORGANIZACIJA POLETNE ŠOLE V NARAVI V PRAKSI
Meseca junija, ob koncu 4. razreda, vsako leto z otroki odhajamo v letno šolo v naravi, v
Počitniški dom Fiesa. Imam ta privilegij, da se z otroki v tem času povežem tudi drugače. V
teh petih dneh življenja skupaj, ko z otroki preživimo 24 ur na dan, se z njimi učitelji
popolnoma drugače povežemo kot pa v razredu. Pred samim odhodom pa me kot vodjo
poletne šole v naravi čaka precej organizacijskih stvari.
a) Priprava šole v naravi:
Najpomembnejši del šole v naravi je njeno načrtovanje in priprava. Nanjo morajo biti dobro
pripravljeni tako učitelji, učenci kot tudi starši. Ob koncu prejšnjega šolskega leta skupaj s
timom učiteljev in ravnateljico uskladimo čas prijave v Počitniški dom Fiesa. Po navadi tja
odidemo zadnji teden pouka v tekočem šolskem letu. Glede na vertikalne dogovore
spoznavanja Slovenije in v skladu z učnimi predmeti in medpredmetnim povezovanjem
izberemo tudi ekskurzijo in ogled znamenitosti v naši prelepi Sloveniji. Poiščem morebitne
kontakte in se dogovorim za dogovorjen ogled znamenitosti. Prvi dan, dan na poti na poti v
Fieso izkoristimo za ekskurzijo (po navadi ogled ene izmed kraških jam), katere vsebino
uskladimo s cilji učnega načrta glede na vertikalo.
Takoj po vstopu v novo šolsko leto moram naročiti avtobuse za prevoz vseh otrok in
spremljevalcev. V skladu z normativi skupaj z gospo ravnateljico uskladiva spremstvo
učiteljev spremljevalcev in plavalnih vaditeljev.
Precej časa pred odhodom v šolo v naravi pripravim program dela za približno 60 učencev, ki
ga podkrepim s predlogi in znanjem svojih strokovnih sodelavcev v skladu z LDN in učnim
načrtom. Prevzemamo odgovornost za 5-dnevno bivanje otrok, čutimo vsak njihov nasmeh,
jok, bitje srca, skrbimo za njihovo varnost, pomagamo pri reševanju sporov, sprejemamo
njihove zdravstvene posebnosti in poskrbimo za redno jemanje zdravil, damo objem pred
spanjem in še mnogo več ...
Primer okvirne razdelitve dela oz. delokrog osebja:
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Razredniki:
 So zadolženi za učence v času pouka oziroma, ko učenci niso na plaži,
 vodijo ure pouka, ure različnih dejavnosti in svoj razred učencev,
 vodijo spoznavni in zaključni večer,
 sodelujejo pri kulturnih in drugih dejavnostih,
 opravijo dežurstvo po razporedu,
 odgovarjajo za otroke (razen v času plavanja),
 imeti morajo stalno kontrolo nad otroki,
 imeti morajo reden in odgovoren nadzor nad spoštovanjem družbene lastnine,
 skrbijo za dosledno izvajanje reda,
 skrbeti morajo za vedenje otrok v in izven počitniškega doma,
 ne smejo zapuščati svojih učencev brez nadzora, razen takrat, kadar je to v soglasju s
pedagoškim vodjem.
Plavalni učitelji:
 Prevzamejo skupino, ki jim je dodeljena in odgovarjajo zanjo v času pouka plavanja,
 vodijo in organizirajo športne dejavnosti ter sodelujejo pri kulturnih in drugih
dejavnostih,
 opravijo dežurstva po razporedu,
 na dan dežurstva so spremljevalci otrok na pohode do Pirana in okolice,
 vodijo vaje jutranje telovadbe - po dogovoru.
Dežurni učitelji
 Naloge dežuranja prevzamejo po zajtrku,
 cel dan spremljajo učence,
 pomagajo deliti zajtrk, kosilo, večerjo in skrbijo za red v jedilnici,
 skrbijo za red in disciplino med počitkom ter pri družabnih in športnih igrah,
 poskrbijo, da se učenci umijejo, pripravijo na nočni počitek ter pravočasno zaspijo.
Tudi pri umivanju vsak dežurni učitelj pomaga učencem tistega dela doma, za katere
je zadolžen.
 Zjutraj zbudijo učence, jih povabijo na jutranjo telovadbo ter jih spodbujajo, da čim
lepše pospravijo sobo,
 ocenijo urejenost sob.
Vsebina prvega sestanka učiteljev spremljevalcev v Fiesi:






razgovor z upravnico počitniškega doma,
učencem je potrebno prvi dan zvečer pregledati potovalke, da odstranijo hrano, ki so
jo imeli na poti,
dogovor o tekmovanju v čistoči sob,
pregled programa, dopolnitve in spremembe, če bo potrebno,
dogovor o programu družabnih in športnih iger,
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pregled seznama dežurstva učiteljev po sobah in dnevih,
uskladitev dnevnega razporeda dela.

PLAN DELA ŠVN 2019:
1. DAN

1. DAN
ponedeljek,
17. 6. 2019

6.15-13.00

15.00-17.30

Vožnja v Fieso.
(6.15)
Popoldan
10.00- na poti Preverjanje
ogled
jame plavanja.
Vilenica)
(plavalni učitelji)

17.45-18.30

Spoznavni večer
in ples.

Hišni
red,
(razredniki,
urejenost sob.
plavalni učitelji)
Osebna higiena,
zdravo sončenje
(razredniki)

9.30-12.00
OSTALE DNI 7.00-9.15

19.3017.45-18.30

15.00-17.30

2. DAN
torek,

19.30-21.30

Začetek pisanja
dnevnika. Pisanje Plavalni tečaj.
razglednic.
(plavalni učitelji)

18. 6. 2019

21.30
Ogled kulturnih
znamenitosti
Pirana in ogled
muzeja
podvodnih
dejavnosti,
akvarija.

Športne igre na
igrišču
(nočno
plavanje).
(plavalni učitelji)

(razredniki,
spremljevalci)

sreda,

Spoznavanje
primorskega
rastja.

19. 6. 2019

(razredniki )

3. DAN

Plavalni tečaj.
(plavalni učitelji )

Priprava
in
urejanje
plakatovprimorsko rastjepripravimo
razstavo.

Družabni večer z
gostomAndrejem
Stermeckim.

(razredniki)
4. DAN
četrtek,

Kmetijske
dejavnosti
Primorskem.

Preizkusi plavanja. Nakupi v Piranu, Zaključni večer.
na
priprave
na
(plavalni učitelji) zaključni večer. (razredniki,
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20. 6. 2019

(razredniki,
spremljevalci)

5. DAN

Pospravljanje in
urejanje
Plavalni tečaj.
potovalk.
(plavalni učitelji)
(razredniki)

petek,
21. 6. 2019

(razredniki)

plavalni učitelji)

Kosilo,
odhod
/
proti domu.

Op. V primeru previsoke cene bomo večer preživeli drugače- z družabnimi igrami.
Možnost spremembe načrta dela glede na vremenske razmere.
Približno 14 dni pred odhodom skličem roditeljski sestanek za vse starše otrok oz. njihove
skrbnike, predstavim podroben načrt dela v skupnih dneh življenja, pravila Hišnega reda v
Fiesi. Starše opozorim na to, da za otroke prevzemamo izjemno odgovornost, zato naj nas
pisno obvestijo o morebitnih zdravstvenih posebnostih, morebitnih medikamentoznih
terapijah ...
Starši podpišejo izjave o zdravstvenih posebnostih učencev, otroci pa o odgovornem
obnašanju na letovanju. Pred odhodom izvedemo precej pogovornih ur z otroki, jih učimo in
seznanjamo o življenju z vrstniki, prijatelji in z nami, odraslimi.
b) Izvedba šole v naravi:
Učitelji razredniki, spremljevalci in plavalni vaditelji prevzemamo odgovornost za petdnevno
bivanje otrok, čutimo vsak njihov nasmeh, jok, bitje srca, skrbimo za njihovo varnost,
pomagamo pri reševanju sporov, sprejemamo njihove zdravstvene posebnosti in poskrbimo za
redno jemanje zdravil, fotografiramo in snemamo dnevno dogajanje, pripravimo različne
družabne in športne prireditve, damo objem pred spanjem in še mnogo več ...
Naši učenci niso nikoli sami. S sabo nimajo telefonov, tablic, MP3 in drugih naprav. V šoli v
naravi se učimo vzpostavljati in vzdrževati medsebojne odnose, krepimo odgovornost in skrb
zase, pomoč drugim, učimo se pogovarjati in sprejemati drug drugega, skupaj delamo,
plešemo, pojemo, se igramo, se zabavamo in spoznavamo … Vse to oblikuje osebnost.
Učiteljica, kaj naj oblečem? Kako naj grem po tuš, kam naj odvržem umazano perilo? Bi me
prosim namazali? … So pogosta vprašanja in prošnje otrok. Vse to kali mlado otroško dušo,
prav tako bogati izkušnje nas, odraslih.
Na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec si močno prizadevamo, da bi se šole v naravi udeležili
vsi otroci, ne glede na finančne stiske ali različne spremembe v družinah. Večkrat v letu starše
opozarjamo, naj oddajo prošnje za finančno pomoč. Pomagamo jim z donacijami, z botrstvom
in z razporeditvijo denarja iz Šolskega sklada. Prav tako spodbujamo enakost učencev v šoli v
naravi, zato jim ponudimo mejo tedenske žepnine. Vsi starši nas pri tem podpirajo in prav vsi
se dogovorov držijo.
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Za učence, ki se šole v naravi iz osebnih razlogov ne udeležijo, moramo pripraviti in
organizirati primerljiv program. Na srečo je to pri nas zelo redek pojav.
17. 6. 2019 smo se ob 6.15 zbrali na avtobusni postaji v Slovenj Gradcu, naložili svoje
potovalke in se odpravili na pot. Po pol urnem postanku in malici na Trojanah smo nadaljevali
pot do Sežane, kjer smo si ogledali jamo Vilenica.
Dnevi so potekali po predvidenem načrtu dela. Obnovili smo naše pogovore o navajanju drug
na drugega, o sprejemanju drug drugega ter naših različnih navad, o sprejemanju
kompromisov, prilagajanju, o dogovorih med sabo. Naši pogovori so bili usmerjeni v to, da si
učenci dajo skupno ime, si pripravijo plakate z imeni in jih obesijo na vrata sob, si pripravijo
skupna pravila, sezname, kaj naj nesejo s seboj na plažo. Otroci so vodljivi in lepo sledijo
dogovorom.

V tednu skupaj se učimo marsičesa. V skupini potekajo intenzivni procesi socializacije, ki
imajo za mlado osebnost trajen pomen.
Živimo v družbi, v kateri se srečujemo z najrazličnejšimi dejavniki. Prav ti dejavniki nas
oblikujejo tako, da lahko delujemo v različnih okoljih, z različnimi ljudmi in v različnih
situacijah. Eden izmed teh dejavnikov, ki vplivajo na ljudi, je socializacija.
Socializacija je zapleten proces, kako se ljudje prilagajamo družbi, živimo, se vključujemo v
družbo in prejemamo njeno kulturo. Povsod, na vsakem koraku, pa moramo sprejemati
določena pravila za lažje delovanje.
Najpomembnejši člen v procesu socializacije so starši oziroma skrbniki, saj z dajanjem
občutka varnosti otroka pripravljajo na življenje v družbi. Otrok spoznava temeljna družbena
pravila in se razvija kot osebnost.
Vsakič, ko pridemo v novo skupino ljudi, se moramo ponovno socializirati, prevzeti norme
neke nove skupine, v katero smo prišli. Tako je tudi v šoli v naravi, ko smo postavljeni v nova
okolja.
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Proces socializacije se nadaljuje skozi vse življenje; vsakič, ko pride do novih situacij, ki nas
nekaj naučijo in preko tega spreminjamo mnenja, pričakovanja in osebnost.
Vse to in še več bogati ljudi, tako otroke in odrasle. Povežemo in spoznamo se drugače, kot v
učilnici.
c) Evalvacija dni v šoli v naravi:
Ko se zdravi in zadovoljni vrnemo domov, je to za nas, učitelje, največja sreča. Kot vodja o
vsem, kar se je dogajalo, seznanim gospo ravnateljico ter pripravim poročilo o vseh izvedenih
dejavnostih. Oddam ga v mapo poročil letnih šol v naravi. O lepo in zanimivo preživetih
skupnih petih dneh vse razredničarke obvestimo tudi starše, ki nam svoje otroke zaupajo.
Največ, kar je lahko, sem kot vodja šole v naravi zadovoljna, če planiran teden mine tako, kot
smo si ga zadali. Morebitne opombe dopolnim v poročilu in skušam naslednje leto glede na
izkušnje to tudi izboljšati. Vsekakor pa je zelo pomembno, da tudi strokovni tim učiteljev
odgovorno opravlja delo in svoje izkušnje deli z vsemi popolnoma nesebično.
ZAKLJUČEK:
Pomembno je, da se otroci tudi v drugačnih situacijah, 24 ur na dan, razvijajo, rastejo in učijo
živeti drug z drugim. Vsekakor so to vrednote, ki so pomembne za življenje. Vesela sem, ko
se tudi takrat, ko odrastejo, ozrejo nazaj in se radi spominjajo skupnih dni v šoli v naravi.

Literatura:
 Izvleček zapisa na strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
 Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (zakonska določila).
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Silvija Sambt: RAZVIJANJE PODJETNOSTI – VEŠČINE ZA 21. STOLETJE
Osnovna šola Fokovci
Povzetek
Sodobna šola naj bi izobrazila posameznike, ki bodo pripravljeni na timsko delo, bodo
komunikativni, fleksibilni, inovativni in bodo poznali smisel vseživljenjskega učenja za
samostojno reševanje problemov. Zato se od šole pričakuje, da poleg znanj, ki so jasno
opredeljena v učnih načrtih, pri učencih razvija še računalniško pismenost, komunikacijske
veščine, sodelovalno delo, problemski pouk, veščine samoevalvacije… Medtem ko se v
okviru rednega pouka še vedno izhaja iz vsebine, ki jo učni načrti točno opredeljujejo, pa
postajajo razni projekti in interesne dejavnosti tista področja dela v šoli, kjer je možnost izbire
vsebine. Prednost teh področij je tudi v prostovoljni izbiri posameznika, ki se v dejavnost
vključi glede na svoj lastni interes in svoje sposobnosti. Nekako podobno kot pozneje v
življenju, ko gre za sprejemanje odločitev za poklic/delo, ki ga bo opravljal.
Razvijanje veščine podjetnosti (na primerih projektnega dela – tj. razvijanja podjetniških idej
na področju turizma) je v prispevku predstavljeno preko različnih oblik dela, predvsem
sodelovalnega učenja in projektnega dela, ki je potekalo kot oblika povezovanja osnovne šole
z zunanjimi deležniki (organizacije, podjetja, obrtniki). Poudarek je na razvijanju kreativnosti
in inovativnosti, sposobnosti sodelovanja, vztrajnosti, komunikativnosti in razvijanju
računalniške pismenosti.
Summary
A modern school should educate individuals who will be ready for teamwork, be
communicative, flexible, innovative and will know the meaning of lifelong learning for
independent problem solving. Therefore, from the school is expected to develop computer
literacy, communication skills, collaborative work, problem lessons, and self-evaluation skills
in addition to the skills that are clearly defined in the curricula. While students continue to
learn from the content, which is precisely defined by the curriculum, various projects and
interest-related activities are becoming the areas of work in the school where the choice of
content is possible. The advantage of these areas is also the voluntary choice of an individual
involved in the activity according to his own interest and his abilities. It's kind of like later in
life when it comes to making decisions for the profession.
The development of entrepreneurship skills (in case of project work - i.e. developing
entrepreneurial ideas in the field of tourism) is presented in the article through various forms
of work, mostly in cooperative learning and project work, which took the form of connecting
primary school with external stakeholders (organizations, craftsmen). The emphasis is on
developing creativity and innovation, the ability to cooperate, endurance, communicativeness
and the development of computer literacy.
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Zakaj razvijanje podjetnosti v OŠ?
Čas hitrih sprememb zahteva tudi hitro prilagajanje, kar pomeni da se od posameznika
zahteva več kreativnosti in inovativnosti, da bi lahko bil kos tem hitrim spremembam. Od šole
pa se pričakuje, da kot institucija prevzema odgovornost za oblikovanje družbe, zato naj bi
zagotovila ustrezno izobraževanje, ki bo odraščajočega posameznika spodbujalo k razvijanju
usvarjalnosti in inovativnosti, kritičnemu presojanju in razvijanju raznolikih veščin. Šolski
sistem naj bi mladim odprl perspektive za uspešno soočanje z izzivi in sodelovanje z
zunanjimi deležniki (povezovanje šola-družba), predvem pa uporabo ustvarjalnih in aktivnih
oblik učenja. Skratka hiter razvoj družbe zahteva drugačne pristope tudi v izobraževalnem
sistemu, le-ta pa temu razvoju bolj ali največkrat premalo hitro sledi.
V šolah se danes uveljavljajo različne oblike dela (npr. projektno delo), ki pri učencih
spodbujajo problemski pristop in uporabo raznolikih veščin, ki so potrebne za uspešno
opravljeno nalogo. Podjetniški pristop pa zahteva nekaj več – zahteva, da problem/potrebo, ki
jim je pri običajnem pouku največkrat dana, sami najprej prepoznajo, najdejo in se nato skozi
aktivno delo (s konkretnimi predlogi) tudi lotijo njihovega reševanja in iščejo alternative
(Canakar, Deutsch, 2015), na koncu pa sami izdelajo rešitev v obliki izdelka oz. storitve, ki
mora biti uporaben in ga morajo znati ustrezno predstaviti oz. “prodati”. Ob tem učenci
razvijajo kritičen pristop do predlogov, odgovornost, veščine komunikacije, sposobnost
sodelovanja, razvijajo izvirnost, prepoznavajo pomen in prednosti sodobne tehnologije in
povezujejo znanja različnih področij. Gre za projektno delo učencev, ki zaradi samega obsega
(okrog 70 – 120 pedagoških ur letno) in predvem zelo široke tematike (vključuje znanja in
veščine različnih šolskih predmetov) zaenkrat na naši šoli (verjetno pa podobno velja tudi za
ostale šole) svoje mesto najde v glavnem v okviru interesne dejavnosti.
Razvijanje podjetnosti znotraj interesne dejavnosti in krepitev različnih veščin
Veščino podjetnosti smo na šoli aktivneje začeli razvijati v okviru programa Popestrimo šolo,
kjer smo učencem začeli ponujati vsebine iz področja turizma in krožek ustvarjanosti in
inovativnosti. Vodstvo šole je pri tem spodbujalo učitelje, da so se udeležili raznih
izobraževanj vezanih na uvajanje podjetništva v šole, npr. programov usposobljanja, ki jih je
izvajala agencija SPIRIT, usposbljanja za uporabo kognitivnih tehnik po Edvardu de Bonu,
šola finančnega opismenjevanja. Pozneje smo te aktivnosti prenesli na interesno dejavnost, ki
se je najbolj uveljavila, tj. na turistični krožek. Delo znotraj krožka danes poteka s ciljem
razvijati kreativnost, inovativnost in podjetnost mladih in pri njih krepiti različne veščine,
poudarek pa je predvsem na razvijanju sodelovalnega dela in sposobnosti organizacije,
računalniškega opismenjavanja, komunkativnosti in krepitvi vztrajnosti ter prevzemanja
odgovornosti za projekt.
Interesna dejavnost namreč v primerjavi z rednim poukom pri organizaciji in izvedbi dela
omogoča več avtonomnosti učitelja, le-ta pa se zato lažje prilagaja interesom učencev in
razvijanju njihovih idej. Prednost je tudi v tem, da se učenci v dejavnost vključujejo
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prostovoljno in da se termin izvajanja dejavnosti določi glede na prosti čas učencev in učitelja
naknadno, ko je skupina zainteresiranih že formirana. Prav tako je bistvenega pomena, da ima
učenec možnost kadarkoli prenehati obiskovati dejavnost, saj šele tako lahko razvija
odgovornost za dokončanje njemu dodeljane naloge in s tem odgovornost za dokončanje
projekta.
S sprejemanjem odgovornosti in organizacijskimi veščinami se učenci spoprimejo že v
začetku projekta. Ob prvem srečanju mora skupina najti za vse sprejemljiv termin, saj skupino
oblikujejo učenci različnih razredov. Pri tem iščejo tudi alternative, npr. delo doma,
povezovanje v manjše skupine ipd. Bistveno več organizacije pa je potrebne, ko učenci
začnejo delati na konkretnem predlogu in je izvedba ene aktivnosti pogoj za nadaljevanje
druge. Pri tem se začne vzpostavljati prava skupinska dinamika, saj običajno učenci med sabo
opominjajo drug drugega na odgovornost za izvedbo celotnega projekta.
S priključitvijo projektu, ki ga razpisuje Turistična zveza Slovenije, Turizmu pomaga lastna
glava smo sicer razvijanje podjetnosti omejili na področje turizma, a nam projekt s svojo
širino omogoča razvijanje podjetniških idej od oblikovanja izdelkov do storitvenih dejavnosti.
»Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti
za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje
naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah.« (Turizmu pomaga lastna
glava, b. d.)
Tako se delo učencev začne z raziskovanjem obstoječega stanja in iskanjem novih priložnosti.
Ob tem se pri njih prebudi potreba po iskanju virov (informacije, branje člankov, brskanje po
spletu). Pri tem je izrednega pomena, da se učenci naučijo, da nobena ideja/predlog ni
napačen, ampak da jih celo spodbujamo k iskanju novih in sprva celo nenavadnih ali
popolnoma fantazijskih idej, ki naj bodo čim bolj inovativne. Pogosto je to najbolj naporna
faza, saj so učenci še vedno navajeni iskati le eno možno rešitev in se bojijo dajati »napačne«
odgovore. Nato sledi zelo pomembna faza presojanja idej, kjer se je potrebno izogniti vsake
subjektivnosti in idejo presojati neodvisno od avtorja, ampak samo zgolj z vidika njene
uporabnosti. Tukaj uporabimo orodje PNZ (pozitivno, negativno, zanimivo), »ki učencem
daje način, da se izognejo naravnemu čustvenemu odzivu na idejo, njihov cilj pa se preusmeri
od čustvenega odziva na izpeljavo veščine na formalen način« (de Bono, 2012).
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Tabela 1: Primer tehnike PNZ za iskanje ideje za inovativen turistični spominek (Vir:
Projekta naloga štemPLAY GOričko)

POZITIVNO

NEGATIVNO

ZANIMIVO bi bilo

spominek mi je všeč – okras

zapravljanje denarja

spominek je uporaben

več spominkov bi sestavljalo
pozneje mi spominek ni všeč sestavljanko

da si zapomniš, kje si bil

ne vem, kam bi ga dala

spominek lahko ohraniš

pozneje ugotovim, da ni če bi vsak
uporaben
drugačnega

oblikovati zbirko spominkov
kraj

imel

je spomin na vesel dogodek
spominek je zanimiv

ni kvaliteten, npr. hitro se da bi jih lahko vedno
zlomi ali ima napake
drugače/na novo uporabil

iz
dobrega/kvalitetnega nimaš več
materiala
shranjevanje
pritegne pozornost

prostora

za

onesnažuješ okolje s tem, da
kupuješ nepotrebno

je odlična hrana
so preveliki, pretežki
denar od prodaje ostane v
kraju, kjer si ga kupil
so lahko tudi spomin na
manj prijetne dogodke
kupim še enega za prijatelja
Po odločitvi za enega izmed podanih predlogov sledi postopek izdelave izdelka/načrta za
storitev. Tukaj pridejo v ospredje različni talenti in interesi vključenih učencev (smisel za
oblikovanje, tehnično znanje pri načrtovanju, različne ročne spretnosti…) in uporaba
sodobnih tehnologij, ki jih učenci spoznavajo kot učinkovito orodje pri izpeljavi projekta
(oblikovanje avdio, video gradiv, oblikovanje reklamnih letakov, logotipa, izdelava analiz in
primerjanje, razvijanje aplikacij…) in pozneje tudi kot zelo učinkovito sredstvo oglaševanja
(uporaba družbenih omrežij, spletnih strani, razlih platform za objavo). S tem razvijajo
računalniško pismenost in sodelujejo s posamezniki/podjetji, ki jim pomagajo pri izpeljavi
njihove ideje. Pri tem je ves čas v ospredju cilj, da mora biti ideja izvedljiva in zanimiva za
uporabnika. V glavnem se učenci osredotočajo na potrebe mladih, zato so tudi ideje, ki so jih
zasnovali in izvedli, bile namenjene mladim in povezane z vključevanjem možnosti sodobne
tehnologije, npr.:


uporaba FB ne le za beleženje doživetij, ampak kot del aktivnosti znotraj izleta na
način, ki omogoča takojšnjo promocijo;
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uporaba QR kod in posebne aplikacije, preko katere obiskovalec sledi namigom in išče
cilj svojega potepanja na določenem območju (po vzoru sobe pobega), hkrati pa je
zagotovljena povezava z družbenimi omrežji in s tem promocija aktivnosti;
oblikovanje interaktivne družabne igre, kjer so elementi klasične namizne igre
združeni s sodobno tenologijo preko QR, s katerimi so opremljena posamezna polja in
uporabniku omogočajo predvajanje video in avdio vsebin, kjer je na igriv način
(zabavne igre) predstavljena zanimivost/posebnost regije.

Slika 3: Primer uporabe QR kode, dostopne preko posebne aplikacije, za oblikovanje
interaktivne družabne igre ali izleta z iskanjem cilja (po vzoru sobe pobega) in za
posredovanje promocijskega videa.
Učenci spoznavajo, kako pomembna je delitev dela, da bi lahko projekt pravočasno in
uspešno zaključili, zato je nujno da so naloge točno razdeljene in dodeljene posameznikom in
da vsak prevzame odgovornost za svoj del naloge.
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Slika 4: Primer organizacijske sheme za testno izvedbo predloga (Vir: Projektna naloga
ANICA GIBkA)
Z različnimi poskusi in napačnimi odločitvami svojo idejo izboljšujejo in se učijo kritičnega
presojanja. Hkrati pa spoznavajo pomen povezovanja z zunanjim okoljem, kadar določene
stvari ni mogoče izvesti zgolj v okviru šole. Tukaj smo razvili prakso, da učenci v okolici
poiščejo primere dobre prakse – običajno gre za manjša, družinska podjetja, ki imajo izkušnje
na področju turizma ali sami opravljajo podobne storitve oz. proizvajajo izdelke. Največkrat
so nam pripravljeni pomagati tako z nasveti (obisk in pogovor, delavnice) kot tudi v obliki
donacij (materialna sredstva). Preizkušanje idej v praksi je nujno, da učenci ugotovijo, kje so
napake in znajo svoj predlog realno vrednotiti. Z orodjem UVD (upoštevaj vse dejavnike) se
trudijo upoštevati vse dejavnike nekega stanja tako, da vsaka dvojica poskuša najti dejavnike,
ki so jih ostali spregledali (de Bono, 2012). V ta okvir sodi tudi izdelava preprostega
finančnega načrta, preko katerega se učijo določanje vrednosti produkta, ki ga razvijejo in
vidijo nevsezadnje tudi ceno svojega dela.
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Tabela 1: Osnovni načrt za oblikovanje cene izdelka (Vir: Projekta naloga štemPLAY
GOričko)
Stroški storitev:
-tisk polja
-tisk navodil in receptov
-grafično oblikovanje in snemanje

1,4 €/polje
0,5 €/kos
400,00
€
(v
našem
primeru
prostovoljno delo članov turističnega in
računalniškega krožka)

-vzdrževanje in vzpostavitev QR kod
200,00 €/letno (naš dejanski strošek 40
€, ostalo donacija firme in prostovoljno
delo članov turističnega krožka)
Izdelki:
-pečatki
-piškoti
-nahrbtnik

3,00 €/pečat (4 pečati v paketu = 12 €)
1,00 €/zavojček (150 g)
5,00 €/kos (v našem primeru recikliran
iz stare vreče – donacija podjetja
Mensana)

Cena za spominek (cena + 20 % ddv):
-

družabna igra štemPLAY 22+4,4 = 26,4 €
GOričko
(igralno polje, 4 pečatki, zavoj
piškotov, nahrbtnik, navodila in
recepti)
16+2,4 = 18,4 €

-

set za piškotke štemPLAY
GOričko
(4 pečatki, zavoj piškotov,
nahrbtnik, recepti)

Ni pa dovolj neko idejo razviti, potrebno jo je znati predstaviti in seveda tudi ustrezno prodati.
Učenci morajo znati druge prepričati oz. navdušiti za izdelek/stroritev. S tem razvijajo svoje
komunikacijske sposobnosti in kreativnost ter inovativnost, saj mora njihova predstavitev
biti ne le jasna, razumljiva, ampak tudi zanimiva, drugačna. Svojo idejo predstavijo v
projektni nalogi, nato še v obliki samopredstavitve oz. piča, oblikovanja razstavnega prostora
(stojnice), reklamnega gradiva (letaki, video). Pri tem se lahko na videz najbolj nenavadne
ideje izkažejo za najbolj zanimive in prepričljive.
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Zakaj je podjetnost veščina prihodnosti?
Podjetnost združuje inovativnost in kreativnost, ki sta odgovor na uspešno prilagajanje hitrim
spremembam, kar si danes delodajalci želijo, področje izobraževanja pa se temu ne more
izogniti (Cankar; Deutsch, 2015). Vsaka spememba, predvem pa učinkovit odziv nanjo
pomeni, da moramo znati biti dovolj fleksibilni, imeti možnost vsaj delne avtonomije,
predvsem pa imeti dovolj znanja ali si ga vsaj znati poiskati. Takšen način razvijanja
podjetnosti od učitelja zahteva, da se sooči z različnimi področji, nekatera teh so mu le malo
znana, zato pa je nujno sodelovanje učiteljev znotraj šole in povezovanje šole z zunanjimi
dejavniki. Seveda pa ima ob tem nezanemarljivo vlogo vodstvo šol, ki ima posluh za
drugačne pristope k poučevanju in najde možnosti tudi za ustrezno finančno podporo teh
dejavnosti, saj so predvsem materialni stroški, ki ob tem nastajajo neizogibni. Delo učitelja je
v tem primeru obsežno in ker ga opravlja ob vseh drugih “rednih” nalogah, zna biti tudi
stresno, zato je podpora vodstva še toliko bolj pomembna.
Za učenca pa tako delo predstavlja neprecenljiv vir različnih izkušenj, spopadanj z neuspehi
in iskanja rešitev. Razvije lahko raznolike veščine od komunikacijskih, računalniške
pismenosti, organizacijskih, razvija občutek odgovornosti, se navaja na vztrajnost. Gre za
povezovanje najrazličnejših znanj in veščin, ki si jih učenci pridobijo pri rednem pouku
(slovenščina, matematika, računalništvo, tehnika, fizika, geografija, zgodovina…) in ki jih v
tem primeru morajo znati uporabiti pri oblikovanju konkretne rešitve. Učenci so pripravljeni
na inovativnost in ustvarjalnost, celo podjetnost jih zanima in ker je tak krožek drugačen, ga
tudi radi obiskujejo. Drugačen pa ni toliko zaradi samih vsebin, drugačen je predvsem zaradi
samega načina dela in dejstva, da njihov uspeh ni pogojen z oceno, ampak z uresničitvijo
njihove ideje v obliki izdelka ali izdelane storitve, za katero morejo znati navdušiti tudi ostale.
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Nace Pruš: REKREATIVNI ODMOR - ''VSI VEN''
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
Dognanja različnih raziskav kažejo, da ima gibanje na svežem zraku zelo pozitivne učinke na
naše telesne in umske sposobnosti. Na naši šoli smo tako v luči tega in na veliko pobudo
ravnateljice z lanskim šolskim letom uvedli rekreativne odmore na način, da morajo vsi
učenci šole med 10.00 in 10.15 zapustiti prostore šole. Po predhodnem desetminutnem času
za malico se obujejo in oblečejo letnemu času in vremenu primerno ter se odpravijo na šolsko
igrišče. Tam imajo na voljo različne aktivnosti (košarka, odbojka, nogomet, badminton, tek,
hoja ipd.). Pri tem uporabljajo rekvizite, kot so žoge, loparji, kolebnice, gumitvist, diablo... V
zimskem času ali v primeru močnega deževja učencem, poleg možnosti izhoda na igrišče, po
predhodno pripravljenem urniku organiziramo tudi rekreacijo v šolski telovadnici, kjer se po
razredih ali oddelkih razvrstijo glede na predpisane termine. Seveda pa vse le ne poteka tako
gladko, kot morda izgleda na papirju. Veliko je učencev in učenk, predvsem v razredih tretje
triade, ki bi jim med odmori bolj odgovarjalo ostajanje v učilnicah. Obenem je potrebne
veliko energije tudi z uvajanjem novega reda pri učiteljih, ki v času odmora bdijo nad učenci.
Kljub oviram na poti se z vztrajnimi koraki počasi približujemo želenemu cilju. To je, da bi v
naslednjih šolskih letih dosegli, da bi učenci sami od sebe zapustili šolo in se posvetili gibanju
na svežem zraku, pa čeprav le za petnajst minut na dan.
Summary
The findings of various studies show that outdoor activities have very positive effects on our
physical and mental abilities. For these reason and by the great initiative of the headmistress,
we introduced recreational recess in the last school year in a way, that all the pupils must
leave the school premises between 10.00 and 10.15. After a ten-minute break for a snack, they
get dressed appropriately according to the season and the weather and go to the school
playground. There are various activities available (basketball, volleyball, football, badminton,
running, walking, etc.). They use accessories, such as balls, rackets, ropes, diablo... In winter
time or in the event of heavy rain, the pupils have available, besides the possibility of going to
the playground, an organized recreation at the school gym, according to the pre-prepared
schedule for each class. Of course, everything does not work as smoothly as it looks on paper.
There are many pupils, especially in the classes of the third triad, that would much rather stay
in the classrooms during the recess. At the same time, a lot of energy is needed by introducing
a new order to teachers who are looking after pupils during the recess. Despite all the
obstacles, we are slowly taking baby steps towards the desired goal. That is, that in the
upcoming school years, pupils will voluntarily leave school premises and engage themselves
in outdoor activities, even if only for fifteen minutes a day.
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1 UVOD
Gibanje predstavlja eno osnovnih človekovih potreb in ima zelo pozitiven vpliv na številne
telesne funkcije, s tem tudi na možgane. Čas, namenjen gibanju, naj ne bi bil čas, izgubljen za
učenje, ampak naj bi bil večkrat povrnjen skozi boljši učni uspeh.
Potreba po gibanju pride še posebej do izraza pri populaciji otrok. Vsakodnevno večurno
sedenje pri pouku ima precej negativnih učinkov na telo. Posledično pa ob ''zaspanem telesu''
postane zaspana tudi glava.
Na naši šoli smo pred tremi leti na ravnateljičino pobudo začeli uvajati gibanje na svežem
zraku v glavnem odmoru in sicer z možnostjo izhoda na šolsko igrišče. V lanskem šolskem
letu pa so ti izhodi postali obvezni. Ob spremembi urnika in razporeda dežurstev učiteljev, je
tako za nami prvo leto omenjenega načina dela. Privajanje na novo izvedbo glavnega odmora
poteka pri učiteljih in seveda še bolj pri učencih različno hitro.
Kot eden izmed vodij za izvajanje tega odmora, sem ob koncu šolskega leta med učenci
izvedel informativno anketo. Ta nam bo, ob strokovni presoji o koristnosti odmora, služila kot
dodaten smernik pri načrtovanju v prihodnjih šolskih letih.

2 REKREATIVNI ODMOR NA PROSTEM
2.1 TEORETIČNA IZHODIŠČA
Gibanje, še posebej v naravi, je ključnega pomena za otrokov gibalni, kognitivni in socialni
razvoj. Hkrati lahko trdimo, da izkušnje podpirajo učenje in razvoj osnovnih gibalnih
sposobnosti. Te moramo izoblikovati v zgodnjem otroštvu in so bistvenega pomena za to, da
bi imel otrok kasneje v življenju gibalno dejaven življenjski slog.
Gibalni razvoj je zelo pomemben tudi za splošni razvoj šolskih otrok. Otroci intenzivno
rastejo in se razvijajo, zato je nujno, da se njihova gibalna aktivnost z leti povečuje (Dolinšek
in sod., 2014).
Raziskave kažejo, da se telo v naravi hitreje obnovi in spočije, da je tako pripravljeno na
nadaljnje umske napore. Ugotovljeni so bili pozitivni učinki in sicer med drugim povečana
izvršilna pozornost, povečanje kreativnosti in boljše razpoloženje (Hopman in sod., 2018).
Pozitivni so tudi vplivi na kognitivne procese (Berman in sod., 2009). Bolj aktivni
posamezniki si s povečano gibalno aktivnostjo pridobivajo tudi kognitivno rezervo, saj naj bi
bili v kasnejših letih manj dovzetni za bolezenske procese v možganih.
Skozi gibanje je otrokom že od malih nog omogočeno vključevanje v okolje in interakcijo z
njim. Poleg pridobivanja motoričnih spretnosti se tu kaže tudi pozitiven vpliv na socialno in
čustveno področje ter zdravje. Nenazadnje pa naj bi imelo gibanje vpliv tudi na učenje.
Vzpodbuja namreč procese mišljenja in učni proces (Šorič, 2017).
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2.2 ZAČETKI REKREATIVNEGA ODMORA
Začetki rekreativnega odmora na naši šoli segajo že tri šolska leta nazaj. V šolskem letu
2017/18 smo imeli odmor organiziran tako, da so otroci imeli, namesto da so ostajali v
učilnicah in na hodnikih, na voljo možnost izhoda na šolsko igrišče. Kdor je želel, je torej
lahko šel ven. Na voljo je bilo nekaj žog in kakšna kolebnica, tako da je bila aktivnost vsaj
malo popestrena.
Z začetkom šolskega leta 2018/19 pa smo, na pobudo ravnateljice, začeli z režimom
rekreativnega odmora na način, da morajo vsi učenci (od 4. do 9. razreda) zapustiti prostore
šole.
Na tem mestu naj omenim, da smo imeli v septembru in oktobru tudi poseben urnik odmorov,
saj smo glavni odmor razdelili na dva dela. Prvi del (15 min) je bil namenjen malici, nato pa
je sledila 3. ura pouka. Zatem je bilo na vrsti 15 minut rekreativnega odmora. To shemo sem
predlagal jaz, opirajoč se na dejstvo, da takoj po jedi športna aktivnost ni najbolj
priporočljiva. Izkazalo se je, da se otroci (posebej v 4. in 5. razredu) v 15 minutah niso uspeli
do konca najesti in se je tako 3. ura pogosto začenjala z zamikom. Obenem pa je bilo premalo
tudi 15 minut za drugi del odmora. ''Šele obujemo in oblečemo se, pa že moramo nazaj,'' je bil
pogost komentar učencev.
Zaradi omenjenih razlogov smo po jesenskih počitnicah prešli nazaj na en glavni odmor, ki pa
smo ga podaljšali še za pet minut. Takšen red imamo še danes. Učenci imajo torej na voljo 15
minut za malico, seveda z možnostjo časovnega zamika v obe smeri. Včasih se malica poje
hitreje (buhtelj in kava, štručka in sok…), včasih pa traja dlje časa (maslo in med,
enolončnica, hot dog…). Malica se večkrat zamakne tudi ob pisanju testov 2. šolsko uro, ipd.
Zatem pa ostane še 15 minut časa samo za rekreacijo. Učenci se zberejo v predprostoru, kjer
se preobujejo in po potrebi oblečejo. V primerjavi z letom poprej je zelo razširjena tudi
ponudba rekvizitov, ki jih imajo na voljo. Zdaj imamo več žog za košarko, nogomet in
odbojko, nato so tu še loparji in žogice za badminton, kolebnice, gumitvisti, diablo in scoop.
Lahko si samo predstavljate, da je ob hkratni prisotnosti okrog 300 učencev na šolskem
igrišču vse skupaj podobno pravemu otroškemu mravljišču. Na razpolago imamo eno
ograjeno igrišče za hokej (kjer se igra nogomet), eno igrišče za mali nogomet (2 rokometna
gola – igra nogometa na en gol), dva igrišča za košarko (4 koši – igra na en koš, igra ''21'', igra
''knockout'') in eno igrišče za odbojko (igra odbojke, iskanje lukenj). Okrog teh igrišč je
tekalna steza iz tenisita, ki jo učenci izkoriščajo za sprehode, tekanje ali talne igre. Igra
badmintona in ostalih iger z drobnimi rekviziti poteka na dovozni cesti pred šolo.
2.2 POMANJKLJIVOSTI, TEŽAVE IN REŠITVE
Pri tem načinu izvedbe so se pokazale določene pomanjkljivosti, ki pa jih skušamo reševati
sproti:
 ''Vsi ven''
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Popolnoma jasno in razumljivo je, da vsi otroci med odmorom ravno ne želijo zapustiti šole,
še posebej če jim je bilo to zapovedano. Iz prejšnjih let so navajeni ustaljenega reda, ki so se
mu prilagodili in ga vzeli za svojega. Sedaj pa se je to kar naenkrat postavilo na glavo. Veliko
je upiranja, skrivanja in iskanja izgovorov. Zaradi tega je bilo vodstvo primorano spremeniti
režim dežuranja učiteljev. Ti so po novem dobili nalogo pregledati vse učilnice, hodnike in
stranišča ter učence zbezljati na sveži zrak.
Hkrati se trudimo predstaviti gibanje na svežem zraku v času pouka kot zelo koristno, tako da
bi se vsi otroci, ko bi sčasoma to dojeli, brez pomislekov in uporništva samostojno odpravili
na igrišče.
 Usklajeno delo učiteljev
Otroci so seveda zelo pretkani in takoj smo ugotovili, da z ustaljenim sistemom dežurstev ne
bo mogoče ustrezno nadzorovati učencev v odmoru in nato poskrbeti za to, da bodo res vsi
zapustili šolo in se odpravili ven. Prestrukturirati je bilo potrebno dežurna mesta, več učiteljev
je seveda moralo na šolsko igrišče. Tudi zadolžitve učiteljev so se spremenile. Če smo prej
skrbeli le za red in mir, pa je bila sedaj potrebna velika mera prepričevalne žilice, da res vse
učence spravimo iz šole. Tu je na preizkušnji vestnost in doslednost slehernega dežurnega
učitelja.
 Gneča na šolskem igrišču
Skupaj torej okrog 300 otrok druge in tretje triade v petih minutah skozi en vhod zapusti šolo
in se nato skozi isti vhod ob koncu vrne nazaj. Medtem imajo na voljo prej omenjene prostore
na igrišču, ki pa se seveda hitro zapolnijo. Poidejo tudi žoge, loparji in ostali rekviziti.
Namesto raznih razporedov in urnikov, ki bi celoten odmor samo še dodatno omejili, tu
izvajamo taktiko mehkega usmerjanja. S pogovori in predlogi vodimo učence in stvari se
večinoma uredijo kar same od sebe. Glede rekvizitov je pomagalo tudi, da četrti in peti razredi
s sabo nosijo svoje (razredne) žoge, tako da posledično ostane več žog za tretjo triado.

Slika 1: Rekreativni odmor. (Vir: osebni arhiv)
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 Slabo vreme, zima
Če je že v optimalnih razmerah zelo težko vse učence v omejenem času spraviti iz šole, pa je
to seveda pozimi ali ob slabem vremenu še toliko težje.
Tu smo jim ponudili nekaj dodatnih aktivnosti. Naj poudarim, da je, ne glede na vreme, še
vedno na prvem mestu zapuščanje šole. Kot dodatno možnost jim ponudimo ples v avli šole s
predvajanjem Youtube posnetkov ''Just dance'' in vadbo v šolski telovadnici, ki pa poteka po
predhodno pripravljenem urniku.
2.3 ANKETA - UGOTOVITVE
Ob koncu leta sem med učenci druge in tretje triade izvedel tudi anketo o rekreativnem
odmoru. Predvsem sem želel dobiti vpogled, kakšen je njihov odnos do tega odmora glede na
spol in starost. Prišel sem do naslednjih ugotovitev.
 ''Kaj počnete med rekreativnim odmorom?''
Povsem pričakovano je bilo, da so fantje tu na prvo mesto postavili nogomet (41%) in
košarko (23%), medtem ko pri deklicah prednjačijo hoja, tek (38%) in drugo (44%), kar
večinoma pomeni odbojko in razne talne igre.

Graf 1: Aktivnosti glede na spol.
Glede na razred je opazna dokaj enakomerna razporeditev dejavnosti. Morda izstopa košarka,
ki je bolj domena osmo in devetošolcev. Vidimo tudi, da so drobni rekviziti bolj popularni pri
mlajših učencih, medtem ko imajo starejši raje žoge.
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Graf 2: Aktivnosti glede na starost.
 ''Kakšno je tvoje delo po rekreativnem odmoru?''
Razvidno je, da več kot polovica učencev (54%) lahko lažje in bolje sodeluje pri pouku zaradi
predhodnega gibanja na svežem zraku.

Graf 3: Delo po odmoru.
Iz spodnjega grafa pa je razvidno, kako občutek pozitivnega vpliva odmora pada s starostjo
učencev, obenem pa ravnodušnost glede odmora narašča in doseže višek pri devetošolcih.

322

Graf 4: Delo po odmoru glede na razred.
 ''Kaj ti je pri rekreativnem odmoru najbolj všeč?''
Tudi to vprašanje je postreglo z zanimivimi odgovori. Razvidno je, da so fantom bolj všeč
športne igre, dekletom pa klepetanje s prijateljicami.

Graf 5: Kaj je učencem všeč glede na spol.
Učencev, ki bi raje ostali v učilnici je dobra petina. Odstotek je pričakovano večji pri dekletih
(23%) kot pri fantih, je pa izrazito povečan pri starejših učencih. Pri učencih 6. do 9. razreda
se giblje med 26°% in tudi do 45 %, medtem ko je pri 4. in 5. razredih zanemarljiv (2% - 4%).
To verjetno kaže na to, da so učenci druge triade veliko bolj dovzetni za spremembe in jim
tudi sama gibalna aktivnost več pomeni.
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Graf 6: Kaj je učencem všeč glede na razred.
 ''Kaj bi si želel početi med rekreativnim odmorom?''
Tu so učenci omenjali predvsem dejavnosti, ki jih opravljajo že sedaj (nogomet – 13%,
druženje s prijatelji – 15 %). Ostali predlogi gredo na račun iger z žogo in ostalih iger z
raznimi rekviziti. Je pa okrog 13 % otrok, ki ne bi počeli nič, torej bi raje ostali v učilnicah.
 ''Katere dodatne rekvizite bi si želel za rekreativni odmor?''
Pričakovano si otroci največ želijo več žog (31%), ostalo pa odpade na razne drobne rekvizite
(vorteks, kolebnice, balinčki, mize za namizni tenis, palice za hokej, gumitvisti…). Kot
zanimivost naj omenim, da je le 14 % učencev predlagalo, da mi imeli med odmorom mobilne
telefone.
 ''Kaj predlagaš glede rekreativnega odmora za prihodnje šolsko leto?
Pri tem vprašanju je v smeri podaljšanja odmora odgovorila okrog ena tretjina učencev, nekaj
manj kot desetina bi bila za ukinitev. Nekaj pa je tudi učencev (okrog 5%), ki bi raje imeli na
voljo izbiro, torej ven ali noter.
3 ZAKLJUČEK
Pomanjkanje gibanja na svežem zraku, saj otroci v šoli razen pri urah športa (2-3 na teden)
preživijo sede v učilnicah, nas je pripeljalo k uvedbi aktivnega rekreativnega glavnega
odmora. Otroci se prezračijo, poženejo si kri po žilah in se sproščeno podružijo in naigrajo.
Rekreativni odmor z režimom obveznega zapuščanja šole je v enem šolskem letu prestal
veliko zanimivih in viharnih trenutkov. Pestre so bile že uvodne razprave pri ravnateljici, nato
tudi v zbornici, kjer je bilo izraženih veliko pomislekov glede zadanega sistema. Podobno ali
še bolj izrazito je bilo tudi pri učencih, ki so, večinoma v tretji triadi, iskali izgovore in luknje
v sistemu, samo da ne bi bilo treba upoštevati navodil.
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Nekaj zanimivih podatkov smo dobili tudi v anketi in glede na rezultate bi veljalo razmisliti,
kako ta odmor peljati v prihodnje. Razvidno je, da je odmor naletel na boljši odziv pri učencih
na razredni stopnji, ki so še manj samostojni in posledično bolj vodljivi. V višjih razredih pa
se vedno bolj pojavlja najstniško uporništvo v smislu: ''Vsaj v odmoru bi nas lahko pustili pri
miru…''
Pod budnim očesom ravnateljice tako delamo na tem, da bi v majhnih korakih, postopoma, a
vztrajno, vplivali na učence in jih na ta odmor nekako navadili. Z njim bodo morali zrasti
(vsaj od začetka druge triade naprej), da ga bodo skozi leta vzeli za svojega in edinega
možnega. Menim, da bo rekreativni odmor šele takrat zaživel v pravi luči, kot je bil zamišljen
na začetku in verjamem, da bodo z njim prišli tudi vsi predvideni pozitivni učinki.
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Urška Kovač Grad: PAMETNI URBANI VRT
Osnovna šola Dragomelj
Povzetek
V času v katerem živimo kljub hitremu tehnološkemu napredku vedno bolj ugotavljamo da
zdravo prehranjevanje, doma pridelano in lokalna oskrba pridobivajo na veljavi.
Učencem osnovne šole Dragomelj smo zato želeli dati življensko popotnico tudi na tem
področju – da otroci vidijo kako se praksi vrtnari in prideluje zelenjavo ki jo potrebujemo za
pripravo zdrave prehrane.
Ker ima naša šola posebno arhitekturo s polkrožno streho prekrito s travo smo dobili idejo o
izvedbi zelenjavnega vrta na šolski strehi.
Zasnovali smo modern vrt z zalivalnimi napravami, ki so bile že v osnovi del arhitekturnega
načrta strehe z namenom vzdrževanje trave v sušnih obdobjih. Vrt na šolski strehi smo skrbno
načrtovali in ga v prvih pomladnih mesecih tudi realizirali.
Pri realizaciji vrta se nam je porodila še dodatna ideja s katero smo želeli vrt ohraniti tudi
obdobju šolskih počitnic. V sklopu medpredmetnega povezovanja smo vzpostavili ekipo
računalničar, tehnik in biologinja. Naredili smo načrt za vrt , katerega zalivanje bi krmilili
avtomatsko prek senzorjev za vlago.
Da pa bi vse to lahko opazovali smo dodali še kamero, ki ves čas spremlja vrt in dela časovne
posnetke. Z navedenin smo ustvarili vrt z dodano vrednostjo; posnetke bomo koristno
uporabili pri urah naravoslovja od najnižjih razredov pa ves tja do konca tretje trijade.
Pametni urban vrt je del naše prihodnosti. Učenci, ki so sodelovali pri zasnovi in realizaciji
bodo rezultate prav gotovo znali koristno uporabiti v svojem življenju.
Summary
Even in these times of fast techonological advancements, we are noticing that healthy eating,
home-grown food and local supply are valued more and more.
We wanted to impart a life lesson to the students of Dragomlje Primary School in this area as
well – so that the children could see how gardening is done in practice and how the vegetables
that are needed for a healthy diet are grown.
Because our school has a specific architectural design with a semicircular roof covered in
grass, we came up with the idea of a vegetable garden on our school rooftop.
We designed a modern garden with watering appliances that were actually already part of the
original architectural plan of the roof and were supposed to be used for watering the grass in
times of draught. We carefully designed our rooftop garden and then realised our plan in the
first months of spring.
While making the garden a reality, we came up with another idea for preserving it even during
the long summer break. As part of an international exchange, we set up a team, which
included a computer technician, a technician and a biologist. Together we came up with a plan
for a system with which we could water the garden automatically, using moisture sensors.
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So that we could also keep an eye on this process, we added a camera that records without
pause and makes time lapse video. This brings an added value to our garden as we can use the
recorded videos in out biology classess from the first all the way up to our ninth and final
class year.
Smart urban gardening is a part of our future. Our students cooperated through both the
design and the realisation phases and they will certainly be able to put the knowledge they
have gained to good use in their own lives as well.

Živimo v času hitrega tehnološkega napredka – pa kljub temu ugotavljamo, da zdravo
prehranjevanje, doma pridelana hrana in lokalna oskrba vedno bolj pridobivajo na veljavi.
Človek je vrednost vsega tega spoznal že davno. Ko so se prvi ljudje naselili za stalno ter si
postavili prva bivališča, so ob teh bivliščih začeli udomačevati divje živali in v bližini doma
saditi rastline. Razvoj od preprostih trav do današnjih žit seveda ni bil kratek, še manj pa
enostaven.
Človek si hrano res prideljuje že od pradavnine pa vse do danes, tudi metode pa so se od tistih
prvih začetkov do danes močno spremenile. Nekoč so preproste rastline sejali z roko in
zagrebli s kako palico, danes pa poznamo že sofisticirane naprave in celo robote, ki jih
krmilijo programi.
Ker sem sama navdušenka nad naravo in rastlinami ter nad doma pridelanimi vrtninami in
sadjem, z veseljem takšno zavest in znanje prenašam tudi na mlajše rodove. Učencem
osnovne šole Dragomelj sem zato želela dati življensko popotnico tudi na tem področju – da
vidijo, kako se v praksi vrtnari in prideluje zelenjavo, ki jo potrebujemo za pripravo zdrave
prehrane.
Tako sem v šoli pričela z vrtnarskim krožkom dolgo preden je to postalo nekako »popularno«
– z učenci smo skupaj navdušeno pripravljali prst, sejali, skrbeli za sadike ter jih zalivali.
Učenci so bili vedno navdušeni nad pridelki in nad jedmi, ki smo jih pripravljali iz njih.
Vseeno pa smo vsako leto naleteli na isto težavo. Vsako poletje smo namreč vsi odhiteli na
počitnice, vrt pa je počasi postal zapuščen, suh in v jeseni prav žalostnega izgleda. Vsako
jesen smo tako razmišljali, kaj bi storili, da naslednje leto ne bi bilo spet enako.
Ker ima naša šola posebno arhitekturo – s polkrožno streho, prekrito s travo – smo dobili
idejo o izvedbi zelenjavnega vrta kar na šolski strehi. Zasnovali smo modern vrt, z zalivalnimi
napravami, ki so bile že v osnovi del arhitekturnega načrta strehe, za namen vzdrževanje trave
v sušnih obdobjih. Vrt na šolski strehi smo skrbno načrtovali in ga v prvih pomladnih mesecih
tudi realizirali.
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Najprej smo pripravili podlago. Na streho smo pripeljali dodaten substrat iz sosednje njive ter
še nekaj komposta, ki ga pripravlja naš hišnik iz materiala, nabranega okrog šole.
Skupaj s hišnikom in učiteljem tehnike smo za vrt pripravili natančen načrt in vse skupaj
skrbno izmerili.
Oblikovali smo štiri enake talne grede, ki smo jih nato obrobili z lesenimi deskami. Slednje so
obdelali sami učenci pri predmetu »obdelava lesnih gradiv.« V te grede smo potem dali
substrat, konjski gnoj in kompost. Želeli smo uporabljati čim bolj naraven način vrtnarjenja,
brez umetnih gnojil in fitofarmacevtskih pripravkov. Tudi učenci so v ta namen delali zelo
zavzeto.
Poleg priprave subratata in sadik ter načrtovanja vrta po načelih permakulture, smo veliko
časa posvetili načrtovanju sodobne zalivalne naprave. Pri realizaciji vrta se nam je namreč
porodila ideja za rešitev, s katero bi lahko vrt ohranili tudi v obdobju šolskih počitnic. V
sklopu medpredmetnega povezovanja smo vzpostavili ekipo treh ljudi – računalničarja,
tehnika in biologinje – ter napravili dodaten načrt za sistem, s katerim bi zalivanje vrta lahko
krmilili avtomatsko, prek senzorjev za vlago.
Tudi v tem primeru je bilo z oblikovanjem načrta, z vsemi dodatnimi tehničnimi potrebami,
veliko dela, vendar smo učitelji in učenci staknili glave in nazadnje sestavili izvedljiv načrt.
Uporabili smo senzor za vlago, ki ga vstavimo v substrat, krmilniku zalivanja pa potem
sporoča, koliko je vlage v tleh. Ko količina vlage pade pod kritično mejo, se sproži
avtomatsko zalivanje, tla pa so spet primerno navlažena. Rastline nam je tako uspelo obdržali
pri življenju tudi skozi vroče poletje.
Nazadnje smo, da bi vse skupaj lahko tudi opazovali, dodali še kamero, ki ves čas spremlja
dogajanje na vrtu in shranjuje časovne posnetke. S tem smo vrtu znova ustvarili dodano
vrednost: posnetke bomo lahko koristno uporabili pri urah naravoslovja od najnižjih razredov
pa ves tja do konca tretje triade.
Pametni urbani vrt je del naše prihodnosti. Učenci, ki so sodelovali pri njegovi zasnovi in
realizaciji bodo pridobljeno znanje prav gotovo znali koristno uporabiti v svojem življenju.
Hkrati smo se pri pripravi vrta v šoli zelo povezali tako učitelji kot učenci, pa tudi drugi
delavci šole. Sodelovali so celo starši in stari starši – nekateri z nasveti, drugi tudi z delom;
vsi pa z dobro voljo.
Takšen projekt zna predstavljati velik zalogaj in je lahko zelo naporen, hkrati pa je tudi
čudovita medgeneracijska učilnica. Projekt povezuje različna področja, tako da je služil tudi
bogatemu medpredmetnemu povezovanju.
Ponosni smo, da smo svoj pametni urbani vrt tako uspešno realizirali.
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Urška Krvina: FOTOGRAFSKI KROŽEK NA OSNOVNI ŠOLI
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Povzetek
Živimo v digitalni dobi. Skoraj ni več dogodka, ki ne bi bil posnet s fotoaparatom, kamero ali
še najpogosteje z mobitelom. Poleg tega lahko digitalne fotografije preprosto razmnožujemo,
pošiljamo po el. pošti in objavljamo na spletu. Ta izredna dostopnost in razvoj tehnologije sta
omogočila, da je fotografija postala dosegljiva vsem, tudi osnovnošolcem.
Fotografija je medij, ki v opazovalcu vzbudi močna čustva in včasih pove več kot natančen
opis. Ob fotografiji tako učenci razvijajo kritično mišljenje in spoznajo, da je cilj fotografije
prenesti misli, ideje, sporočila in občutke. Prek fotografije se učijo opazovati okolico tudi brez
fotoaparata. S tem jim vzbudimo željo po fotografiranju in posledično možnosti za drugačno
preživljanje prostega časa. Spodbujamo jih, da bodo tudi po zaključku šolanja poiskali
skupnosti, ki se ukvarjajo s fotografijo. Tako bodo nadgradili svoje znanje in širili socialna
omrežja.
Ključne besede: fotografski krožek, fotografija, fotografija za učence, interesne dejavnosti
Summary
We live in a digital era. Nowadays, almost every event is captured on camera or most often on
a mobile phone. Besides, digital photos can easily be developed, sent by e-mail and posted on
the Internet. This exceptional availability and technological development make it possible for
photography to become easily accessible to everybody, also to primary school students.
The photography is a medium that arouses strong feelings in the observer and tells much more
than a detailed description. Through photography, students develop critical thinking and learn
that the aim of photography is to convey thoughts, messages and feelings. Children and
teenagers learn to observe their surroundings also beyond the camera. They grow fond of
taking photos and learn a different way to spend their free time. We encourage them to join
photo clubs also when they finish their schooling and to continue to devote their free time to
photography. In this way, they will broaden their knowledge and expand their social circles
and networks.
Keywords: photo club, photography, photography in elementary school, extracurricular
activities
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1 UVOD
Živimo v času, ko skoraj ni več dogodka, ki ne bi bil posnet s fotoaparatom, kamero ali še
najpogosteje z mobitelom. Mediji močno vplivajo na naš vsakdan in nam narekujejo tempo in
način življenja. Sodobna kultura socialnih omrežij, prežeta s selfiji in (pre)obilico posnetkov
dogodkov iz zasebnega življenja, nas zavestno ali nezavedno žene v egocentričnost. Tem
pastem še hitreje podležejo najranljivejše skupine, kot so otroci in mladostniki. Zaradi vseh
negativnih vplivov, ki jih prinašajo socialna omrežja in s tem sodobna tehnologija, lahko do
tega razvijemo odpor in poskušamo najstnikom čim bolj onemogočiti, če že ne preprečiti,
dostop do le-teh. S pozitivnim pristopom in primernimi nasveti pa lahko občutno zmanjšamo
tveganja, ki jih prinaša sodobna kultura. Z učenjem fotografskih tehnik lahko občutno
zmanjšamo nevarnosti in tveganja, ki jih prinaša sodobna kultura.
2 JEDRO
Eden od načinov, kako se tega lotiti, je poučevanje osnov fotografije v fotografskem krožku,
kjer se učenci učijo biti za kamero in ne (vedno) pred njo. Verjetno je prva zadrega, s katero
se soočimo pri krožku, fotografska oprema. Od učencev oz. njihovih staršev seveda ne
moremo pričakovati ali zahtevati, da bodo kupovali drago fotografsko opremo. Dejstvo je, da
za dobro fotografijo ne potrebujemo dragega fotoaparata; pravi fotograf lahko ustvari dober
posnetek že s preprosto opremo ali mobitelom. Dejstvo je tudi, da je dandanes že vsak
najstnik opremljen z mobitelom in tako lahko sklepamo, da bo le-ta osnovna oprema, ki jo
bomo uporabljali pri krožku.
Z učenci smo se srečevali enkrat na teden. Glede na aktualne dogodke, praznike ali natečaje,
smo določili temo. Na naših tedenskih srečanjih smo pregledali izdelke in jih pokomentirali.
Učenci so povedali, kako je fotografija nastala, in razložili, kaj občutijo ob pogledu nanjo.
Ena od pomembnejših stvari, ki se je je bilo treba lotiti, je naučiti učenca prepoznati najboljšo
v množici fotografij istega motiva. Ob primerjavi fotografij smo se poučili o osnovah dobre
fotografije, kot so kompozicija, ostrenje, primerna svetloba. Cilj fotografskega krožka ni samo
naučiti učenca ustvariti dobro fotografijo, ampak tudi naučiti ga opazovati svoj izdelek ga in
oceniti s pravo mero samokritičnosti. Pomembno je tudi, da se naučijo ločiti čustveno
vrednost od umetniške vrednosti fotografije. Slika mlajše sestrice ali hišnega ljubljenčka
obudi spomine na ljubljeno osebo ali žival in slika se jim bo zdela čudovita, čeprav je premalo
izostrena ali neprimerno osvetljena. V pogovorih ob fotografijah tako spoznavajo sebe in svoj
slog, opazujejo svoj napredek, nadgrajujejo svoje znanje in se naučijo sprejemati kritike.
Pomagajo si z nasveti in v skupini izboljšujejo medsebojne odnose. Učitelj mora biti odprt za
pogovor; učencem prepusti svobodno izražanje, saj pogled na fotografijo v učencih vzbudi
različna čustva in domišljijo.
Fotografija skupaj z likovno in glasbeno umetnostjo služi kot dobra protiutež predmetom, kjer
več štejejo besede in številke. S fotografijo se tako lahko ukvarjajo vsi – učencem, ki so bolj
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naklonjeni umetnosti, nudi neomejeno vizualno kreativnost, učenci, ki pa jih bolj zanimata
naravoslovje in matematika, pa se lahko bolj posvečajo tehničnim dimenzijam fotografske
dejavnosti. Primerna je tudi za nadarjene učence, ki so odprti za drugačnost in v življenju
poskušajo poiskati nekaj novega, neznanega. S pomočjo fotografije lahko vizualizirajo
določene teme ali neko tematsko delo opremijo s fotografijo. V fotografskem krožku se
učenci učijo opazovati okolico tudi brez fotoaparata in opaziti lepoto v najpreprostejših
rečeh. Fotografija je medij, ki v opazovalcu vzbudi močna čustva in včasih pove več kot
natančen opis. Ob fotografiji tako učenci razvijajo kritično mišljenje in spoznajo, da je cilj
fotografije prenesti misli, ideje, sporočila in občutke. Spodbujamo jih, da stopijo iz povprečja
in naredijo fotografijo z drugega zornega kota. Kot primer smo vzeli lončnico. Najpogostejša
fotografija cvetlice je pogled od zgoraj, saj tako cvetje vidimo. Popolnoma drugačen in za nas
neobičajen pa je pogled od spodaj navzgor – taka sprememba perspektive lahko nudi zelo
zanimive motive. Na tak način lahko iz popolnoma običajnega in preprostega motiva, kot je
cvetje, tvorimo zanimive in nenavadne fotografije, fotografije, ki vsaj malo izstopajo od
večine.
3 ZAKLJUČEK
Fotografije so prenašalke informacij in odpirajo nove teme. Prek fotografije si širimo obzorja
in ker jo pogosto povezujemo s potovanji, nam pomaga tako pri spoznavanju drugih kultur,
kot tudi pri bogatenju naše lastne.
Če je še pred desetletji fotografija predstavljala enega dražjih in zapletenejših hobijev, pa je v
današnjih časih ena najdostopnejših prostoaktivnih dejavnosti. Prehod z analognega na
digitalni način fotografiranja ter vse hitrejši razvoj digitalne fotografije sta omogočila, da je
fotografija postala dostopna tudi tistim, ki si je prej niso mogli privoščiti.
Razvoj tehnike v zadnjem desetletju je omogočil izdelavo kakovostnih fotoaparatov v nižjem
cenovnem razredu, kvalitetne posnetke pa nam omogočajo že aparati, ki so vgrajeni v mobilne
telefone. Zaradi vedno večje zmogljivosti fotoaparatov v mobilnih telefonih in že omenjene
popularnosti trenda selfijev je fotografija postala del vsakdana povprečnega najstnika.
Fotografija sooča učence z novimi doživetji ter jim nudi prostor za raziskovanje in
spoznavanje sveta okrog njih. Učenci prek fotografije krepijo ustvarjalnost, samopodobo in
vzpostavljajo medsebojne odnose z drugimi. V izobraževalnem procesu pa je potrebno
vzpodbujati uporabo sodobnih tehnologij in podpreti ustvarjalnost učencev. Spodbujamo jih,
da bodo tudi po zaključku šolanja nadaljevali z dejavnostjo in nadgrajevali svoje znanje.
VIRI:
Should photography be taught in schools?,
http://www.teach-nology.com/teachers/subject_matter/arts/photography/
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David Healy: Why your school shold be teaching photography,
https://www.tes.com/news/why-your-school-should-be-teaching-photography
Daniel Lezano: Biblija digitalne fotografije. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2010.
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Andreja Masten: POPESTRITEV POUKA V OPB
Osnova šola Gorišnica
Povzetek
Sodobna osnovna šola mora vsakemu učencu zagotoviti pogoje za optimalen razvoj in
možnosti razvijanja celovite osebnosti. V okviru izbrane vzgojno izobraževalne strategije
(projektne naloge) morajo učenci pridobivati, uporabljati, poglabljati in utrjevati ustrezna
teoretična in praktična znanja. V ospredju je konstruktivni tip projektnega učnega dela, kjer je
poudarek na izdelku in procesu. V okviru projektnega učnega dela je dovolj prostora za
problemski pouk. S primerno izbrano vsebino imajo možnost razvijati svojo kreativnost.
V projektnem učnem delu, ki je potekal v oddelku podaljšanega bivanja, smo z učenci s
spoznavanjem in predstavitvijo kurenta, kot maske našega okolja in njegovega obhoda, ki je
vpisan v UNESCOV seznam nesnovne dediščine človeštva, zasledovali cilj ohranitve šeg,
navad in običajev naših prednikov.
Projekt je potekal po programu s srečanjem profesionalnega izdelovalca kurentove opreme,
seznanitvijo z zgodovino kurenta in njegovem pomenu danes. V nadaljevanju so učenci sami
izdelovali kurentovo masko iz doma dostopnih materialov.
Učenci so skozi ustvarjalni proces izdelave maske spoznali zgodovinski pomen lika, med
njimi je potekalo sodelovalno učenje, ki je odsevalo v zadovoljstvu in navdušenju učencev. S
takim načinom dela so pridobili veliko izkušenj in novega znanja.
Ključne besede: projektno učno delo, kurent, kulturna dediščina, kurentova oprema, pust
Summary
Modern primary school has to provide the conditions for optimal development and
possibilities for comprehensive personality development for each pupil. Within chosen
educational strategy (for Example: project task) the pupils have to gain, use, deepen and
consolidate the corresponded theoretical and practical knowledge. The constructive type of
project learning work, with emphasis on a product and process, is in the foreground. Within a
project lesson there is enough space for problematical lessons. With suitable chosen content
the pupils have a possibility to develop their creativity.
In our project study work, which took place in the extended day program, we were learning
and discovering about kurent - the mascot of our town, which is listed in UNESCO’s List of
the intangible Heritage of Humanity. By that, we tried following the aim of learning about
the customs of our ancestors.
The project was conducted according to a program which included meeting with a
professional kurent equipment manufacturer, learning about the history of kurent and its
meaning today. In the following days of the project, students made kurent masks out of homeaccessible materials.
Through the creative process of making masks students learned about the historical
significance of kurent. There was collaborative learning among them, which reflected in the
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pleasure and enthusiasm of the students. With this kind of work they have gained a lot of
experience and new knowledge.
Key words: project study work, kurent, cultural heritage, kurent equipment, carnival

1 UVOD
Kurent že od nekdaj buri človeško domišljijo, pa naj gre za znanstvene raziskave, likovno ali
literarno umetnost. Doma naj bi bil na razmeroma majhnem ozemlju sredi Ptujskega polja s
središčem v Markovcih. Od ondod so si ga izposodili v Halozah in na Dravskem polju.
Najstarejši opis kurenta je iz leta 1887, izpod peresa Matije Slekovca, ki je bil župnik v
Markovcih.
Lik, ki preganja zimo, je znanilec pomladi, nekateri otroci se ga bojijo, na vsakem kmečkem
dvorišču so ga veseli, saj obljublja bogati letino. Nenehno je v gibanju, njegovi zvonci
naznanjajo, da prihaja, da se je treba skriti, njegova ježevka namreč ni najbolj prijazna.
Pravijo, da ima demonsko moč. Videti je strašljivo.
Na OŠ Gorišnica, kjer poučujem, je pustni čas nekaj posebnega, enako velja za celotno
Ptujsko in Dravsko polju ter Haloze. Tod se je ohranilo tudi največ pustnih mask. Osrednja
pustna prireditev s karnevalom na Ptuju pa je po več kot pol stoletja še vedno največja
tovrstna prireditev v Sloveniji, Lonely Planet pa jo je uvrstil med 10 najboljših praznovanj
pusta na svetu.
Učencem našega okolja so ti dogodki blizu. Seveda pa ne gre zgolj za zabavo in pustne
norčije, ampak poskušamo učencem predstaviti etnografski del pustnega dogajanja kot
dragoceno kulturno dediščino, kot del preteklosti naših dedkov in babic, kot izročilo, ki
govori o naših koreninah in smo ga dolžni varovati in prenašati na bodoče rodove. Prva
pustna povorka je bila na Ptuju že 25. februarja 1873. Obhodi kurentov so bili 7. decembra
2017 vpisani na seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Če je nekdaj veljajo, da si kurentovo opravo lahko nadene samo neporočen fant, izjemoma je
lahko bil kurent tudi poročeni moški, ki pa je lahko hodil na obhode le v domači vasi in si ni
smel nadeti gamašev, je lahko kurent danes kdorkoli. Lahko so otroci in tudi ženske.
2 PROJEKTNO DELO
Poleg »zabavnega oz. karnevalskega« dela pustovanja etnografski del dogajanja, v katerem
med ostalimi maskami nastopa tudi kurent, pomeni posebnost in žlahtnost tega pustnega lika,
hkrati je dragoceno izročilo oz. kulturna dediščina, ki je vpisana tudi na seznam UNESCA kot
nesnovna kulturna dediščina človeštva.
Da bi učencem popestrila pouk v oddelku podaljšanega bivanja, ki se prepleta z ostalimi
učnimi vsebinami v 1. in 2. triadi, sem se odločila za projektno učno delo skozi pustni čas.
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Tako smo učno snov popestrili in poglabljali s pomočjo dejavnosti, ki sem si jih zastavila
skupaj z učenci s pomočjo medvrstniškega sodelovanja.
Da bi opozorili na to dejstvo, smo se v oddelku podaljšanega bivanja odločili za projekt na
temo Popestrimo pouk v podaljšanem bivanju.
Pri projektnem delu učenci pridobivajo številna znanja in izkušnje, razvijajo svoje
sposobnosti, sam način dela pa spodbuja uspešen socialno-čustveni razvoj otrok. Delo temelji
na izkustvenem učenju, kjer učenci samostojno delajo in sooblikujejo delovni proces ob
posrednem učiteljevem vodenju in spodbudi. Pomembno je tudi samo sodelovanje med
učenci, saj s sodelovanjem izmenjavajo znanja, izkušnje zakonitosti dela v skupini in se tako
veliko naučijo drug od drugega.

3 CILJI PROJEKTNEGA DELA
Cilji, ki smo jim sledili, so:
-

spoznavanje značilnosti kurenta nekoč in danes,
razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine,
spoznavanje materiala za izdelavo kurentije – oprave kurenta,
seznanitev s postopkom izdelave maske (material, tehnika izdelave),
izdelava kurentove maske,
razvijanje ročnih spretnosti,
ustvarjanje naj bo zanimivo, zabavno in za učence sproščujoče.

4 OBISK IZDELOVALCA KURENTOVE OPRAVE
Z učenci smo se odpravili na obisk v Spuhljo, k obrtniku gospodu Marko Klincu, ki se je
učencem predstavil v svoji kurentovi opravi. Učencem je povedal, da je najbolj izrazit del
kurentove oprave kapa, po kateri se liki med seboj razlikujejo. V kapo je všito pobarvano
usnjeno naličje z dolgim nosom ter odprtinami za oči in usta. Zobje so iz belega fižola,
nanizanega na vrvico. Daljši rdeč jezik je narejen iz blaga ali usnja. Kurent je oblečen v
kožuh, prepasan je z verigo, na kateri je pet kravjih zvoncev, obute ima visoke čevlje in rdeče
ali zelene pletene nogavice. V roki vihti ježevko, debelejšo leseno palico, opeto z ježevo
kožo. Kurentije so izdelane iz ovčjih kožuhov, a so tudi kurenti, npr. v Okiču v Halozah, ki
imajo kurentijo narejeno iz zajčjih kožuhov in kozjih kož. Bogato znanje izdelovanja
kurentove oprave iz naravnih materialov ohranjajo le redki, ki s spoštovanjem do dediščine
stoletij zraven samih kurentov in korantov tako ohranjajo ta mednarodno prepoznaven in
edinstven simbol slovenstva za prihodnje generacije. Eden izmed njih je tudi on, ki mu je
izdelava kurenta bila položena v zibelko, saj se je s tem ukvarjal že njegov oče in dedek.
Učence je seznanil tudi, da so v prvih desetletjih 20. stoletja fantje izdelovali kurentije sami,
navadno iz domačih materialov: starih kožuhov, zajčjih ali kozjih kož itd. Po zapisu iz
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Markovcev s konca 19. stoletja je bil kurent videti, kakor da bi bil ušel iz pekla in se pobratil s
samim Luciferjem. Oblečen je bil v narobe obrnjen kožuh in pokrit s kapo z obraznim delom
iz starega usnja, ki je bila zadaj kosmata. Imel je rogove iz usnja ali klobučevine, na koncih
rogov še gosji peresi. Na hrbtu je imel velik kravji zvonec, s katerim je že od daleč opozarjal
nase.
Med učenci je bilo veliko zanimanja in vprašanj. Iz pripovedovanja g. Klinca so spoznali,
kakšen je bil kurent nekoč, kaj so danes njegove značilnosti, kakšni materiali so se za opravo
kurenta uporabljali nekoč in danes, predstavil jim vsak del oprave posebej in jim praktično
pokazal, kako se izdeluje kurentova maska.
Naslednje dni so učenci svoje znanje, ki so ga pridobili o kurentu strnili na plakate in
pomočjo računalnika iskali podatke, ki so jih še zanimali.

5 PEKA PUSTNIH KROFOV
Učenci so na spletu poiskali recepte za pustne krofe. Recepti so si bili med seboj podobni,
zato so izbrali enega, po katerem so pripravili testo in krofe spekli. Krofi niso bili filmski, bili
pa so delo učencev in za njih najboljši.

6

IZDELAVA KURENTOVE MASKE

V naslednjem delu projektnega učenja so učenci izdelali kurentovo masko iz papirnate vrečke.
Potrebovali so:
-

debelejšo papirnato vrečko,
bel, črn, rjav in rdeč trši papir,
svinčnik, škarje, lepilo,
črn flomaster, bel fižol,
drap, bel, črn in rjavo-rumenkast krep papir,
lepilo,
rafijo.

Učenci so od doma prinesli debelejšo papirnato vrečko, ki so si jo lahko nadeli na glavo.
Najprej so izrezali odprtine za oči in usta. Nato so si iz krep papirja narezali večje trakove
kvadratne oblike drap, rumenkaste ali rjave barve, ki so ponazarjali ovčji kožuh, iz katerega je
prava kurentova maska. Trakove so nalepili po celi površni vrečke, na obeh straneh. Iz tršega
rdečega papirja so posebej izdelali nos in jezik, ki so ju prilepili na masko. Na podlago jezika
so iz belega papirja kot okras nalepili kare ali kvadrate. Iz belega tršega papirja so oblikovali
oči, ki so jih nalepili okrog odprtin za oči. Iz rafije so naredili kurentove brke, bele fižolčke pa
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so z lepilom nalepili na kurentov jezik. Sestavne dele obraza so nalepili na prednjo stran
vrečke. Tisti, ki so si vzeli za »model« haloškega kurenta, so iz tršega črnega ali belega
kartona izdelali kurentove rogove in jih pritrdili na robove zgornjega dela maske. Za kurenta
iz Ptujskega in Dravskega polja pa so učenci namesto rogov ob straneh prilepili gosja peresa,
ki so jih prinesli od doma.
Na koncu so si nadeli maske in poskušali »ujeti« kurentov ples.

7 EVALVACIJA
Po zaključku dela smo se z učenci pogovorili o samem delu in izdelkih, ki so jih naredili.
Povedali so, kako so se pri samem delu počutili, kako so s svojimi izdelki zadovoljni in kaj bi
pri samem delu naslednjič spremenili oz. popravili. Večina učencev je bila nad svojim
izdelkom zelo navdušena, ugotovili smo, da so osvojili pomen kurentove maske in način
njene izdelave. Delo so uspešno zaključili z željo, da bi kaj podobnega radi počeli tudi v
prihodnje.
Pri izvedbi projekta so učenci pridobili veliko novega znanja in izkušenj. Spoznali so
značilnosti kurenta, njegovo vlogo v zgodovini nekoč in danes, se srečali s pojmom »kulturna
dediščina« in razvili pozitiven odnos v smislu ohranjanja le-te. Naredili so svoj izdelek, pri
tem razvijali ročne spretnosti, domišljijo in občutek za estetiko, navajali so se na pripravo,
urejanje in pospravljanje delovnega prostora, povezovali so dele v celoto in se aktivno
vključili v delo in sodelovanje v skupini.

8 ZAKLJUČEK
Učenci so bili nad obiskom profesionalnega izdelovalca kurentij navdušeni. Izvedeli so veliko
zanimivosti iz zgodovine kurentov, prav tako pa so bili navdušeni nad samo kurentovo masko.
V podaljšanem bivanju imamo tudi dva učenca, ki sta kurenta. Sošolcem sta se predstavila v
svoji opravi in delila občutke o tem, kako je, ko si nadeneš kurentovo masko. Skoraj vsi
učenci v razredu so si želeli nadeti kurentovo masko in zvonce, pobožati ježevko in skočiti
kot pravi kurent. Pri izdelavi maske so bili ustvarjalni, delovni, navdušeni, med njimi je ves
čas potekalo sodelovanje, ki je potrdilo nujnost skupinskega dela, čutiti je bilo zadovoljstvo
učencev in pozitivno energijo. Pri izdelavi maske, ki jo je spremljajo iskreno navdušenje, je še
kako bila prisotna želja, da si nadenejo to masko, pa čeprav samo iz papirnate vrečke in na
nek način »postanejo« tudi sami kurenti. Pika na i pa so bili tudi njihovi slastni krofi, pri peki
katerih so zelo uživali.
Naš projekt smo zaključili z razstavo plakatov o kurentu in maskami v avli šole, ki je bila
namenjena celotni šoli in obiskovalcem. Na pustni torek pa so učenci, ki so kurenti zaplesali
kurentov ples v avli šole. Seveda so se jim pridružili tudi hudički, ki jim vedno sledijo.
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Nuša Pruš: NARAVOSLOVNA UČILNICA – POT DO TRAJNEGA ZNANJA
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
V času, ko sem poučevala v drugem razredu, se je na travniku pred našo šolo na novo
oblikovala naravoslovna učilnica. V sklopu tega je vsak razred prve triade posvojil svojo
gredico. V aktivu sva se s sodelavko odločili, da bo gredica postala podaljšek naše učilnice pri
predmetu spoznavanje okolja. Učenci so s svojimi očmi lahko opazovali rast vrtnin od semen
oz. sadik do mlade rastline.
Otroci so v šolo prinesli orodja, ki so jih potrebovali za svoje delo ter semena in sadike
različnih vrtnin. O njih smo se pogovorili in jih s skupnimi močmi posejali ali zasadili v
sklopu naravoslovnega dne. Sledil je čas redne skrbi za rastline (zalivanje, pletje in
odstranjevanje škodljivcev.)
Ker nam je izmed vseh vrtnin najbolj uspela solata, smo se odločili, da si naredimo solatni
piknik. Glave solat smo pobrali, jih očistili ter pripravili za zaužitje. Dodali smo le še bučno
olje, kis, sol, koruzo in ščepec dobre volje. Iz ogromne plastične posode so nato učenci z
velikimi žlicami zajemali sadove svojega večtedenskega dela.
Še danes, po več letih, se učenci spominjajo, kako so skrbeli za vrtnine in z iskrico v očeh
govorijo o našem solatnem pikniku. To je le še potrditev, da je učenje s pozitivno motivacijo
in konkretnim delom res ključ do uspeha in pravi način do trajnega znanja.
Summary
At the time I taught the second grade, a nature's classroom was formed on the meadow in
front of our school. Within it, each class of the first triad adopted its own garden-bed. Me and
my colleague decided that the garden-bed will become an extension of our inner classroom
for learning environmental science. The pupils were able to observe the growth of crops from
seeds or seedlings to a young plant.
The children brought to school tools they needed for their work and seeds and seedlings of
various vegetables. We talked about them and sowed or planted them together during a
natural science day. Then followed a period of regular care for the plants (watering, weeding
and pests removal).
Since the salad grew the most of all the vegetables, we decided to make a salad picnic. The
salad heads were picked, cleaned and prepared for consumption. We added some pumpkin oil,
vinegar, salt, maize and a pinch of good will. Then the pupils ate the salad from a vast plastic
bowl with large spoons, enjoying the fruits of their weeks long work.
Even today, after many years, the children remember how they took care of the vegetables
and speak with a sparkle in their eyes about our salad picnic. This result confirms that
learning with a positive motivation and learning by doing is indeed the key to success and the
right way to the long-lasting knowledge.
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1 UVOD
V šolskem letu 2013/2014 sva s sodelavko poučevali v dveh oddelkih drugega razreda na Prvi
osnovni šoli Slovenj Gradec.
Pri pouku spoznavanja okolja sva želeli delo v tematskem sklopu živa bitja popestriti in
nadgraditi. Učencem sva hoteli vsebine in cilje iz učnega načrta predstaviti na način, da bi od
njih odnesli kar največ. Nisva bili zadovoljni s tem, da z učenci posadimo semena in sadike v
lončke ter jih postavimo na okenske police, kjer rastline prej ali slej propadejo zaradi premalo
prostora v lončkih, neustreznih temperatur in pomanjkanja zemlje z rudninskimi snovmi.
Otroci pri takšnem načinu dela niso dobili celovitega vpogleda, kako poteka razvoj rastline od
semena/sadike pa do razvoja plodov oz. odraslih rastlin, ki jih lahko uporabimo za našo hrano.
Rastline so predčasno propadle.
Ravno v tistem času se je na travniku pred našo šolo na novo oblikovala naravoslovna
učilnica. V sklopu tega je vsak razred prve triade posvojil svojo gredico.
Določili sva, da bova v sklopu naravoslovnega dneva z učenci na naši gredici uredili vrtiček
in jih naučili, kako skrbeti za mlade rastline, da bo pridelek kar najboljši.
2 TEORIJA
2.1 UČNI NAČRT
V priporočilih učnega načrta naj bi učenci drugega razreda v tematskem sklopu Živa bitja
spoznali naslednje cilje (Kolar in sod., 2011):







Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave.
Spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje.
Znajo dokazati, da rastline potrebujejo za življenje zlasti zrak, vodo z rudninskimi
snovmi in svetlobo.
Razumejo, da rastline gojimo za hrano (polje, vrt) in da za pridelavo potrebujemo
orodja in stroje.
Znajo s poskusi ugotoviti, da mlade rastline lahko zrastejo iz semen, čebulic,
gomoljev, potaknjencev.
Spoznajo vrt kot življenjsko okolje.

Posredno naj bi učenci spoznali še, da se živali prehranjujejo z rastlinami, drugimi živalmi ali
obojim. Spoznali naj bi tudi pomen raznovrstne prehrane in razvijali družabnost, povezano s
prehranjevanjem.
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2.2 IZKUSTVENO UČENJE NA ŠOLSKEM VRTU
Izkustveno učenje je način, kako se povežeta teorija in praksa, bistveno vlogo pri tem pa ima
osebna izkušnja. Zanj je značilno, da se najbolje učimo, če nekaj naredimo sami. Definiramo
ga lahko kot model učenja, ki se začne z izkušnjo. Slediti ji morajo refleksija, diskusija,
analiza in evalvacija. Šele konkretni poskusi in praktična dejavnost privedejo do spreminjanja
samega sebe in sveta okoli nas (Garvas, 2010).
Lep primer izkustvenega učenja pri predmetu Spoznavanje okolja v prvi triadi lahko
predstavlja šolski vrt. Ta je čudovita popestritev šolske okolice in zanimiv učni poligon za
otroke. Na njem spoznajo razne rastline, pridelke, vrtne prebivalce, procese v naravi, na
lastnih rokah pa spoznajo tudi rokovanje z orodjem in zemljo.
Pozitivne učinke učenja na prostem navaja tudi Manifesto (2006, str. 3), v katerem je
zapisano, da šele tovrsten način poučevanja omogoči povezavo med teorijo in prakso. Dobro
zasnovane aktivnosti na prostem lahko izpolnijo potrebe otrok in jim med drugim omogočijo
izboljšanje učne uspešnosti, višjo raven učenja ter razvijanje spretnosti in samostojnosti v
različnih okoljih. Povečuje se tudi ustvarjalnost ter skrb in odgovornost za okolje. Učenje
poteka skozi igro, kar privede do višje ravni motiviranosti in posledično zmanjševanja
vedenjskih težav. Boljše je sodelovanje, izboljša se tudi odnos do učenja.
Menim, da je šolski vrt oziroma naravoslovna učilnica nekaj, kar bi morala imeti vsaka
slovenska osnovna šola. Vrt otrokom omogoča neposreden stik z naravo in zemljo. Fizično in
timsko delo krepi zavedanje, da le-to obrodi oprijemljive rezultate, ki jih lahko na koncu tudi
pojemo ali predelamo v čaje, marmelade in sokove. To otroci potrebujejo, ne samo zato, da
bodo razumeli pomembnost uživanja zelenjave, temveč tudi, da se bodo zavedali truda, ki ga
je treba vložiti v to, da nekaj zraste.
3 POTEK DELA
3.1 PRIPRAVE
V razredu smo se najprej pogovorili, kaj potrebujemo za delo na vrtu. Vsak učenec je dobil
zadolžitev, da prinese katero od vrtnih orodij (motika, grablje, sadilni klin, plevka, zalivalka,
vrvica, škarje, palice za ogrodje, rokavice…). Pogovorili smo se tudi kakšna je razlika med
semeni in sadikami, kaj sejemo in kaj sadimo. Doma so povprašali, katera semena oz. sadike
vrtnin imajo na voljo, nato pa so jih na naravoslovni dan prinesli v šolo. V učilnici smo
naredili še načrt kam bomo posadili/posejali določeno vrtnino, nato pa se je delo v
naravoslovni učilnici lahko pričelo.
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3.2 IZVEDBA NARAVOSLOVNEGA DNEVA
Naravoslovni dan se je pričel s pripravo gredice. Opleli smo travo, ki se je razraščala po
gredici, jo prekopali ter s sadilnim klinom posadili sadike, nato pa še posejali semena. Namen
je bil, da vsak od učencev prispeva svoj delež in posadi ali poseje vsaj eno vrtnino. Ob koncu
dneva smo na kolobarje iz brezovih vej (pritrjenih na špile) napisali imena vrtnin in vse dobro
zalili. Učenci so s ponosom opazovali rezultate svojega dela.

Slika 1: Prekopavanje z vrtnimi orodji in sajenje sadik. (Vir: osebni arhiv)
3.3 SKRB ZA RASTLINE
Sledil je čas redne skrbi za rastline (zalivanje, pletje in odstranjevanje škodljivcev.) Med
glavnimi odmori ter pred in po pouku so učenci samoiniciativno opazovali rast mladih rastlin.
O vsem, kar se je dogajalo na naši gredici, so z velikim veseljem poročali. Ob vročih dneh so
brez posebnega nagovarjanja in navodil z veliko zavzetostjo sami določili pare, ki so zalivali
našo gredico.

Slika 2: Zalivanje vrtnin v parih.
(Vir: osebni arhiv)
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Kot običajno so se tudi na naši gredici pojavili prvi škodljivci. Učenci so spoznali polže, ki so
jedli našo solato. Pobirali smo jih in odnašali čim dlje stran. Fižol so napadale listne uši, nekaj
sadik pa so nam uničile strune. Spoznali so tudi koristne živali kot so črvi, ki rahljajo in
bogatijo zemljo, pikapolonice, ki se hranijo z listnimi ušmi ter celo paleto opraševalcev
(čebele, metulji, čmrlji…).

Slika 3 in 4: Naš vrt prej in pozneje. (Vir: osebni arhiv)
3.4 SOLATNI PIKNIK
Z učiteljico sva sklenili, da naše delo in trud nadgradiva. V kuhinji sva naprosili večji
plastični posodi, žlice, sol, bučno olje, kis in nekaj koruze. Skupaj z učenci smo porezali lepe
glave solat, jih očistili in pripravili za zaužitje. Učenci so nato z vilicami zajemali hrustljavo
solato in se veselili vsakega novega grižljaja. Zaradi nepričakovanega navala smo ob skledi s
pripravljeno solato morali narediti dve koloni, da so vsi prišli na svoj račun. Nikoli prej, ne
kasneje nisem videla, da bi otroci s tolikšnim veseljem in užitkom jedli solato. Tudi tisti
učenci, ki si pri kosilu velikokrat niso postregli z zelenjavo, so jo tokrat vsaj poskusili in
pritrjevali, da je to res najboljša solata, kar so jih kdaj jedli.

Slika 5: Solatni piknik.
(Vir: osebni arhiv)
(Vir: osebni arhiv)
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4 ZAKLJUČEK
Naravoslovna učilnica zelo pomembno učno okolje, še posebej za predmet Spoznavanje
okolja. Koristno je tudi, da imamo to učilnico pred našo šolo in da nam je vsak trenutek na
razpolago. Skorajda je ni vsebine pri predmetu, ki je ne bi bilo mogoče povezati z njo. V luči
vseh videnih pozitivnih učinkov izkustvenega dela v naravi bom ta način poučevanja s pridom
uporabljala tudi v prihodnosti.
Kot zanimivost naj omenim, da sem po petih letih, konec šolskega leta 2019, vse moje
takratne učence, ki so sedaj končevali že sedmi razred, povabila na neformalni pogovor.
Vprašala sem jih, česa se spomnijo iz naravoslovne učilnice in poleg ostalih zanimivih stvari
so se spomnili tudi našega vrtička. Pripovedovali so mi, kako smo sadili solato, redkvico in
korenček, da so pleli, zalivali solato ter odnašali polže. Na vprašanje, zakaj smo to počeli, so
dogovorili, da bi se naučili delat in da bi si znali sami pridelati hrano. Na vprašanje, ali bi to
znali narediti še danes, so odgovorili pritrdilno. Sami so se brez težav spomnili tudi na to, da
smo si pripravili solato. Spomnili so se celo, da se je nekomu izmed njih med pripravo usula
sol, vendar ne dovolj, da bi to vplivalo na končni okus.
To je še zadnja potrditev, da je učenje s pozitivno motivacijo in konkretnim delom res ključ
do uspeha in pravi način do trajnega znanja.
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Tanja Blaznik: UČILNICA V NARAVI
Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka
Povzetek
V projekt izgradnje učilnice v naravi smo vstopili z namenom, da učencem približamo naravo
in vsebine vseh predmetnih področij, ki se s praktičnimi primeri lahko v takšni učilnici
razložijo in usvojijo. V prihodnje bomo učencem omogočili, da se del pouka iz učilnic
prenese v šolsko okolico, kjer smo uredili in bomo dograjevali predmetne kotičke, v katerih
bodo učenci spoznavali različne vsebine posameznih predmetnih področjih ter jih povezali z
vsakdanjim življenjem. Ta način poučevanja predstavlja učencem močnejšo motivacijo kot
prebrane vsebine iz strokovne literature. V naravi imajo možnost, da raziskujejo,
eksperimentirajo, fizično obdelujejo in skrbijo za svoje produkte, beležijo ter zbirajo podatke,
ki jih lahko nato analizirajo in kritično ovrednotijo.
V našem okolišu se nahaja tudi čebelnjak Društva čebelarjev Slivnica, s katerimi sodelujemo
in smo izgradili zeliščni vrt z medenimi rastlinami. Nekaj let že uporabljamo zelišča z našega
vrta pri izdelavi čajev, zdravilnih krem in tinktur. V letošnjem letu smo pričeli z izgradnjo
različnih oblik zelenjavno-zeliščnih gred in z zasaditvijo različnega sadnega drevja ter
grmovnic. S tem omogočamo zaposlenim v šoli, da skupaj z učenci ustvarjajo in razlagajo
nova potrebna znanja. Šola ima v svojem okolišu veliko različnih ekosistemov, ki omogočajo
širok nabor znanja, ki ga lahko približamo učencem in s tem pomagamo tudi pri osebnem
razvoju posameznika.
Summary
We started the project of building a classroom in nature with the aim of bringing students
closer to the nature and to the topics connected with the nature in different subject areas,
which can be explained and learned in practice in such classroom. In the future, we will
transfer part of classroom teaching to the school environment. There we have arranged
different areas connected with different subject fields and we plan to further upgrade those
areas. Pupils will get to know the different contents of individual subject fields and connect
them with everyday life. This way of teaching gives pupils greater motivation than reading the
content of professional literature. They have the ability to explore, experiment, physically
process and take care of their produce. They are also given the possibility to record and
collect data that can then be analyzed and critically evaluated.
There is also a beehive that belongs to the Beekeepers Association Slivnica in our
neighbourhood. We have cooperated with the beekeepers for many years. We have also built
a herbal garden with honey plants. We have been using herbs from our garden for the
production of teas, medical herbs and tinctures for several years. This year, we started
building various forms of vegetable-herbal shafts and planting various fruit trees and shrubs.
By doing that we enable school employees to explain and create new knowledge to the pupils.
Pupils will actively cooperate in this process. The school has many different ecosystems in its
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environment. That enables a wide range of knowledge which can be brought closer to students
and thus help in personal development of the individual.

1. NAMEN IZGRADNJE UČILNICE V NARAVI
V projekt izgradnje učilnice v naravi smo vstopili z namenom, da učencem približamo naravo
in vsebine vseh predmetnih področij, ki se s praktičnimi primeri lahko v takšni učilnici
razložijo in usvojijo.
Naša OŠ Franca Lešnika - Vuka leži na idilični lokaciji, kjer jo obdajajo naravni ekosistemi,
ki nudijo veliko možnosti in podlage za razlago učnih vsebin. Po sodelovanju, posvetovanju
in predhodnem predavanju dr. Ane Volk Korže smo pričeli z izgradnjo učilnice v naravi.
Želeli smo si, da bi naše učence lahko večkrat peljali iz učilnic v naravo, kjer bi v prihodnje
izvajali pouk. Že v preteklosti smo večkrat uspešno medpredmetno sodelovali in realizirali del
ciljev iz učnega načrta na različnih predmetnih področjih.
Z raziskovanjem in urjenjem raziskovalnih veščin učenci pridobivajo praktična znanja iz
naravoslovnih in družboslovnih znanosti. Tako pridobljena znanja in spretnosti uporabijo pri
spoznavanju in reševanju problemov, s čimer razvijejo kompleksno in kritično mišljenje ter
inovativnost in ustvarjalnost. Prav tako so tudi učenci izrazili zadovoljstvo z delom in
raziskovanjem na terenu. Zasnovali smo kotičke, ki predstavljajo prostore, kjer se bodo učenci
seznanili z različnimi vsebinami in metodami dela na različnih predmetnih področjih. S svojo
vključenostjo v ta prostor in seznanitvijo z različnimi oblikami dela bodo dosegali cilje iz
učnih načrtov in izven njega. Ta način poučevanja predstavlja učencem močnejšo motivacijo
kot prebrane vsebine iz strokovne literature. V naravi imajo možnost, da raziskujejo,
eksperimentirajo, fizično obdelujejo in skrbijo za svoje produkte, beležijo ter zbirajo podatke,
ki jih lahko nato analizirajo in kritično ovrednotijo. Hkrati je naš namen, da vključimo v
raziskovanje vse ekosisteme naše okolice, kot so njiva, potok, gozd, travnik, sadovnjak,
vinograd, in jih povežemo v učilnico v naravi. Znotraj učilnice v naravi smo izgradili še
senzorno učno pot, saj se v našem okolišu nahaja tudi vrtec, ki smo ga vključili v naš projekt.

2. IZGRADNJA UČILNICE V NARAVI
V zasnovi naše učilnice v naravi je več prostorov (kotičkov), ki bodo namenjeni različnim
oblikam in metodam poučevanja. Trenutno smo v izgradnji naravoslovnega dela učilnice v
naravi, kjer smo se predmetni učitelji naravoslovja, geografije in I. triade odločili za gradnjo
zelenjavno-sadnega vrta. Organizirali smo dan dejavnosti, da smo postavili visoke, gomilaste
in paletne grede. Postavili smo jih v delu šolskega okoliša, kjer je že izgrajen zeliščni vrt s
čebelnjakom, za katera skrbi Društvo čebelarjev Slivnica.
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2.1 ZELENJAVNO-SADNI VRT
2.1.1 VISOKE GREDE
Grede smo postavili na sončni legi ob šolskem igrišču, kjer smo zasadili sadna drevesa, ki
bodo v prihodnosti služila kot naravna senca. Postavili smo dve visoki gredi, ki smo ju kupili
s pomočjo zbranih donatorskih sredstev. Učenci so napolnili gredi s tremi plastmi polnila.
Polnilo gred so bile:
1.plast: razsekane veje, vejice, grobi vrtni odpadki, suho listje
2.plast: kompost in kompostna zemlja, slama
3.plast: vrtna zemlja.
Eno gredo so učenci zasadili z zelišči, drugo pa s semeni različnih zelenjavnih vrst.

Visoka greda (fotoarhiv OŠ FLV Slivnica)
2.1.2 GOMILASTE GREDE
Gomilaste grede smo izgradili zraven visokih gred. Najprej smo izkopali travno rušo, nato
smo v jamo naložili veje in vejice s suhim listjem. Zatem smo celotno gredo prekrili z ovčjo
volno ter nanjo nasipali kompost. Vmes smo dali slamo in nato celotno gredo prekrili z vrtno
zemljo. Učenci izbirnega predmeta Rastline in človek so na dve gomilasti gredi posadili
kumarice, nizki fižol in bučke.

Gomilasta greda
(fotoarhiv OŠ FLV Slivnica)
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2.1.3 PALETNE GREDE
Paletne grede so izdelali učenci I. triade iz sekancev, slame in vrtne zemlje.

Paletna greda (fotoarhiv OŠ FLV Slivnica)
2.1.4 KOMPOSTNIK
Domač kompost je osnovni element vsakega vrta, saj ohranja trajni humus v tleh. To je
največja prednost med organskimi gnojili, ki jih pridelamo sami in uporabimo na vrtu.
Osnove našega kompostnika so zelene kompostne snovi (pokošena trava, sadni in zelenjavni
olupki ter ostanki obrezanih svežih rastlin). Učenci so se na predavanju podjetja
Saubermacher podučili, kateri gospodinjski odpadki iz kuhinje so primerni za kompostnik.
Kot rjave kompostne snovi uporabljamo posušeno listje, slamo ter posušene vrtne rastline.

Kompostnik (fotoarhiv OŠ FLV Slivnica)
2.1.5 SADNO DREVJE
Pri zasaditvi sadnega drevja smo sodelovali z Biotehniško fakulteto Maribor, in sicer nam je
pomagal študent te fakultete. Učence je podučil o izkopu in pognojitvi jame ter o pravilni
zasaditvi sadnega drevja. Učenci so posadili jablane, breskve in češnje.
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Sadno drevje (fotoarhiv OŠ FLV Slivnica)
2.1.6 GRMOVNICE
Pri zasaditvi grmovnic smo se odločili za sadike črnega ribeza, kosmulje, ameriške in sibirske
borovnice ter malin. Zasadili smo jih ob sadno-zelenjavnem vrtu in naredili živo mejo iz
grmovnic. Poleg le-teh smo se odločili, da šolsko okolico polepšamo z okrasnimi
grmovnicami hortenzij in sivke.

Nasad črnega ribeza (fotoarhiv OŠ FLV Slivnica)

Okrasne grmovnice - hortenzije (fotoarhiv OŠ FLV Slivnica)
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2.1.7 ZELIŠČNI VRT IN ČEBELNJAK
V našem okolišu se nahaja tudi čebelnjak Društva čebelarjev Slivnica, s katerimi sodelujemo
in smo izgradili zeliščni vrt z medenimi rastlinami. Nekaj let že uporabljamo zelišča z našega
vrta pri izdelavi čajev, zdravilnih krem in tinktur. Na zeliščnem vrtu in okolici čebelnjaka je
zasajenih veliko medenih rastlin, ki omogočajo našim čebelam veliko hrane.

Zeliščni vrt (fotoarhiv OŠ FLV Slivnica)

Čebelnjak (fotoarhiv OŠ FLV Slivnica)
2.2 SENZORNA UČNA POT
Senzorno učno pot smo izgradili med drevesi šolskega okoliša, kjer se v bližini nahaja vrtec
Slivnica.
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3. ZAKLJUČEK
Namen izgradnje naravoslovnega dela učilnice v naravi je bil, da učence seznanimo in
pripravimo na življenje tako, da bodo lahko sami nekoč izgradili svoj vrt, na katerem bo v
ospredju samooskrba. Poleg tega je razumevanje kompleksnih živih sistemov nujno za
aktivno sodelovanje v samostojnem opredeljevanju in odločanju o pomembnih problemih v
zvezi z razvojem znanosti in tehnologije ter vplivih na družbo in biosfero. Učenci iz teh znanj
lahko pridobijo temelj za razumevanje trajnostne rabe obnovljivih virov, ohranjanje
življenjske pestrosti ter kakovostnega okolja in s tem povezanih možnosti nadaljnjega razvoja.
Z učnimi cilji pri učencih razvijamo razumevanje glavnih zakonitosti žive narave, temeljnih
bioloških konceptov in povezav med njimi, razumevanje pretoka energije in kroženje snovi
skozi žive sisteme, razumevanje organizacijskih ravni in medsebojne povezanosti živih
sistemov, učenje na podlagi ročnih spretnosti, zmožnost sodelovanja in odgovornosti pri delu,
zmožnost za uporabo pridobljenega znanja v vsakdanjem in družbenem življenju.

V okviru naravoslovja z učilnico v naravi dosežemo veliko ciljev iz učnega načrta, približamo
jim naravoslovne postopke in spretnosti, s katerimi:
 iščejo, obdelujejo, predstavljajo in vrednotijo informacije iz različnih virov in okolja,
 sistematično opazujejo, poimenujejo, opisujejo snovi in organizme,
 primerjajo snovi, organizme ter oblikujejo kriterije za njihovo razvrščanje,
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načrtujejo in izvajajo poskuse, ob skrbi za urejeno delovno okolje ter upoštevajo
varnosti pri delu,
sistematično opazujejo in izvajajo meritve ter zapisujejo opažanja in meritve,
načrtujejo in izvajajo raziskave
zastavljajo problemska vprašanja, ki jih je mogoče eksperimentalno preveriti,
oblikujejo hipoteze in ugotavljajo, ali dokazi, zbrani z opazovanji in poskusi,
podpirajo njihovo veljavnost,
razvijajo odgovornost za varovanje zdravja.

Vsekakor se bo lahko v naši učilnici v naravi veliko učilo, ustvarjalo in raziskovalo. Učitelji
bomo imeli možnost, da učence odpeljemo v našo okolico in jim vsebine iz učbenikov in
ostale literature praktično prikažemo in omogočimo lažje razumevanje. Hkrati bomo s tem
krepili učenčevo ustvarjalnost, iskanje novih rešitev in novih idej, ter spodbujali aktivno delo
učencev. Znotraj zelenjavno-sadnega vrta pa učenci spoznajo, kako je možno poskrbeti za
lastno pridelavo hrane.
V bodoče si bomo prizadevali vključiti v našo učilnico v naravi tudi širšo javnost, ker smo
potrdili v teh letih, da sodelovanje s Čebelarskim društvom Slivnica omogoča uspešno
medgeneracijsko povezovanje. Tudi občina Hoče-Slivnica ima posluh za naše potrebe in
sodelovanje že poteka. Znotraj občine se povezujemo z ekološkimi kmetovalci, ki nam
pomagajo pri razumevanju pomena zdrave in ekološko pridelane hrane ter vnosa le-te v šolski
jedilnik.
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PREDSTAVITEV REFERATOV NA MEDNARODNEM STROKOVNEM
SIMPOZIJU »ZLATI REZ« NA TEMI UČITI SE BITI, UČITI SE, DA BI
ZNALI ŽIVETI SKUPAJ
četrtek, 19. 9. 2019 od 12.00 – 13.20
na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec
UČILNICA 1
URA
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15

Moderator:
ANTONIJA PAVLOVIČ
Martina Bizjak, srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana:
ŠPORTNO – SPOZNAVNI TABOR NA SREDNJI STROKOVNI ŠOLI
Saša Bogataj Suljanović, Gimnazija Škofja Loka:
ORGANIZACIJA PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI IN ŠOLE ZA STARŠE NA GIMNAZIJI
ŠKOFJA LOKA
Melita Meglič, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana:
UPORABA MOBILNE APLIKACIJE PRI ORIENTACIJSKEM TEKU
Petra Popič, Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija:
FILOVIZIJA
Helena Skaza Birk, Šolski center Slovenske Konjice- Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice:
POVEZUJEMO NARAVOSLOVJE IN DRUŽBOSLOVJE

UČILNICA 2
URA
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15

Moderator:
KLAVDIJA MORI
Tanja Gartner, Gimnazija Škofja Loka:
SODELOVANJE GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA PRI PROJEKTU CROSSING BORDERS
Mira Razdevšek, Šolski center ravne na Koroškem, Gimnazija:
NIMAMO PLANETA B!
Anita Rudolf Pečnik, Šolski center Velenje:
POMEN IZOBRAŽEVANJA IN VLOGE ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, PRIMER
PROJEKTA ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
Doroteja Rušnik Stramšak, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče:
SKUPNA PRIHODNOST V EVROPI- ERAZMUS+, UMETNOST ZDRUŽUJE
Klavdija Mori, Prva OŠ Slovenj Gradec:
POMOČ IN PODPORA SLOVENSKEMU JEZIKU NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
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UČILNICA 3
URA
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15

Moderator:
VERONIKA GOSAK KREBS
Veronika Gosak Krebs, Prva OŠ Slovenj Gradec:
MOŽGANI NA ZASLONSKI TARČI
Tanja Jankovič, OŠ Danile Kumar:
BITI TUKAJ IN ZDAJ SKUPAJ Z UČENCI
Irena Demšar, Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja:
INKLUZIJA SLABOVIDNEGA UČENCA S CEREBRALNO PARALIZO
Andreja Dobnikar, OŠ Brezovica:
OTROCI Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM
Vesna Mesarič Lorber, OŠ Hajdina:
USTVARJANJE SPODBUDNEGA IN VARNEGA UČNEGA OKOLJA ZA UČENJE ŽIVLJENJA
V SKUPNOSTI DRUG Z DRUGIM

UČILNICA 4
URA
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15

Moderator:
NATAŠA ROTOVNIK SUKIČ
Hermina Rot, OŠ Gorje:
ŠOLSKA MEDIACIJA KOT NAČIN VZGOJE ODGOVORNIH MLADOSTNIKOV
Urška Šuštaršič, OŠ Danile Kumar:
KREATIVNI ALI PASIVNI-PRIMER DOBRE PRAKSE DELA Z UČENCI S POSEBNIMI
POTREBAMI
Janja Uršič, OŠ Danile Kumar:
CELOSTNA RAST MLADOSTNIKA
Mihaela Hozjan, Prva OŠ Slovenj Gradec:
STARŠI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Majda Erlač, OŠ Podlehnik:
ALI VESTE…

UČILNICA 5
URA
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45

Moderator:
MOJCA RUTER
Tanja Blaznik Cvetko, OŠ Brezno- Podvelka:
BRALNI VEČER NA OŠ BREZNO-PODVELKA
Henrika Kaiser, OŠ Neznanih talcev Dravograd:
MOJCA POKRAJCULJA
Kristina Kovačič, Carolina Visentin, Ana Pulko, Večstopenjska šola “Vladimir Bartol” – Trst:
SLOVENSKA ŠOLA V ITALIJI
354

12.45-13.00
13.00-13.15

Urška Samec, OŠ Brezno- Podvelka:
PRAVLJIČNA JOGA V RAZREDU
Mojca Ruter, Prva OŠ Slovenj Gradec:
BRATI ALI NE BRATI

UČILNICA 6
URA
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00

Moderator:
INGRID HOVNIK
Suzana Makič, OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem:
POVEZANI Z GLASBO
Lea Breznik, OŠ Hudinja:
KAKO SE SOOČATI Z IZZIVI V ŠOLI 21. STOLETJA?
Barbara Fale, OŠ Jurija Vega:
ZDRUŽENI V GLASBI
Karmen Jerenko, OŠ Hajdina:
FILATELISTIČNI KROŽEK NA OŠ HAJDINA

UČILNICA 7
URA
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15

Moderator:
BREDA PUNGARTNIK
Marko Sonjak, OŠ Črna na Koroškem:
FITKOTI-VKLJUČEVANJE GIBANJA V ŠOLSKI VSAKDAN- FIT- FREAKS
Robert Grom, OŠ Rovte:
IZKAZNICA ZA SMUČARSKI IZPIT
Jasmina Hudrap, CŠOD AJDA:
ŠOLA V NARAVI:«GOSPA« VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA
Janja Kogelnik, Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne:
DIJAKI SREDNJE ŠOLE RAVNE OPRAVILI HUMANO DELO
Stanka Stružnik, OŠ Vodice:
LOV NA MAMUTA

UČILNICA 8
URA
12.00-12.15
12.15-12.30

Moderator:

NACE PRUŠ
Simona Špolad, OŠ Stražišče Kranj:
IMPRO KOT PROSTOR DELA IN ZABAVE
Majda Tamše Horvat, OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu:
VODENJE RAZREDA
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12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15

Tjaša Hace, OŠ Franja Goloba Prevalje:
POPESTRITEV PROSTOROV NA ŠOLI Z NAMENOM GIBANJA IN IGRE TER
POPESTRITEV POUKA S SODOBNO TEHNOLOGIJO
Petra Turk, OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu:
VZGAJANJE PODJETNIŠKE MISELNOSTI V PRVI TRIADI OSNOVNE ŠOLE
Melita Tertinek, OŠ Brezno- Podvelka:
TEAM BUILDING ZA OTROKE

UČILNICA 9
URA
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15

Moderator:
BOŽIDARKA VIVAT
Helena Korat, OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu:
DOVOLJ JE LE EN DOBER UČITELJ
Božidarka Vivat, Prva OŠ Slovenj Gradec:
UČINKI MEDNARODNIH PROJEKTOV
Janja Jakljič, OŠ Metlika:
SPODBUJANJE PODJETNOSTI, RADOVEDNOSTI, SAMOINICIATIVNOSTI IN
USTVARJALNOSTI V OŠ
Željka Janjac, OŠ Metlika:
RAVNATELJ KOT MOTIVATOR UVAJANJA SPREMEMB V ŠOLSKI PROSTOR
Svetlana Jović, OŠ Jurija Dalmatina Krško:
E- TWINNING PROJEKT- VRLINE
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Martina Bizjak: ŠPORTNO-SPOZNAVNI TABOR NA SREDNJI STROKOVNI ŠOLI
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Povzetek
V članku opisujem organizacijo, izvedbo in predvsem pozitivne učinke športno-spoznavnega
tabora, ki ga na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana letos
organiziramo že četrtič. Tabor organiziramo za dijake 1. letnikov srednjega strokovnega
izobraževanja, in sicer vsako leto na drugi lokaciji. Na taboru opravimo dva športna dneva v
okviru obveznih interesnih dejavnosti (plavanje, kolesarjenje, lokostrelstvo, vožnja s kanuji in
supi, pohodi …), vanj pa vključimo tudi poučne vsebine (npr. ogled Strunjanskih solin).
Veliko časa namenimo spoznavanju in druženju ob različnih družabnih aktivnostih (kuhanje
školjk, petje ob tabornem ognju…).
Ugotovili smo, da so dijaki po taboru veliko bolj povezani v razredni skupnosti, delujejo bolj
homogeno, več je medsebojne pomoči in vzpodbude pri učenju. V odnosu do učiteljev so bolj
odprti, zaupljivi in tudi odnosi med dijaki so pristnejši. Zaradi zelo pozitivnih izkušenj in
zadovoljstva dijakov in staršev bomo s tabori nadaljevali. Pri tem nas vodstvo šole podpira in
spodbuja.
Ključne besede: tabor, dijaki, strokovna šola, razredna klima
Summary
In the article I am describing the organization, execution and especially the positive effects of
the team building camps which have been organized by The secondary school of civil
engineering, land surveying and environmental studies Ljubljana, for four years now. The
main goal of the camps is for the students to get to know each other better. The camps are
intended for 1st year students of technical secondary education, and take place on a different
location every year. The compulsory extracurricular activities consist of two sports days
including swimming, cycling, archery, canoeing, supping, hiking etc., but we also offer
educational activities, such as sightseeing of the Strunjan Salt Pans. A lot of time is spent
getting to know each other and hanging out while participating in various social activities
(cooking clams, singing at camp fire …).
We have found out that after the camps the students are much more connected within the
classroom community, they are better at working together, helping each other and being more
supportive while studying. They are more open, trusting and authentic with the teachers. We
are going to continue organizing these camps due to the very positive experience and
satisfaction of both students and parents, and we also have the support and encouragement of
the school management.
Key words: team building, students, secondary school, classroom atmosphere
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1. UVOD
V sodobnem svetu vse bolj prevladuje informacijska tehnologija, ki je postala nepogrešljiv del
naših življenj. Ljudje se posledično vedno manj gibljejo, ne hodijo v naravo, manj se družijo,
socialni stiki so postali težava. Vedno bolj so odvisni od elektronskih naprav, tako doma kot v
šolah, kjer dijaki tudi med odmori ves čas uporabljajo telefone. Nihče več si ne predstavlja, da
ne bi bil prisoten na družabnih omrežjih.
Posledica vsega tega je povečanje deleža debelih otrok, ki so tudi telesno manj sposobni.
Družba postaja vedno bolj bolehna, vedno več je bolniškega staleža. V službah so ljudje manj
zmogljivi …
Z namenom izboljšati klimo v razredu, povezanost in odnose med dijaki ter vpeljati telesno
aktivnost v naravi, smo v šolskem letu 2016/17 na naši šoli organizirali športno-spoznavni
tabor za dijake 1. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja. Vanj smo vključili dva
športna dneva, ki ju morajo dijaki med šolskim letom opraviti v okviru obveznih interesnih
dejavnosti. Ostale dejavnosti smo namenili druženju in jih prilagodili interesom dijakov ter
razrednika.
2. TABORI
FIESA 13. 9.–16. 9. 2016
Tabor smo izvedli v začetku šolskega leta, ko se dijaki med seboj še ne poznajo.
Pozorni smo bili, da tabor stroškovno ne bi bil preveč obremenjujoč za starše. Oddali smo
vlogo za namestitev v Centru šolskih in obšolskih dejavnostih, vendar je bila zavrnjena. Zelo
hitro smo ugotovili, da bomo kjerkoli v Centrih šolskih in obšolskih dejavnostih zelo težko
dobili prostor, ker imajo osnovne šole z obveznimi programi prednost pred srednjimi šolami.
Kljub temu smo vztrajali in dobili namestitev za naš prvi tabor v Centru šolskih in obšolskih
dejavnostih v Fiesi, v domu Breženka.
Nočitvene kapacitete so bile omejene, zato smo dijake razdelili v tri skupine (po razredih).
Vsaka skupina je v domu prespala eno noč - tabor je tako za dijake trajal dva dni.
Prvi dan smo dopoldan izpeljali preizkus plavanja, zabavali smo se na supih in se vozili s
kanuji. Kar nekaj dijakov se je s kanujem srečalo prvič. Dejavnost je bila dobro sprejeta, bilo
je veliko smeha, tekmovalnosti in zabave, čeprav so se morali držati pravil, sodelovati med
seboj in predvsem poslušati, saj drugače niso uspeli upravljati kanuja. Popoldan smo povezali
ekološke vsebine z orientacijo. Dijaki so se morali orientirati po opisani poti, hkrati pa so
spoznavali rastline in živali v obmorskem svetu. Naučili so se kuhati školjke, najprej le v
teoriji, kasneje pa so jih sami pripravili, skuhali in tudi pojedli. Dejavnosti so potekale v več
skupinah, ki so se menjavale.
V popoldanskem času sta nas obiskala ravnatelj in pomočnica ravnatelja, ki sta dijakom
prinesla sladoled. Tega se dijaki še danes z veseljem spominjajo.
Po večerji smo se ob obali peš odpravili do Pirana, kjer so imeli dijaki prosto za druženje in
zabavo. Ob dogovorjeni uri – vsi so prišli pravočasno - smo se odpravili v dom.
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Naslednji dan so dijaki po zajtrku pospravili sobe in prtljago odnesli v avtobus, ki je pripeljal
drugo skupino. Z razrednikom so se peš odpravili v Strunjan, kjer so si vodeno ogledali soline
in film o nastanku solin ter pridobivanju soli. Dan so nadaljevali s kopanjem in druženjem.
Pozno popoldan so odšli domov.
Druga in tretja skupina, ki sta prišli še dan kasneje, sta imeli enak program.
Ob vrnitvi v šolo smo izvedli evalvacijo. Večina dijakov je odgovorila, da jim je bilo na
taboru zelo všeč, ker so se družili tudi zunaj šole, bolj so se sprostili in se med seboj spoznali.
Ni jim bilo všeč, ker so bili zdoma samo eno noč, tabor bi po njihovem moral trajati dlje.

Slika 5: vožnja s kanuji

Slika 6: zabava na supih

KRANJSKA GORA 17. 10.-19. 10. 2017
Za šolsko leto 2017/18 nam v Centru šolskih in obšolskih dejavnostih ni uspelo dobiti
namestitve, sprejeli pa so nas v počitniškem domu Šumica v Kranjski Gori, v bližini jezera
Jasna. Namestitev z vključenimi petimi obroki je bila sicer zelo ugodna, vendar nismo imeli
vaditeljev za izpeljavo dejavnosti, tako kot je to običajno v Centrih šolskih in obšolskih
dejavnostih, zato smo morali za vsa spremstva in izvedbo aktivnosti poskrbeti sami. Tabor
smo izpeljali v dveh terminih, in sicer po eno nočitev za vsak termin.
Prvi dan dopoldan smo peš odšli do Kranjske Gore. Prva skupina je odšla po trim stezi, kjer
so opravili tudi naloge, predpisane na posameznih postajah in so bili tako telesno še
aktivnejši. Druga skupina si je izposodila kolesa in se odpeljala do Planice, kjer so si ogledali
skakalnice in celoten skakalni kompleks, kar je bilo za naše dijake gradbene smeri izredno
zanimivo tudi s strokovnega vidika. Na poti nazaj so se ustavili še v naravnem rezervatu
Zelenci, kjer so si ogledali izvir Save Dolinke. Po kosilu sta se skupini zamenjali.
V večernih urah smo igrali družabne igre. Ob ognju, ki smo ga zakurili ob reki Pišnici, smo
zapeli, razrednik pa je zaigral na harmoniko. V domu smo bili sami, zato smo lahko
podaljšali druženje tudi v skupnih prostorih, kjer so dijaki izbirali glasbo in ob njej zaplesali.
Naslednji dan so dijaki po zajtrku pospravili sobe in z razrednikom odšli na pohod v Krnico.
Nova skupina, ki je ta dan prišla v Kranjsko Goro, je opravila enake dejavnosti.
Nekateri dijaki so bili prvič v Kranjski Gori in so bili navdušeni nad okoljem, v katerem so
bivali in se gibali. Na srečo smo imeli tudi zelo lepo vreme, tako da je bilo zadovoljstvo še
večje in pogled na planine prekrasen.
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Rezultati evalvacije tabora so bili podobni kot prvo leto - vsi bi radi, da traja dlje. Za nas je to
velika spodbuda, saj smo izvedeli, da se dijaki dobro počutijo in se z veseljem družijo med
seboj.

Slika 7: s kolesi v Planici

Slika 8: večerno druženje ob ognju

ŠENTJANE 24. 9.–26. 9. 2019
Odločili smo se, da so za nas zanimivejše dejavnosti ob morju, saj jih je na voljo več in so
bolj raznolike.
Tabor v šolskem letu 2018/19 smo tako izpeljali v Šentjanah nad Portorožem. Namestitev
smo našli v hostlu Panorama, kjer smo se za ugodno ceno dogovorili tudi za vodeni najem
električnih koles, kar je bila za marsikoga nova izkušnja. Tabor smo tudi tokrat izpeljali v
dveh terminih, in sicer s po eno nočitvijo. Namestitve v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti
žal nismo dobili in začeli smo se spraševati, če je sploh še smiselno poskušati.
Prvi dan dopoldan smo z eno skupino opravili preizkus plavanja in nadaljevali s kopanjem, saj
je žal zabavna izkušnja s supi odpadla zaradi razburkanega morja. Druga skupina je medtem
naredila daljšo turo z električnimi kolesi in spoznali so lep del naše obale. Ugotovili so, da
obala ni samo ravnina, saj so morali na poti premagati kar nekaj vzponov. Z dobro voljo so
zmogli in ostali so samo lepi vtisi. Po kosilu smo dejavnosti skupin obrnili.
Zvečer smo peš odšli v Portorož, kjer smo se družili in zabavali, dijaki pa so imeli tudi prosti
čas zase. Ob dogovorjeni uri smo se vrnili v hostel. Druženje so dijaki, skupaj z učitelji,
nadaljevali na urejenem vrtu hostla, kjer so se pogovarjali, se spoznavali in igrali različne
družabne igre.
Naslednji dan so po zajtrku pospravili sobe, prtljago znosili v avtobus in se skupaj z
razrednikom peš odpravili v Strunjanske soline. Tam so dobili delovne liste, ki so jih reševali
ob predavanju naše kolegice. Temu sta sledila kopanje in druženje. Pozno popoldne so se
odpravili domov.
Skupina, ki je ta dan prišla v Šentjane, je opravila enake dejavnosti.
Tudi v Šentjanah zunanjih vaditeljev, razen vodnika na kolesu, nismo imeli in smo morali
sami poskrbeti za organizacijo in izvedbo dejavnosti.
Evalvacija tabora je bila pričakovana. Dijaki si želijo, da bi tabor trajal dlje. Spet smo dobili
potrditev, da je tabor za vse zelo pozitivna izkušnja.
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Slika 9: kopanje v morju

Slika 10: s kolesom ob obali

DEBELI RTIČ 30. 9.–2. 10. 2019
V letošnjem šolskem letu načrtujemo športno-spoznavni tabor na Debelem Rtiču, v
mladinskem letovišču. Tabor bo izpeljan v dveh terminih, program je zelo pester. Na voljo
imamo tudi nekaj vaditeljev, kar nam bo v veliko pomoč, saj bo v vsakem terminu veliko
dijakov, ki jih bomo znotraj termina delili v pet skupin.
Predvidene dejavnosti za prvi dan so:
- preizkus plavanja,
- zabava na supih,
- vožnja s kajaki,
- aktivnost na trim stezi,
- vodeni ogled rastlin po parku Debelega Rtiča.
Po večerji bo zabavno druženje ob morju, ki ga bodo vodili letoviški animatorji. Hkrati z nami
bosta v letovišču še dve srednji šoli, ki se bosta večerni animaciji pridružili.
Drugi dan po zajtrku celotna skupina odide v naravni rezervat Škocjanski Zatok, kjer bo zanje
pripravljen vodeni ogled. Po ogledu pa se bodo z razrednikom dogovorili za nadaljnje
aktivnosti in druženje, popoldan se bodo vrnili domov.
3. UGOTOVITVE
Dosedanje izkušnje kažejo, da smo se odločili prav, ko smo izbrali delno opravljanje
interesnih vsebin v obliki tabora, kjer lahko dijakom ob začetku šolanja omogočimo, da se
med seboj spoznajo in povežejo.
Velik poudarek na taboru je druženje vseh z vsemi. Ni izdelanih skupin, ki bi se družile samo
same s seboj z drugimi pa ne. Ugotavljamo, da se dijaki tudi kasneje v šoli in celo ob prostem
času družijo, čeprav se po interesih ločijo in razlikujejo.
Pokazalo se je, da so po taboru razredi veliko bolj povezani, da se zanimajo drug za drugega,
da si pomagajo tudi v razredu – tako z razlago in učno pomočjo kot z zapiski. Veliko več se
družijo in pogovarjajo tudi zunaj šole. V razredu ni več težko poiskati dijake, ki bi drugemu
pomagali pri razlagi učne snovi, niti pred poukom ali po njem. Kadar ima kdo težave in
obupuje, ga spodbujajo, želijo si ostati skupaj kot razred. Tudi če je kdo učno slabši, se trudi,
da bi ostal v razredu, kjer je dobro sprejet in se dobro počuti.
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V šoli dijaki pokažejo več volje za napredovanje in zaključek šolanja. Podpora sovrstnikov
jim veliko pomeni, saj vemo, da imajo v tem obdobju razvoja vrstniki velikokrat celo večji
vpliv kot starši.
Odnosi med učitelji in dijaki so bolj odprti, zaupni in iskreni. Ni jim težko priti k razredniku
po nasvet ali mu zaupati kakšno težavo. Ni jih strah povedati svojega mnenja, čeprav je
drugačno. Ob tem, da jih učitelji poslušamo, so se naučili sodelovati in poslušati tudi dijaki to pa vemo, da je danes ena od težav sodobnega sveta, ki hiti in ne vidi ničesar okoli sebe ter
večinoma komunicira zgolj preko elektronskih naprav.
Socializacija dijakov je veliko boljša. Na šolskih hodnikih imajo kotičke, kjer se redno družijo
in pogovarjajo. To pomeni, da govorijo in se poslušajo.
Pozitivne odzive smo dobili tudi od staršev, ki pohvalijo tabore, saj so njihovi otroci
zadovoljni.
Stroškovno so tabori zelo ugodni, saj znašajo med 45 in 60 evrov, kamor so vključeni prevoz,
namestitev in vse dejavnosti, ki jih moramo dodatno plačati (najem koles, kanujev, supov …).
4. ZAKLJUČEK
Vodstvo šole nas pri dejavnostih in organizaciji taborov podpira. Dijaki in starši so zelo
zadovoljni, izkušnje so pozitivne. Cilji, zaradi katerih smo se lotili organizacije in izvedbe
tabora, so doseženi in preseženi, zato bomo s tabori nadaljevali tudi v prihodnje.
Želimo pa si, da bi bila taka oblika druženja in izvajanja dejavnosti za strokovne šole bolj
podprta s strani Ministrstva za šolstvo in da bi imele tudi srednje šole več možnosti za
namestitev dijakov v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, saj bi se stroški za starše tako
lahko še zmanjšali.

Slika 11: skupinska slika Šentjane nad Portorožem
LITERATURA
Slike so iz arhiva SGGOŠ Ljubljana.
Ni bilo uporabljenih drugih virov.
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Saša Bogataj Suljanović: ORGANIZACIJA PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI ZA DIJAKE
IN PREDAVANJ ZA STARŠE NA GIMNAZIJI ŠKOFJA LOKA V POVEZAVI Z
DELOVANJEM LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE OZIROMA SODELOVANJEM NA
OBČINSKI RAVNI
Gimnazija Škofja Loka
Povzetek
Škofjeloška Lokalna akcijska skupina (LAS) je v šolskem letu 2017/2018 obeleževala
dvajseto obletnico delovanja. Članek predstavlja specifiko dela LAS-a v občini Škofja Loka
ter obeležitev dvajsete obletnice delovanja. V članku so predstavljena tudi nekatera sporočila
oziroma spoznanja sodelujočih zunanjih strokovnjakov ter možnosti za preventivno delovanje
svetovalnih služb v okviru občinskih teles.
Ključne besede: preventivne dejavnosti, Lokalna akcijska skupina, obeležitev dvajsetletnice
delovanja
Summary
The organization of preventive activities is one of the important areas which student
consultants are responsible for at most schools. The article presents the organization and
implementation of preventive activities for students and the organization of well-attended
lectures for parents organized by Grammar school Škofja Loka in cooperation with Lokalna
akcijska skupina (LAS). Such cooperation has existed for five years. At the level of the
municipality, this way of organizing lectures for parents signifies great progress on the level
of cooperation among schools. In addition, these lectures significantly fill the gap in the field
of primary prevention at the municipal level. Within the LAS, we also provide professional
development of counselors and workers of our region with the annual organization of expert
consultation. At the regional level, counselors are encouraged to organize and carry out
preventive activities aimed at a healthy and quality life without addiction. Our main guideline
is to provide children, adolescents and their parents with opportunities for a good, healthy and
creative life. Our work is based on universal prevention, which is widely targeted and aimed
at the widest group of people who, with their messages and programs, want to prevent the use
of illicit substances. How we organize this and what it looks like at our school is presented it
in the paper.
Key words: preventive activities, LAS (the local initiative), lectures for parents
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1. UVOD
Lokalna akcijska skupina Škofja Loka (v nadaljevanju LAS) je v šolskem letu 2017/2018
obeleževala dvajseto obletnico delovanja. Ob vsakem jubileju je čas za razmislek, refleksijo
preteklega dela in načrte za prihodnost. Ker smo se s članicami LAS-a odločile za odmevno
praznovanje, od katerega naj bi čim več prebivalcev Škofje Loke kaj imelo, je bilo tudi
priložnosti za razmislek o preteklem delu ogromno.
LAS je v Škofji Loki organiziran drugače kot v večini slovenskih občin. Sestavljamo ga
svetovalne delavke iz treh loških osnovnih šol, Vrtca Škofja Loka in Gimnazije Škofja Loka,
strokovna delavka iz Centra za socialno delo Škofja Loka, občinska predstavnica ter
prostovoljka, ki se sicer ukvarja s socialnim podjetništvom. Še pred mojo vključitvijo v LAS
so se članice odločile, da bo delovanje usmerjeno v preventivne dejavnosti. Finance za
projekte črpamo iz občinskega proračuna, delo vseh članic pa je prostovoljno. Lokalne
akcijske skupine je nekdaj povezoval Urad za droge (od leta 1997), zdaj pa smo pod okriljem
Ministrstva za zdravje oziroma Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne. Članice spodbujamo in
podpiramo preventivne dejavnosti, ki so usmerjene v zdravo in kakovostno življenje brez
zasvojenosti. Temu »modusu operandi« sledimo tudi v 21. letu delovanja.
Naše glavno vodilo je nuditi otrokom, mladostnikom in njihovim staršem možnosti za
kakovostno, zdravo in ustvarjalno življenje. Delo temelji na univerzalni preventivi, ki je
široko usmerjena in namenjena najširši skupini ljudi, ki s svojimi sporočili in programi želi
preprečiti uporabo nedovoljenih substanc.
2. VSAKOLETNE DEJAVNOSTI LAS-a ŠKOFJA LOKA
V načrtu vsakoletnih dejavnosti LAS-a Škofja Loka so sledeče aktivnosti:
Vsako leto v sodelovanju s Športno unijo Slovenije organiziramo športno rekreativno
prireditev Veter v laseh. Prireditev je v Škofji Loki izjemno odmevna. Izvedemo jo v
septembru, zasnovana pa je tako, da imajo vsa športna društva naše regije možnost predstaviti
svoje dejavnosti. V prvih letih organizacije je bilo sodelujočih društev malo in tudi obisk ni
bil ravno zavidljiv. Sedaj pa sodeluje preko trideset društev (borilne veščine, plezanje,
rokomet, prožne ponjave, nogomet, taborniki, skavti, košarka, gasilsko društvo, mala Planica
…) in tudi obiskovalcev je zelo veliko. Ker so našemu delu zelo naklonjeni ravnatelji in
ravnateljice loških šol, smo se že pred leti uspele dogovoriti, da dopoldan pridejo na prireditev
vsi loški četrtošolci (dan dejavnosti), popoldan pa je prireditev namenjena širši javnosti.
Športna društva poročajo, da imajo, odkar jih vabimo na Veter v laseh, precej večje članstvo,
kar pomeni, da dogodek pozitivno vpliva na športno aktivnost mladih. To pa je najboljša
preventiva proti zlorabam drog. Kljub vsem pozitivnim dejstvom v povezavi z omenjenim
projektom pa se organizatorke vsako leto srečujemo z določenimi težavami. Na nekatere se ne
da vplivati, to je na primer vreme, na nekatere pa bi se dalo, pa se z njimi kljub temu soočamo
vsako leto. Velik zalogaj je usklajevanje z društvi, ki imajo zelo različne zahteve.
Koordinatorka želi ugoditi vsem, a se včasih zaplete, ker od nas pričakujejo financiranje
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prevoza rekvizitov ali plačilo honorarja za izvedbo delavnice. Ker dogodek organiziramo tudi
v dopoldanskem času, moramo sodelujoče usklajevati svoje obveznosti v službah z delom na
terenu. Sama sem zadnji dve leti ravno v času Vetra v laseh imela praktikante, ki so pomagali
pri izvedbi projekta.
Družinska rekreacija poteka od začetka novembra do konca marca vsako soboto dopoldan v
eni izmed lokalnih telovadnic. Cilj te dejavnosti je spodbujati zavest mladih staršev o pomenu
aktivnega preživljanja prostega časa skupaj z otroki. Opažamo namreč, da veliko družin svoje
otroke že zelo zgodaj vključuje v raznolike popoldanske aktivnosti, čas, ki ga preživijo z
otroki, pa je vezan na večerne ure in nakupe. Dejavnost promoviramo preko družabnih
omrežij in naše spletne strani, največjo reklamo pa nam naredijo družine, ki so v to obliko
druženja z otroki vključene. Število družin, ki so vključene v družinsko rekreacijo, narašča,
kar nas zelo veseli. Mlade družine se pod mentorstvom športnih pedagogov družijo, rekreirajo
in povezujejo. V vseh letih izvajanja dejavnosti se je zamenjalo precej mentorjev oziroma
izvajalcev rekreacije. Največkrat so to študentje športne vzgoje, ki pa jo po tem, ko dobijo
službe, prenehajo izvajati. Iščemo jih s pomočjo poznanstev in do sedaj smo bile še vedno
uspešne iz z njihovo strokovnostjo in zavzetostjo zelo zadovoljne. Plačujemo jih iz našega
proračuna.

Slika 1: družinska rekreacija
Pomembna dejavnost LAS-a je organizacija predavanj za starše, ki vsako leto sledijo
določeni v naprej izbrani tematiki. V preteklem šolskem letu, ko smo obeleževali dvajseto
obletnico delovanja LAS-a, so bili naši gostje zdravnica Sanela Banović, magister teologije in
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doktor znanosti s področja literarnih ved Karel Gržan in filozofinja in sociologinja Renata
Salecl. Predavatelje smo prosili, da v predavanjih povzamejo svoje razmišljanje o sreči.
Sanela Banović je svoje predavanje naslovila Skrb za zdravo zadovoljstvo ni luksuz.
Povedala je, da je skupina strokovnjakov napovedala, da bo leto 2020 leto depresij.
Predavateljičin glavni cilj in želja sta, da strokovnjaki ne bi imeli prav. Dr. Banovićevi je žal,
da je tako, in v predavanjih uči kako poskrbeti za lastno zadovoljstvo in srečo.
Dr. Renata Salecl je svoje predavanje Zanikanje in ignoranca začela s tezo, da ljudje
realnosti pogosto ne želimo videti in jo ignoriramo. To je obrambni mehanizem, ki nam
omogoča, da je življenje bolj mirno in manj stresno. Raziskave so potrdile, da je v primeru
bolezni nevednost lahko koristna. Pacienti, ki živijo v nevednosti, navadno živijo dlje kot tisti,
ki želijo o svoji bolezni vse vedeti in takoj vse spremeniti. Takega načina soočanja z boleznijo
je bilo več do 90. let prejšnjega stoletja. V zadnjih letih pa imamo s pojavom neoliberalizma
ljudje občutek, da imamo vse v svojih rokah in da je vse stvar racionalne presoje. Iz tega tudi
izhaja nenehen občutek tesnobe in krivde, ki je najbolj prisoten pri starših. Kadar gre z otroki
kaj narobe, imamo občutek, da smo slabo vzgajali in da težav ne bi bilo, če bi bili boljši starši.
Karel Gržan je v predavanju Biti srečen ni dobitek, ampak odločitev povedal, da je
posameznik lahko srečen le, ko je sprejet v celovitosti svoje osebnosti. Starši otroku vedno
želimo samo dobro, ko pa vidimo, da pri njem ni vse v redu, to v nas vzbudi nelagodje.
Sprejemanje v celovitosti pomeni, da otroka sprejmeš tudi s tistimi področji, kjer je nemočen.
Ne prestrašiš se, ampak otroka objameš. Najtežje je namreč biti sam tam, kjer si šibek.
Vsako leto v novembru - mesecu preprečevanja zasvojenosti - organiziramo strokovni posvet
za vse svetovalne delavke naše regije. Letos smo organizirale srečanje z Aleksandro P.
Meško, specialistko klinične psihologije, kognitivno in vedenjsko terapevtko, transakcijsko
terapevtko, učiteljico in supervizorko transakcijske analize. Posvet je potekal na temo
ravnanja z anksioznostjo in paniko ter z načini in vrstami pomoči mladostnikom.
3. DVAJSETA OBLETNICA DELOVANJA
Obeležitev dvajsete obletnice delovanja LAS-a v Škofji Loki je obsegala mnogo dogodkov in
aktivnosti. Prvi dogodek se je zgodil ravno v tednu, ko je LAS napolnil 20 let. Organizirale
smo projekcijo nizozemskega filma Še žal ti bo (Spijt) in pogovor s strokovnjakinjo. Film
na najstnikom zanimiv način izpostavi perečo problematiko nasilja v šoli in je odlična
iztočnica za pogovor v razredu. Po filmu smo se pogovarjali z Ingrid Klemenčič, ki poleg
tega, da je praktik socialni pedagog, tudi teoretično raziskuje nasilje med mladostniki, ter s
Katjo Žugman, ki je predstavnica pedagoškega programa Kina Dvor. Na dogodek smo
posebej vabile svetovalne delavce in učitelje naše regije ter bivše člane LAS-a in občinske
predstavnike. Cilj dogodka je bil predstaviti šolskim delavcem možnosti za preventivno
delovanje na področju medvrstniškega nasilja. Tako smo sledile našemu motu, da je
preventiva najboljša kurativa.
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Odločile smo se, da bomo vse leto enkrat mesečno v Gorenjskem glasu objavljale svoja
razmišljanja v povezavi s svojo stroko in področjem, za katerega je vsaka članica
zadolžena. Sama sem objavila sledeče razmišljanje:
Šolska uspešnost kot preventivni dejavnik zdravega otroštva in mladostništva
Raziskave potrjujejo, da šolska neuspešnost povečuje nevarnost za zlorabo drog in nezdravo
življenje v obdobju mladostništva. Tega dejstva se učitelji in svetovalni delavci dobro
zavedamo. Trudimo se, da bi naredili vse, kar je v naših močeh, da bi bili učenci in dijaki
uspešni oziroma da bi razred ali letnik zaključili v skladu s svojimi željami. Večina šol
učencem pomaga z učno pomočjo učiteljev, z delavnicami za uspešno in učinkovito učenje, z
vrstniško učno pomočjo ter s spodbujanjem in z motiviranjem.
Kaj pa lahko naredimo doma? V svoji 20-letni karieri v šolstvu sem spoznala zelo raznolike
družine z različnimi vrednotami. Naši pogovori so se pogosto vrteli okrog naslednjih dilem.
Ali naj starši pomagajo svojim otrokom pri učenju? Če da, do kdaj?
Mislim, da bi starši svojim otrokom morali vedno pomagati. Dokler znajo in zmorejo, naj
pomagajo pri učenju. Ne mislim na izdelovanje plakatov ter govornih nastopov in pisanju
spisov. Govorim o tem, da otroka pred ocenjevanjem starši lahko vprašajo, mu ob
nerazumevanju snovi pomagajo kaj razložiti, in o tem, da mu lahko otroku še kako
pomagamo z organizacijo obveznosti, časa in prostora. Ko ali če starši ne znajo pomagati na
omenjeni način, pa naj pomagajo s prisotnostjo, spodbudo in skrbjo. Starši naj bi po mojem
mnenju aktivno spremljali otrokovo šolsko delo in mu po potrebi pomagali do konca srednje
šole. Če je bila v družini taka navada že v osnovni šoli in če sama pomoč ni omejena zgolj na
to, da otroka podimo v sobo, potem tudi v srednješolskem obdobju to ne bo problem. Naj
poudarim, da je spremljanje otrokovega šolskega dela tudi odličen način ohranjanja odnosa z
otrokom oziroma mladostnikom, po katerem marsikateri starši mladostnikov tako zelo
hrepenijo.
Ali so počitnice in vikendi namenjeni samo počitku, sprostitvi ali tudi učenju?
Čeprav nekateri psihologi menijo, da morajo biti med vikendi in počitnicami otroci povsem
prosti, pa sama ne mislim tako. Sploh pri gimnazijcih se mi zdi izredno pomembno, da jim
damo čas za opravljanje obveznosti tudi med vikendi, saj imajo mnogi med tednom športne
treninge ali obiskujejo glasbeno šolo in jim časa za šolsko delo zmanjka. Med vikendom lahko
pridejo na tekoče z domačimi nalogami in na zeleno vejo s ponovitvijo snovi pri posameznih
predmetih. Poleg tega morajo pogosto pripraviti obsežnejše naloge, kot je npr. domače
branje na osnovi literarnega dela. To zbrano in skoncentrirano med tednom težko naredijo.
Razumevanje v družini pomeni, da upoštevamo želje in potrebe vseh družinskih članov. Če
smo imeli navado, da vsak vikend hodimo na izlete, je prav, da kdaj kakšen izlet izpustimo, če
otrok zaradi šolskih obveznosti nima časa. S tem razvijamo vrednoto znanja in izobrazbe, pa
tudi odgovornost, predanost in fleksibilnost. Stare navade nas ne smejo omejevati. Včasih je
treba spremeniti celo način preživljanja počitnic. Kdaj pa kdaj se je med prostimi dnevi pač
treba učiti ali izdelati seminarsko nalogo in Kamenjak ali kakšno drugo priljubljeno
počitniško destinacijo prestaviti. To se mi zdi precej bolje, kot pa da mladostnika pustimo
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doma, ker njegovi načrti niso skladni z našimi. Verjemite mi, še kako potrebujejo našo
prisotnost, tudi če velikokrat kažejo nasprotno.
Zakaj ne pisati lažnih opravičil?
Pomembno je, da otroke učimo, naj se svojih obveznosti lotevajo po principu boja in ne po
principu bega. Pisanje opravičil, ker se otrok doma uči z inštruktorjem ali ker še ne zna
dovolj, ni smiselno in dolgoročno ne prinaša koristi. Poleg tega tako otroka učimo, kako se
izogibati obveznostim, in ne, kako zagristi v problem in se z njim pogumno spopasti.
Da bomo tako v šolah kot tudi doma delovali čim bolj preventivno, napolnimo svoje domove s
skrbjo in upoštevanjem potreb vseh družinskih članov. Ne zbujajmo slabih občutkov drugim,
če bomo sami morali načrte prilagoditi, skuhajmo kaj dobrega in za dobro počutje skočimo
na bližnji hrib.
Vsakoletno strokovno srečanje za svetovalne delavke in svetovalne delavce smo razširile v
celodnevno izobraževanje za vse pedagoške delavce našega kraja. Seminar smo
poimenovale Uporabljam možgane, kaj pa ti? Časovno smo ga umestile v mesec
preventive, torej v november. Predavatelji na tem izobraževanju so bili dr. Tina Bregant, dr.
med., spec. pediatrije, MAES terapevt, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec. nevrologije
ter Andreja Vukmir Brenčič, specialistka zakonske in družinske terapije. Prijavilo se je 206
učiteljev iz našega kraja, udeležilo pa se jih je le peščica manj. Pa zaključenem izobraževanju
smo pripravile tudi elektronsko evalvacijo. Učitelji so bili nad izobraževanjem navdušeni in
so izrazili željo po organizaciji takih izobraževanj tudi v prihodnje. To pobudo smo prenesle
ravnateljem, vendar je niso sprejeli. Članice vidimo v skupnih izobraževanjih tudi možnost za
identifikacijo težav, vezanih na naše okolje. Pripravljene smo bile izvesti izobraževanje na
osnovi želja pedagoških delavcev našega kraja, vendar podpore žal ni bilo. Mogoče bo za
tovrstno druženje priložnost ob naslednjem jubileju. Naj dodam še to, da so učitelji in
učiteljice v evalvacijski anketi v rubriki Bi rad/rada še kaj dodal/dodala napisali veliko
spodbudnih besed in čestitk ob našem jubileju, kar nam je dalo veliko novega zagona za delo
znotraj tega občinskega telesa.
4. KAJ PA V PRIHODNJE?
Z aprilom se je vsem članicam iztekel mandat, ker smo vedno imenovane za čas mandata
župana. Konec maja nas je novi župan povabil na konstitutivno sejo in predlagal, da z delom
nadaljujemo. Vesele smo bile povabila in tudi dejstva, da so se naši ekipi pridružile tri nove
članice. Oblikovale smo grobi načrt za delo v tem mandatu in se dogovorile, da se še pred
poletjem dobimo in izdelamo natančen načrt dela za prihodnje šolsko leto.
Za enkrat smo odločene, da z vsemi rednimi aktivnostmi nadaljujemo, ponovno pa se bomo
lotile projekta Oživimo igrišča, ki smo ga pred leti že izvajale. Gre za to, da štiri sobote
zapored na enem izmed loških igrišč s prostovoljci izvajamo razne igre na prostem. Namen je,
da otroke odtrgamo od ekranov računalnikov in telefonov in da jih spravimo na zrak med
vrstnike. Prostovoljce bomo iskali med gimnazijci. Ko smo ta projekt izvajale nekaj let nazaj,
smo jih brez težav dobile. Za dodatno motivacijo jim bomo ponudile izobraževanje, ki ga
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izvajajo strokovni delavci Slovenske filantropije. Pri usposabljanju ne gre za pridobivanje
specifičnih znanj iz iger na prostem, načrt delavnic in aktivnosti naredimo že v šoli v času
priprav. Med usposabljanjem se prostovoljce seznani z mehanizmi motivacije, s specifiko
odnosa med prostovoljcem in uporabnikom, s pravicami in odgovornosti enega in drugega, z
načini komuniciranja in predvsem z etičnimi načeli. Usposabljanje prostovoljca opozori na
morebitne neprijetnosti, ki bi se lahko zgodile ob izvajanju prostovoljskega dela, in usmerja
njegovo ravnanje.
Postavile smo tudi temelje za sistematično vzgojo za nenasilje s pomočjo filmov, primernih za
posamezne generacije otrok, in s pogovorom o filmu s strokovnjakom. Za enkrat zbiramo
ideje za filme, strukturo vodenih razgovorov za posamezno triado pa imamo že postavljeno.
Hkrati nas izjemno veseli, da imamo podporo vseh ravnateljev osnovnih šol.
Glede na naše bogate izkušnje in kar dolgo zgodovino sodelovanja v LAS-u mislim, da nam
idej za delo ne bo zmanjkalo. Upam le, da ne bo usahnila podpora s strani vodstev šol in
občine. Brez te namreč izgine vsaka možnost preventivnega delovanja v šolah v času pouka.
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Melita Meglič: UPORABA MOBILNE APLIKACIJE PRI ORIENTACIJSKEM TEKU
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Povzetek
Tek pri dijakih na uri športne vzgoje ni najbolj priljubljen, saj je precej monoton in
dolgočasen. Pri orientacijskem teku po opisani poti pa se dijaki veliko bolj osredotočajo na
iskanje kontrolnih točk in ne razmišljajo toliko o pretečeni razdalji. Pri teku po opisani poti
proga ni označena, ampak dijaki dobijo list z navodili in zemljevid z označenimi kontrolnimi
točkami. Ker večina dijakov ima svoj pametni telefoni, od katerih se tudi med poukom težko
loči, smo pouk športne vzgoje še nekoliko popestrili in uvedli uporabo mobilnih aplikacij,
tako dijaki lahko sami spremljajo pretečeno razdaljo, višinsko razliko, porabo kalori …
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana je vključena v pilotni IKT projekt Inovativna pedagogika
1:1, zato smo uporabo telefonov in mobilnih aplikacij najprej preizkusili v IKT razredu.
Namen uporabe mobilne aplikacije je popestriti pouk športne vzgoje in naučiti dijake
smiselno uporabljati aplikacije in mobilne telefone.
Ključne besede: orientacijski tek, tek po opisani poti, športna vzgoja, mobilna aplikacija,
Inovativna pedagogika 1.1
Summary
Running in physical education is less popular among students, as it can be rather monotonous
and dull. In orientation running along a described route students tend to focus more on the
search for checkpoints rather than think about the distance covered. In running along a
described route the track is not marked. Instead, students get a list of instructions and a map
on which the checkpoints are marked out. Because of the fact that the great majority of
students poses their own smartphones and find it difficult to stay away from them during
classes, we decided to spice things up and implemented the use of mobile applications, with
the use of which students can follow the distance travelled, difference in altitude, burning of
calories ... The Jože Plečnik Grammar School Ljubljana is pa part of the pilot ICT project
Inovativna pedagogika 1:1, and that is why we tested out the use of mobile phones and
applications in an ICT class first. The purpose of the mobile application is to diversify
physical education and teach students how to use mobile phones and applications in a sensible
manner.
Key words: orientation running, running along a describe route, physical education, mobile
application, Inovativna pedagogoika 1.1
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1 UVOD
Postali smo visoko razvita družba, v kateri prevladuje predvsem informacijska tehnologija.
Sodobna tehnologija se resnično bliskovito razvija in naloga profesorjev in učiteljev je, da
temu trendu sledimo. Danes si težko predstavljamo delo brez računalnika in interneta ali
komunikacijo brez elektronske pošte. Sodobna tehnologija je postala nepogrešljivi del našega
vsakdana in uporaba tehnologije pri pouku ni več vprašanje, ampak nuja. Poleg tradicionalne
pismenosti moramo v učnem procesu razvijati tudi informacijsko pismenost in tako mladino
naučiti živeti in delovati v hitro spreminjajoči se družbi 21. stoletja.
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana je vključena v projekt Inovativna pedagogik 1:1. To je
inovativni projekt, ki pripravlja šole in učitelje na uporabo sodobnih IKT naprav, kot so
tablice, telefoni in druga mobilna oprema.
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni
sklada. Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati
učna okolja v slovenskem prostoru (vir: Inovativna pedagogika 1.1, O projektu).
Namen projekta je premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav, kar že
samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah. Hkrati spodbuja
usmerjeno usposabljanje kadrov v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki smotrno uporabljajo
IKT z različnimi pristopi im metodami pri pouku (vir: Inovativna pedagogika 1:1, Namen in
cilj).
V šolskem letu 2018/19 je v inovativni projekt na naši šoli vključen 1. F oddelek. To je
štiriletni projekt, torej bodo dijaki tega oddelka v projekt vključeni od začetka do konca
izobraževanja na gimnaziji. Vsi dijaki so dobili v uporabo tablični računalnik iPad5, 32GB. Z
enakim tabličnim računalnikom so opremljeni tudi vsi profesorji, vključeni v projekt. Dijaki
tablične računalnike uporabljajo izključno v šolske namene, nanj ne morejo nalagati drugih
aplikacij.
2 ORIENTACIJSKI TEK
Orientacija je gibanje po neznanem terenu. Pri tem si lahko pomagamo z opisom terena
(vodnikom), največkrat pa z zemljevidom oziroma s karto in kompasom, danes pa pogosto
tudi z GPS navigacijo.
Orientacijski tek je šport ali rekreativna dejavnost, ki navadno poteka v gozdovih. Udeleženec
mora v čim krajšem času s pomočjo kompasa ali zemljevida prehoditi ali preteči pot. Ta je na
zemljevidu označena s krožci, v naravi pa s kontrolnimi točkami. Udeleženci med kontrolnimi
točkami sami poljubno izbirajo pot. To je panoga, ki združuje telesno in umsko aktivnost.
Lahko je prijetna in sproščena rekreacija v naravi ali vrhunski šport.
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Prvi začetniki orientacije so bili pravzaprav vojaki. Še preden se je v začetku prejšnjega
stoletja orientacijski tek začel razvijati in širiti med ljudmi, so nekatere armade pripravljale
svoje vojake za »gibanje skozi neznano območje«. Prve topografske karte so bile narejene
konec 17. stoletja in so bile namenjene izključno za vojaško uporabo.
Okoli leta 1888 se prvič pojavi beseda orientacija, organizirajo se tudi prve vaje iz
orientiranja, pozneje (1893) pa tudi prva tekmovanja v »gibanju po neznanem terenu za
pehoto« v okviru atletskih garnizijskih iger na Švedskem.
Orientiranje se je v vojaških krogih vedno bolj razvijalo. Po drugi svetovni vojni so začeli
organizirati svetovno vojaško prvenstvo v orientacijskem teku. Orientacijski tek je počasi
dobival današnjo podobo. Sprva se je začel razvijati v Skandinaviji, nato se je širil najprej po
Evropi in nato po celem svetu.
V Sloveniji so se v preteklih letih z orientacijo ukvarjali predvsem taborniki, planinci in druga
društva. Leta 1990 pa je bila ustanovljena tudi Orientacijska zveza Slovenije.
Osnovno znanje s področja orientiranja v naravi štejemo za del splošne izobrazbe, vsak
posameznik bi moral poznati osnove orientiranja. Orientacijski tek krepi umske in gibalne
sposobnosti posameznika. Osnovne tehnike orientiranja so enake za vse vrste orientiranja. Od
velikosti terena, našega cilja, natančnosti in merila karte in našega znanja je odvisno, katere
tehnike bomo uporabljali.
Osnovni namen orientacijskih iger, ki jih lahko izvajamo tudi v tekmovalni obliki, je
predvsem nevsiljiva aerobna zaposlitev učencev z zanimivo in prijetno dejavnostjo. Enoličen
vzdržljivostni tek tako po tekaški stezi na štadionu kot v naravnem okolju otrok največkrat ne
privlači. Orientacijske igre, še posebno če jih organiziramo v tekmovalni obliki, pa nevsiljivo
spodbujajo učence k aerobnemu telesnemu naporu.
Cilj orientacijskega teka je, da se vsak posameznik nauči gibanja po terenu s pomočjo karte.
Ker orientacijski tek pri pouku športne vzgoje vedno poteka v skupini se, dijaki na tak način
učijo tudi sodelovanja, prilagajanja, medsebojne pomoči in hkrati krepijo skupinski duh.
2.1 Tek po opisani poti
Pri teku po opisani poti proga ni označena, ampak dijaki na startu dobijo tekmovalni list z
opisom poti in zemljevid. Na listu so označene kontrolne točke (KT). Start in cilj sta na istem
mestu.
Tek se izvaja v skupinah. Dijaki se sami razdelijo v skupine po tri, v skupini so lahko tudi
štirje ali dva dijaka. Dijak nikoli ne sme na progo sam!
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Opis poti vodi dijake do kontrolnih točk. Kontrolne točke so različni objekti v naravi, ki jih na
topografski karti označimo s krogcem. Vsaki kontrolni točki pripada ustrezen opis. Oblika
kontrolnih točk je odvisna od oblike igre, to so lahko tudi objekti, table, gesla, ki jih naredimo
sami. Dijaki morajo pravilno prepisati geslo, vsaka neizpolnjena ali napačno napisana KT
prinese 2 minuti časovnega pribitka. V primeru, da je pravilnih ali izpolnjenih manj kot
polovica KT, je skupina avtomatično diskvalificirana.
Dijaki štartajo v razmiku dveh minut. Minuto pred startom dobi skupina tekmovalni list in
zemljevid, tako da se na startu pripravijo.
Da je orientacijski tek izvedljiv v blok uri za vse dijake, naj bo proga tako dolga, da jo
najhitrejši dijaki pretečejo v približno 20 minutah, to pomeni, da bodo tisti nekoliko
počasnejši potrebovali 25 do 30 minut.
Dijaki morajo v cilj priteči skupaj. Ura se ustavi, ko v cilj priteče zadnji član skupine oz. ko
profesorju oddajo tekmovalni list in zemljevid.
Start je na zemljevidu označen s trikotnikom (▲), KT pa z obkroženo številko, npr. 5.
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TEKMOVALNI LIST 2018
Po opisani poti.
Štartna številka: ………………………

Odhod na progo:…………………

1. KT: Pojdi po kolovozni poti navzdol in desno, čez mostiček mimo table TRIM STEZA
TIVOLI, navzgor po gozdni stezi do table z gimnastičnimi vajami E2, prepiši naslov vaje:
________________________________________________________________________
2. KT: Nadaljuj po gozdni poti navzgor do lesenega mostu, napiši kaj so izohipse ali
plastnice:
______________________________________________________________________
3.KT: Nadaljuj po kolovozni poti navzgor, do križišča poti. Pri manjšem križišču zavij levo
mimo table JEREBIKA do prostora z gimnastičnimi vajami. Poišči vajo E20 in prepiši
naslov:
________________________________________________________________________
4.KT: Nadaljuj mimo vaj z gimnastičnimi vajami, in po gozdni stezi navzdol do vaje z
gimnastičnimi vajami E5, prepiši naslov vaje:
__________________________________________________________________________
5.KT: Nadaljuj po poti navzdol in ob gozdni stezi poišči drevo GRADEN in napiši latinsko
ime:
________________________________________________________________________
6.KT: Nadaljuješ mimo objekta zavarovanega z ograjo po gozdni stezi navzdol, do
kolovozne poti, in zaviješ levo po kolovozni poti. Ob poti ( na tvoji levi) poišči moder znak
za vodo, prepiši petmestno številko:
___________________________________________________________________________
7.KT:Nadaljuj po kolovozni poti proti beli zgradbi (Grafični center) in preden pridete do nje
zavijete po kolovozni poti navzdol. Poišči prometni znak za Prepoved prometa in prepiši
prvo vrstico na tabli pod tem znakom:
_________________________________________________________________________
8.KT: Pojdi navzdol do promenade in poišči fotografijo Lovrenških jezer in napiši ime
projekta:
________________________________________________________________________
Sedaj samo še proti cilju.
Tabela 1: Tabela prikazuje primer navodila za tek po opisani poti, ki ga dijakinje dobijo
minuto pred startom.
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Slika 1: Karta Rožnika

3 PAMETNI TELEFONI IN MOBILNA APLIKACIJA
Z razmahom pametnih telefonov so nastale številne mobilne aplikacije, uporabne tudi na
športnem področju. Pri orientacijskem teku smo uporabili aplikacijo Sport Tracker, ki je
namenjena tako, profesionalnim, kot rekreativnim športnikom, uporablja pa se lahko za
različne športne aktivnosti (hoja, tek, kolesarjenje, smučanje, drsanje …) Namen aplikacije je,
da ob pomoči GPS-a izmeri različne informacije v zvezi z našo aktivnostjo. Aplikacija
prikaže, koliko časa je naša aktivnost trajala, razdaljo, ki smo jo opravili, meri trenutno in
povprečno hitrost, izpiše najvišjo in najnižjo hitrost med vadbo, koliko kalorij smo porabili in
kakšna je višinska razlika med vadbo. Celotno opravljeno pot nam aplikacija pokaže tudi na
zemljevidu. Poleg tega aplikacija shrani podatke, tako da nam lahko služi tudi kot dnevnik
športne vadbe.
3. 1 Uporaba mobilne aplikacije pri pouku športne vzgoje
Najprej smo uvedli mobilne telefone na orientacijskem teku izključno iz varnostnih razlogov.
Občasno se je namreč kakšna skupina na terenu tudi izgubila, zato je vsaka skupina na pot
vzela mobilni telefon, tako da smo lahko preverili, kje se nahajajo in jih po potrebi tudi
pravilno usmerili proti cilju.
Glede na to, da je šola že tako vključena v pilotni IKT projekt, sem se odločila z IKT, (1. F)
razredom preizkusiti uporabo mobilne aplikacije Sport Tracker je brezplačna.
Omenjeni 1. F razredi ima na urniku tri ure športne vzgoje skupaj, tako da smo imeli dovolj
časa za teoretični del, namestitev aplikacije in praktično izvedbo krajše uvodne orientacijske
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poti. Teoretični del zajema nekaj osnov orientacijskega teka, podrobno si ogledamo karto
Rožnika in značilnosti karte, torej: merilo, oznake in barve na zemljevidu in kako orientacijski
tek po opisani poti poteka. Takrat si dijakinje tudi namestijo na telefon aplikacijo Sport
Tracker
Po uvodnem teoretičnem delu in uspešno nameščenih aplikacijah se skupaj podamo na krajšo
progo za orientacijo in dijakinje že takrat tudi preizkusijo aplikacijo. Kasneje aplikacijo
preizkusijo še na poskusni progi in na progi za oceno. Vsaka proga je drugačna, tako da
dijakinje lahko primerjajo dolžino poti, višinsko razliko in glede na to tudi svoj tempo in
porabljene kalorije.
Na ta način dijakinje spoznajo, kako lahko aplikacijo uporabljajo v rekreativne, športne
namene, ne samo za tek, ampak tudi za pohodništvo, kolesarjenje, rolanje, smučanje … in na
ta način spremljajo svojo športno aktivnost v prostem času.
4 ZAKLJUČEK
Glede na to, da je tehnološki razvoj izredno hiter in se tehnologija ves čas nadgrajuje, je
naloga profesorjev in učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, da temu razvoju sledimo. Učitelj
mora spremljanje novosti in svoja znanja prilagoditi novim tehnologijam ter jih vključiti v
učni proces. Seveda mora biti uporaba IKT tehnologije pri pouku smiselna in ne pretirana. Na
ta način bomo razvijali informacijsko pismenost dijakov, pouk bo zanimivejši, dijaki pa bolj
motivirani za delo.
VIRI IN LITERATURA:
Cankar, M. in Petrovič, D. (2006). Orientacija: priročnik za orientiranje v naravi in
orientacijska tekmovanja. Ljubljana: Društvo tabornikov Rod močvirski tulipani: Zveza
tabornikov Slovenije.
Inovativna pedagogika 1:1 (Online) Dosegljivo: https://www.inovativna-sola.si/, (15.3.2019)
Kristan S. (1994), Osnove orientiranja v naravi, Radovljica, Didakta.
Orientacija (1983) Taborniški priročnik, Ljubljana: Komisija za založniško dejavnost pri
predsedstvu Zveze tabornikov Slovenije.
Orientacijska zveza Slovenije (2016). Šolski orientacijski tek. Pridobljeno iz:
http://www.orientacijska-zveza.si/id/16.
Računalniške novice, 11 najbolj uporabnih aplikacij za tekače in kolesarje (online),
pridobljeno
5.5.2019.
Dostop
na
naslovu:
https://www.racunalniskenovice.com/novice/piano/10-najboljsih-mobilnih-aplikacij-za-tekace-in-kolesarje--piano.html
3. 2019)
Zorman J. (2016) Orientacijski tek v osnovni šoli, Diplomsko delo, Fakulteta za šport.
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Petra Popič: FILOVIZIJA
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija
Povzetek
Filovizija je cikel javnih predavanj, ki ga organizirajo Gimnazija Ravne na Koroškem,
Filozofska fakulteta Maribor – oddelek za filozofijo, Zofijini ljubimci – društvo za razvoj
humanistike in Kompleks – Mladinski center na Ravnah na Koroškem.
Cilj cikla javnih predavanj je uveljavljanje življenja javnega uma in kritične misli oz. učenje
življenja v skupnosti. Ivan Cankar je nekoč dejal tole: »Mladenič napravi maturo, je do vrha
nabasan z različnim ˝znanjem˝, a bolj od lune in zvezd mu je tuj tisti svet, v katerem živi in na
katerega je navezan z vsemi nitmi svojega bitja in nehanja. Med nami živé ljudje, ki so bili
izvrstno opravili svoje tako imenovane ˝študije˝ in ki jih spoštljivo prištevamo cvetu
izobraženstva; ali vprašaj jih o stvareh, o katerih se niso bili ˝iz glave˝ naučili, pa se boš
razjokal od smeha in bridkosti (Cankar 1976, 114-5).«
Kritično misliti pri Filoviziji pomeni opaziti, kar vsak dan gledamo oziroma pridobiti si
vpogled v vsakdanjo, spontano ideologijo in v razmerja moči v družbi. To dosegamo z
razpravami, ki sledijo predavanjem. Dijaki s sodelovanjem v razpravah v javnem prostoru
mislijo svoj položaj v družbi, preizkušajo svoje odnose z vrstniki in drugimi razpravljalci.
Prav s tem se soočajo z lastno spontano ideologijo, z družbeno posredovanostjo in vpetostjo v
mline interesov, ki so večini (tudi odraslim) neprosojni.
Summary
Filovizija (Filovision) is a cycle of public lectures organized by Grammar School Ravne na
Koroškem, the Faculty of Arts Maribor - Department of Philosophy, Zofijini ljubimci Society for the Development of Humanities and the Complex - Youth Center in Ravne na
Koroškem.
In this project we look upon Slovene writer Ivan Cankar who once said that on the one hand,
young people are all overloaded with knowledge, but they cannot tackle the real problems of
life.
Critical thinking at Filovizija means to observe what we encounter on a daily basis or gain
insight into the everyday, spontaneous ideology and in the relationships of power in society.
This is achieved through the discussions that follow the lecture. By participating actively in
discussions in the public space, students think about their position in the society. Moreover,
they test their relationships with their peers and other panelists. By that they confront with
their own spontaneous ideology, social interaction and involvement in many interests that are
not transparent to the majority of people. (even adults).
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Primarni cilj delovanja Filovizije je kritično opismenjevanje dijakov. Dijaki v učnem procesu,
ki poteka skladno z veljavnim in vpeljanim šolskim programom, ter tudi v neformalnem
izobraževanju, osvojijo in ponotranjijo veliko bazičnih snovi in znanj, ki jih nemalokrat
grmadijo za doseganje dobrih ocen, z upanjem na vpis na željeno študijsko smer, niso pa se
vešči kompleksnega analitičnega razmišljanja. Analitično in kritično razmišljanje je naslednji
kvalitativni korak v procesu izobraževanja, pomembno ne samo za nadaljnje akademsko
izobraževanje, temveč tudi v procesu oblikovanja samoidentitete in gradnje odnosa do drugih.
Filovizija jim v pomoč podaja koncept kritične drže, kritičnega odnosa do drugih, ki omogoča
vpogled v razmerja moči v družbi, strukture družbe, družbene organizacije ter s tem omogoča
premislek, sintezo, in razumno analizo, pri čemer se razvije kritika teh razmerij. Proces
razvijanja odnosa do na videz kompleksnih vprašanj je postopen, v začetni fazi je pomemben
angažma.
Dijaška leta so občutljiva in ranljiva leta, ko se iz otroka levi odrasla oseba in je v tem procesu
preobrazbe izjemno izpostavljena preštevilnim dražljajem iz okolja, informacijam, ki jih je
zelo težko selekcionirati in izbrati ustrezne ter vplivom staršev, družine, vrstnikov in medijev.
Filovizija poteka v obliki strukturiranih razprav o izpostavljenih problemih, v katerih dijaki z
aktivnim sodelovanjem poskušajo misliti in opredeliti svoj položaj v svetu, v družbi, odnose z
vrstniki, medgeneracijske odnose in podobno. Preko samoudeležbe in verbalizacije
problematike prepoznavajo med drugim razsežnosti lastne spontane ideologije. Vanjo v
kontekstu Filovizije spadajo tako vsakdanje misli kot tudi ravnanja posameznika, ki so daleč
od tega, da bi bile neproblematične, temveč so že družbeno posredovane in vpete v mline
interesov, ki so v današnjem intenzivnejšem svetu informacij z neštetimi viri, mladini
večinoma neprosojni, zastrti, nepregledni. Mediji zaradi komercializacije informiranja
tekmujejo za dobiček in za svoj medijski obstanek, zato jim ni nujno pomembno podajanje
medijskih vsebin, ki bi lahko in morale podajati iztočnice za analitično razmišljanje, kar bi
vodilo do kritičnega družbenega odnosa. V družbi, državi, v globalnem svetu so na voljo na
vsakem koraku pluralni interesi. V tem kontekstu se izpostavi, da so dijakom potrebne in
primerne dodatne priložnosti, v katerih se prelevijo iz pasivnega uporabnika informacije v
aktivnega komunikatorja, ki se ne zadržuje pri izražanju svojih mnenj. V prenesenem pomenu
je to osveščen potrošnik, ki se zaveda svojih potreb, preferenc, obenem pa tudi omejitev glede
potrošnje, kjer je finančni vidik le eden od faktorjev.

Sodelovanje pri Filoviziji dijakom nudi enega od orodij za razvijanje kritičnega odnosa do
lastnega znanja, do lastnih vrednot, lastnih življenskih drž, odnosov, prepričanj itd. Dijaki
morajo v osnovi pokazati zanimanje za sodelovanje v projektu, ki ne ponuja končnega
produkta oziroma proizvoda, temveč vzpodbuja smer razmišljanja in izražanja. Kritičnost ne
pomeni nujno kritiko v leksikonskem definicijskem smislu. Lahko se jo razume tudi kot
kreativnost pri ustvarjanju odnosov. V duhu Filovizije pomeni predvsem pozicioniranje,
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vzpostavljanje nevidnih barier, stremljenje za njihovo umikanje, pomeni svobodo izražanja in
govora, pomeni povedati svoje mnenje pred ostalimi ter ga obenem smiselno argumentirati. V
kritičnem odnosu ni v ospredju retorika dijaka temveč relacija jaz do družbenega predmeta,
pomenskost in odnosnost. Kritični odnos pomeni tudi odsotnost strahu do prepričanj, mnenj,
verskih nazorov. Seveda ima kritični odnos omejitev v smislu spoštovanja etičnih odnosov,
spoštovanja kulturnih vzorcev, solidarnosti in zagovarjanja enakosti.
Psihologi pravijo, da so današnji mladi ustvarjalnost zamenjali za varnost. Mladi so bili tista
družbena skupina, ki je odločilno vplivala na razvoj druge polovice prejšnjega stoletja. Upirali
so se ustaljenim normam in odnosom ter v osemdesetih letih postali sila z izjemno močnim
nabojem. Potem se je vse spremenilo: mladina je danes zgolj skupek enako starih osebkov, ki
so se zatekli nazaj v družine, v otroške sobe, kjer ostajajo do tridesetega leta in čez. Gre za
vase usmerjeno mladino, ki si danes želi predvsem osebnega miru in se najbolj od vsega boji
tveganja.
Generacija šestdesetih je povzročala probleme, generacija sedemdesetih in osemdesetih je
zastavljala probleme družbi, generacija devetdesetih ima probleme in se ukvarja samo še s
sabo. Po mnenju strokovnjakov je generacija devetdesetih prikrila probleme in se obnaša, kot
da jih ni. Ali pa jih je, vsaj pri nas v Sloveniji, prenesla na starše. Za to generacija je značilno,
da so se s tem, ko so se namesto za ustvarjalnost odločili za varnost, problemom na videz
ognili. Raje so se odločili za lažjo pot, čeprav bi bila težja bolj ustvarjalna in zanimiva. Tudi
vračanje v družino, novo zavezništvo s starši, je tipičen fenomen izogibanja
problemom.Pripadniki te generacija ostajajo v toplem gnezdu, namesto njih se odločajo
starši. Raziskave prinašajo nove pojave - stališča mladih te generacija so danes podobna
stališčem staršev, starši odločajo o šolanju otrok, o zaposlitvi, jim celo iščejo zaposlitev.
Naši dijaki sodijo v skupino milenijcev, ki sicer povezuje dve generaciji: celotno generacijo Y
in prvi del generacije Z. Milenijci so osebe, rojene med letoma 1980 in 2001. Njihova glavna
značilnost je, da je prvi del odraščal z računalniki, mobilnimi telefoni in video igricami, drugi
del pa s tablicami, pametnimi telefoni in z aplikacijami. Za obe generaciji je značilna
preobrazba komunikacije in tudi smisla identitete. Milenijci so optimistični glede prihodnosti
in imajo nerealna pričakovanja. Za zgodnje milenijce se pričakuje, da bodo ekonomsko manj
uspešni od svojih staršev.
Spodbujati razvoj kritičnega mišljenja dijakov pomeni hkrati tudi vzgajati za dejavno,
(samo)refleksivno, konstruktivno participacijo v demokratičnem dialogu v multikulturni
družbi. Pomeni spodbujati proces (samo)refleksije, v katerem se mlad človek uči strpnosti do
drugačnih, tujih pogledov, dopuščanja večpomenskosti in nedorečenosti, empatičnosti,
odrekanja egocentrizmu, predvsem pa vztrajnega prizadevanja za resnico, ki skupaj z
razumom postane ena njegovih temeljnih vrednot. Zato se vzgajanje za kritičnost lahko
dogaja predvsem v avtentičnih učnih in vzgojnih kontekstih, tj. ob razmišljanju in
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razpravljanju o problemih, ki so realni, kompleksni, največkrat interdisciplinarni ter za
mladega človeka relevantni. Kritičnost pa lahko spodbuja zgolj nekdo, ki je sam vešč kritični
mislec in, ki so zanj intelektualna poštenost, intelektualna skromnost in izogibanje
(preuranjeni) sodbi temeljne intelektualne vrline in vrednote.

Branje in ustvarjanje besedil nikoli ni le samo spretnost ubesedovanja. Branje besed v
literaturi in v strokovnih besedilih je vselej tudi kognitivni proces spoznavanja samega sebe in
preostalega sveta, ki obkroža bralca. Zato je branje branje sebe in sveta, refleksija vsega kar
obdaja. Da bi se dijaki bolj angažirali pri branju sveta in v dolgoročni perspektivi postali
dejavni in odgovorni državljani, so najprej sodelovali v treh delavnicah, v katerih so
sodelovali priznani aktivisti. Na osnovi teh delavnic je s sodelovanjem dijakov bila sprejeta
odločitev o nadaljnjih dejavnostih. V nadaljnjih “Filokafejih” so sledili ogledi kakovostnih
filmov, ki so služili kot osnova za temeljna in občloveška vprašanja, ki so vodila v širšo
razpravo. Z izpolnitvijo ideje so bili v razpravo dejavno vključeni tako starši kot učitelji. V
okviru Filovizije je bil vzpostavljen tudi spletni forum, ki je omogočil dogovarjanje o
naslednji prireditvi in nadaljevaje razprave o pretekli.

V letu 2016/2017 smo se vključili v tri projekte. V prvem projektu Kritična pismenost in
Zadružništvo, ki smo ga izvedli z organizacijama Pekarna Magdalenske mreže Maribor in
CAAP Maribor, smo s tretjimi letniki izvedli delavnice kritične pismenosti na temo delavskih
pravic in delavnice o zadružništvu.
V drugem projektu smo šolske dejavnosti povezali z Mednarodnim flimskim festivalom
Stoptrik. Festival je posvečen stop motion animaciji. To pomeni, da so sodelavci organizatorja
festivala, to je Mladinskega informacijsko-svetovalnega centra INFOPEKA iz Maribora, prišli
na šolo in s pomočjo izbranih animiranih filmov z dijaki izpeljali razpravo o perečih
vprašanjih sodobne družbe: potrošništvu, nedelovanju demokracije, varčevanju, revščini itd.
Tretji projekt smo izvedli v okviru Filmskega tedna Evrope. Dijaki tretjih letnikov so si v
Kulturnem centru Ravne ogledali film britanskega režiserja Kena Loacha Jaz, Daniel Blake.
Dijake sta na ogled filma pripravili bivši dijakinji gimnazije tedaj študentki filozofije, Cilj
delovanja Filovizije je razumevanje družbe, v katero vstopajo mladi. Mnogi mislijo, da je
treba mlade razvajati in jim prikazovati svet v pisanih, svetlih barvah. Sami mislimo, da je več
svetlobe v kritični analizi pojavov in iskanju resnice, pa čeprav se izkaže, da resnica ni takšna,
kot si želi zaslepljeni pogled, ki zelo nekritično in kratkovidno razširja iluzije barv in
svetlobe, za nameček pa si pripisuje še, da mladim prinaša luč in veselje.
Tudi v šolskem letu 2017/18 smo organizirali prireditve na šoli in v Kompleksu. Na
gimnaziji smo organizirali predavanja o kritični pismenosti in zadružništvu. Oboje je potekalo
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v sodelovanju z dvema nevladnima organizacijama iz Maribora: Zavodom Pekarna
Magdalenske mreže in CAAP-om, ki sta za izvajanje projektov pridobila sredstva Evropske
unije. Omenjenima zavodoma smo pri Filoviziji odprli vrata z mislijo na prihodnost naših
dijakov. Kot vemo, veliko mladih po končanem šolanju zapusti domovino, kar je, glede na
vse vložke družbe, strašanska družbena škoda. Omenjena zavoda pa se v okviru širšega
razmišljanja ob posamezniku, družbi, svobodi, pravičnosti, ekonomiji in podjetništvu
praktično lotevata dejavnosti, ki bi mladim omogočile ostati doma in poskrbeti za kakovostno
življenje. Če namreč delavnice za kritično mišljenje pripomorejo k oblikovanju kritičnih
mislecev in njihovih vrlin, kakršne so demokratično upravljanje, samostojnost, neodvisnost
duha, medsebojno sodelovanje, tedaj delavnice o zadružništvu dokazujejo, da obstajajo oblike
zaposlitve, kjer se te vrline izrazijo, kjer ni toliko cilj dodana vrednost kot takšna, kolikor
zadovoljevanje družbenih potreb ljudi. Samo v Evropi je v zadruge vključenih že na milijone
ljudi. Zakaj? Ljudje v zadrugah lahko soodločajo tudi o vprašanjih, ki zadevajo delo in
dodano vrednost, zadrug ne morejo prodati, tako da dodana vrednost in navsezadnje davki ter
delovna mesta ostajajo doma.
Omenjena projekta sta po potemtakem lepo dopolnila dejavnost Filovizije, katere glavni cilj je
prav kritično opismenjevanje dijakov, pri čemer kritična drža omogoča vpogled v
samoumevne vzorce vsakdanjega življenja in se navezuje na sokratsko in razsvetljensko
izročilo. Dijaki s sodelovanjem v razpravah ob danih vprašanjih razmišljajo o svojem
položaju v svetu, svojih odnosih z vrstniki, svojih načinih mišljenja in delovanja itd. Na ta
način prepoznavajo tudi razsežnosti lastne spontane ideologije, ki je večinoma družbeno
posredovana in neprevprašana. Sodelovanje pri Filoviziji tako nudi orodje za razvijenje
kritičnega odnosa do lastnega znanja, lastnih življenjskih drž, odnosov, prepričanj in bodočih
življenjskih praks.
Na samih javnih prireditvah, ki so bile namenjene tudi širši javnosti, smo si ogledali kopico
odlomkov iz filmske umetnosti in o njih razpravljali (Imperij vrača udarec, Črno zrcalo,
Iztrebljevalec, No logo). Razprave so se dotaknile enakosti žensk, umetnosti, vpliva sodobne
tehnologije na posameznika in družbo, statusa zavesti (ali roboti lahko imajo zavest), vpliva
ekonomije na družbo in zavest, družbene pravičnosti itd.
V šolskem letu 2018/19 so dijaki pri maturi brali dva romana: Francoski testament in Angel
pozabe. V javnih predavanjih smo posvetili predvsem romanu Angel pozabe Maje Haderlap,
ki govori o nacističnem izživljanju koroških Avstrijcev nad koroškimi Slovenci in
dolgoročnih posledicah tega izživljanja. Organizirali smo pet javnih predavanj, na katerih
nismo razmišljali le o pojavu nacistične ideologije kot takšne, temveč še o družbenih in
ekonomskih vzrokih tega pojava, predvsem pa o sodobnih populističnih trendih, ki v
marsičem vse spominjajo na nekdanje mračne čase.
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Od novembra do aprila smo gostili naslednje predavatelje: novinarko Večera Kristino Božič,
magistra filozofije in urednika revije Ekran Cirila Oberstarja, filozofa dr. Borisa Vezjaka,
urednico kulture pri Večeru Petro Vidali, raziskovalca iz Ljubljane Dragana Nikčevića.
Poleg teh predavanj pa smo v goste povabili še dr. Dejana Savića, ki je zaposlen pri
Greenpeace Slovenija. Predaval je filozofskih in moralnih argumentih globalnega ekološkega
gibanja, ki ga je sprožila Greta Thunberg.
Kot že rečeno je cilj cikla predavanj Filovizije uveljavljanje življenja javnega uma in kritične
misli oz. učenje življenja v skupnosti. Ivan Cankar je nekoč dejal tole: »Mladenič napravi
maturo, je do vrha nabasan z različnim ˝znanjem˝, a bolj od lune in zvezd mu je tuj tisti svet,
v katerem živi in na katerega je navezan z vsemi nitmi svojega bitja in nehanja. Med nami
živé ljudje, ki so bili izvrstno opravili svoje takoimenovane ˝študije˝ in ki jih spoštljivo
prištevamo cvetu izobraženstva; ali vprašaj jih o stvareh, o katerih se niso bili ˝iz glave˝
naučili, pa se boš razjokal od smeha in bridkosti (Cankar 1976, 114-5).«
Vir so Letopisi Gimnazije Ravne na Koroškem, leta 2017, 2018 in 2019.
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Helena Skaza Birk: POVEZUJEMO DRUŽBOSLOVJE IN NARAVOSLOVJE
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice
Povzetek
V prispevku opišemo, kako v okviru dvoletnega projekta Odkleni svoje tehnološke
sposobnosti - Open it! na Gimnaziji Slovenske Konjice povezujemo naravoslovje in
družboslovje. Projekt Open it! smo lani prijavili na razpis za Erasmus+ 2018, Ključni ukrep 2
(Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, partnerstva za izmenjavo med
šolami) ) in dosegli prvo mesto. Naši projektni partnerji so dijaki in učitelji z Gimnazije
Eugena Kumičića Opatija (Hrvaška) in z Gimnazije Hranice (Češka). Med projektnim delom
bodo dijaki povezovali znanja iz družboslovja (zgodovina) z znanji iz naravoslovja in
matematike. Rezultati projekta bodo sobe pobega na vseh treh gimnazijah ter virtualna soba
pobega. Soba pobega v Slovenskih Konjicah bo prilagojena slepim in slabovidnim
uporabnikom.
Summary
The article describes how we have been connecting natural and social sciences within the
two-year project »Unlock Your Technological Skills - Open it!« at the Gymnasium of
Slovenske Konjice.
Last year, we applied for the Call for Erasmus + 2018, Key Action 2 (Project Cooperation for
Innovation and Good Practice Exchange, School Partnerships) and won the first place.
Our project partners are students and teachers from two secondary schools »Gimnazija
Eugena Kumičića Opatija« (Croatia) and »Gimnazija« (Czech Republic).
Students have been connecting the knowledge in social sciences (history) with the knowledge
of science and mathematics.
The results of the project will be escape rooms at the secondary schools and the virtual escape
room. Escape room in Slovenske Konjice will be adjusted to the blind and visually impaired
users.

383

1. Predstavitev programa Erasmus+
Erasmus+ je program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja,
usposabljanja, mladih in športa na vseh ravneh vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje,
visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih,…). Program je potrjen za obdobje
od 2014 do 2020. Razdeljen je na več ključnih ukrepov:
- KA1 – učna mobilnost
- KA2 – sodelovanje za inovacije in dobre prakse
- KA3 – reforma politik
- Jean Monnet
- Šport
Glavni namen programa Erasmus+ je izboljšati spretnosti in zaposljivosti mladih ter
posodobiti izobraževanje, usposabljanje in mladinsko delo. V času trajanja bo s tem
programom več kot 5 milijonom mladih omogočen študij, usposabljanje in pridobivanje
delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.
Za izvajanje Erasmus+ programa v Sloveniji skrbita dve nacionalni agenciji:
-

CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja (pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa)
MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih (področje mladine)

Ključni ukrep 2 (projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks) je namenjen
sofinanciranju projektov, s katerimi želimo izboljšati kakovost poučevanja, usposabljanja,
učenja in mladinskega dela, pa tudi projektom, katerih namen je modernizacija institucij in
inovacija družbe.
V KA2 projektih sodelujejo vrtci, šole ter druge organizacije, ki so povezane z vzgojo,
izobraževanjem in usposabljanjem.
Aktivnosti v projektih morajo biti zasnovane tako, da povzročijo dolgoročne pozitivne učinke
na deležnike v projektu, na sistemski ravni pa morajo vplivati na modernizacijo in krepitev
sistemov vzgoje in izobraževanja. Aktivnosti morajo spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter
razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni,
nacionalni in evropski ravni.
Decentralizirana akcija znotraj KA2 se imenuje strateška partnerstva. Med strateškimi
partnerstvi je sodelovanju med šolami namenjena akcija KA229, to so partnerstva za
izmenjavo med šolami, ki dijakom in osebju sodelujočih šol omogočajo mobilnosti in tako
prispevajo k razvoju.
2. Predstavitev Gimnazije Slovenske Konjice
Gimnazija Slovenske Konjice izvaja program splošne gimnazije. Šolo obiskuje okrog 200
dijakov.
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Ker je dijakov malo, lahko učitelji z njimi vzpostavimo osebnejši pristop. Z njimi se veliko
pogovarjamo, zato prej prepoznamo njihove močne plati, pa tudi šibka področja. Ker se
posvetimo vsakemu dijaku posebej, nam zaupajo tudi otroci s posebnimi potrebami ter njihovi
starši. V preteklosti so se pri nas šolali dijaki z različnimi posebnostmi (disleksija, okvare
sluha, avtizem, Aspergerjev sindrom,…) .
Vsak tak otrok na začetku v nas učiteljih vzbudi strah, ali bomo zmogli, imamo dovolj znanja,
mu bomo znali ustrezno pomagati, a hkrati še vedno zahtevati od njega, da naredi tisto, kar je
nujno za doseganje standardov v gimnazijskem izobraževanju.
Dijake s posebnimi potrebami želimo vključevati v vsakdanje življenje gimnazije. Kadar
zaradi svojih omejitev in posebnosti ne zmorejo opravljati enakih aktivnosti kot ostali, zanje
poiščemo primerno alternativno dejavnost.
V prvem letu izvajanja projekta Open it! sta našo gimnazijo obiskovala 2 slabovidna dijaka.
Oba sta bila aktivno vključena v projektne aktivnosti.
3. Opis projekta
Projekt Open it! je projekt, v katerem sodelujejo dijaki treh gimnazij: Slovenske Konjice
(Slovenija), Opatija (Hrvaška) in Hranice (Češka). Z njim smo se prijavili na Razpis
Erasmus+ 2018, Ključni ukrep 2, Partnerstva za izmenjavo med šolami. Projekt je bil ocenjen
z 97 točkami od 100 in si delil prvo mesto.
Pri iskanju primerne teme za projekt smo se osredotočili na naslednja opažanja:
-

V okviru spremljave kakovosti smo izvedli anketo, s katero smo med drugim
ugotovili, da so dekleta manj vešča v uporabi informacijsko komunikacijske
tehnologije.
- Učitelji opažamo, da imajo gimnazijci veliko teoretičnega znanja s področja
matematike in naravoslovja, manj pa vedo, kako to znanje uporabiti v praksi.
- V gimnazijskem izobraževanju pogrešamo povezavo med naravoslovnimi in
družboslovnimi vsebinami.
- Želimo, da znajo naši dijaki kritično razmišljati, so kreativni in podjetni.
To so bila izhodišča za izbiro teme, ki pa jim je še nekaj manjkalo. Menimo, da poslanstvo
šole ni le v tem, da dijakom pomaga razviti kompetence z različnih znanstvenih področij. Šola
naj bi tudi vzgajala in pomembno je, da prispevamo k razvoju vrednot naših dijakov. Med
vrednotami, ki so pomembne, sta tudi sprejemanje ljudi iz socialno šibkejših okolij in
empatija do ranljivih skupin prebivalstva.
Hkrati smo opažali, da se slabovidna dijaka zelo prilagajata okolju, v katerem živita, manj pa
se okolje prilagaja njima.
V projektu smo želeli zajeti vsa ta opažanja. Iskali smo način, kako bi v projekt vključili oba
slabovidna dijaka, kako bi naredili nekaj, kar bi trajnostno služilo slepim in slabovidnim,
hkrati pa bi vsem sodelujočim dijakom omogočili razvoj zgoraj naštetih kompetenc. Rodila se
je ideja, ki jo sedaj uresničujemo.
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V projektu Open it! želimo doseči naslednje cilje:
a) povezati znanja iz družboslovja in naravoslovja in to aplicirati v življenjske situacije,
b) medkulturno povezovati, spoznavati druge jezikovne kulture,
c) razvijati tehnološko in IKT pismenost,
d) razvijati matematično pismenost,
e) spoznati del lokalne zgodovine,
f) krepiti podjetniške veščine,
g) dekletom in osebam z manj možnostmi (slabovidni, slepi, dijaki iz socialno šibkejših
okolij) omogočiti delo s tehnologijo in z IKT,
h) razvijati empatijo do slepih in slabovidnih,
i) spodbujati dijake k neformalnemu izobraževanju.
Želimo doseči naslednje konkretne rezultate:
a) Narediti realne sobe pobega na prostem ali v zgradbi na Češkem, na Hrvaškem in v
Sloveniji.
Udeleženci bodo sami poiskali primerno lokacijo v okolju, preučili ustne in pisne vire v
lokalni zgodovini ter izbrali temo sobe pobega. Izdelali bodo vso potrebno opremo ter
sestavili naloge. Sobe bodo promovirali v svojem okolju, ki bo zato pridobilo eno
turistično zanimivost več.
b) Narediti eno virtualno sobo pobega, sestavljeno iz sob pobega posameznih držav.
S kamero za 360 stopinjsko zajemanje videa in fotografij bomo posneli teren v
posameznih državah in sestavili sobo pobega, ki bo na spletu dostopna vsem. Ustrezno
znanje bomo pridobili od izkušenih zunanjih ekspertov (Pattern city, Velenje, Slovenija).
Virtualno sobo pobega bomo objavili in promovirali na spletnih straneh šol, eTwinningu,
Facebooku, Youtubu.
c) Sobo pobega v Slovenskih Konjicah narediti prilagojeno za slepe in slabovidne.
To sobo bodo lahko uporabljali tudi videči, vendar le z zavezanimi očmi, da pridobijo
realno izkušnje slepote.

V nadaljevanju prispevka bomo opisali, s katerimi aktivnostmi dosegamo projektne cilje.
V začetku projekta smo z našimi dijaki oblikovali delovne time za posamezne projektne
naloge.
386

Ena od ekip je bila zadolžena za izbiro teme sobe pobega. Po posvetih z ostalimi dijaki so se
odločili, da se bo naša zgodba nanašala na podjetje Konus, ki v Slovenskih Konjicah deluje že
od leta 1894. Dijaki so s podjetjem navezali stik. Na Konusu so se prijazno odzvali. Dijaki so
z njihovim direktorjem opravili intervju, v katerem so se osredotočili na zgodovinski razvoj
Konusa. Odstopili so nam mnogo materiala in pohištva, ki ga bomo uporabili za opremo v
naši sobi pobega.
Ekipa, ki bo vodila izdelavo sobe pobega, bo sodelovala s slabovidnima dijakoma. Skupaj z
njima bo iskala rešitve, ki bodo ustrezne za slabovidne in slepe uporabnike. Enako vlogo bo
imela slepa občanka, ki bo pomagala še pri prevodu v brajevo pisavo. Zanje bo to čudovita
priložnost, da dokažejo, da so kljub slepoti oz. slabovidnosti koristni člani družbe.
V okviru mreže Fab lab na Gimnaziji Slovenske Konjice deluje učni izdelovalni laboratorij
Ulab, ki je opremljen z naslednjo opremo; cnc rezkar, 3D scaner, 3D pisalo, PCB printer, peč
za žganje keramike, laserski rezalnik folij, laserski gravirni stroj, 3D očala, strojni vid,
digitalna spajkalna postaja, ročna termo preša. Vso to opremo bodo naši dijaki lahko uporabili
za izdelavo potrebnih pripomočkov za sobo pobega.
Soba pobega, ki bo prilagojena slepim in slabovidnim, bo vsebovala veliko tehnoloških
rešitev, ki jih bomo izdelali v Ulabu. O podrobnostih ne moremo govoriti, saj bodočim
uporabnikom ne želimo vnaprej razkriti skrivnosti v sobi pobega.
Dijaki tretjih letnikov so se pri pouku biologije učili o čutilih. Za zaključek te učne enote smo
na šolo povabili Anjo Pustak Lajovic. Anja je mlado dekle, ki je od rojstva slepo. Dijaki so
pripravili intervju z njo. Sami so sestavili vprašanja, vodili intervju in ga tudi posneli. Anja je
zelo odkrito in brez zadrege odgovorila na vsa njihova vprašanja. Na koncu je celo zapela
svojo pesem. Intervju je dosegel svoj namen – dijaki so slišali in videli, kako živi slepa oseba,
in marsikateri predsodek je izginil.
Posneti videomaterial smo sestavili v krajši film in ga opremili z angleškimi podnapisi.
Na projektni izmenjavi v Hranicah na Češkem smo izvedli delavnico o življenju slepih in
slabovidnih. Načrtovali smo, da bo naš slabovidni dijak z drugimi delil izkušnje iz svojega
življenja, vendar je tik pred odhodom zbolel, zato so namesto njega njegovi sošolci opisali,
kako sobivajo z njim. Pokazali smo tudi posnetek intervjuja s slepo Anjo. Ob koncu delavnice
je v učilnici zavladala tišina. Dijaki so bili presenečeni, kako je sploh možno, da slabovidni in
slepi obiskujejo »navadno« šolo in samostojno skrbijo zase. Menimo, da se bodo videči dijaki
sedaj lažje vživeli in si predstavljali življenje brez vida. To je predpriprava na izdelovanje
sobe pobega, ki bo prilagojena slepim in slabovidnim.
Soba pobega, ki bo prilagojena slepim in slabovidnim, bo postavljena na Gimnaziji Slovenske
Konjice. Prostor zanjo je že izbran, v jeseni bo ekipa nadaljevala s primerne naloge. Naloge
bodo takšne, da jih bodo lahko rešili tudi otroci od desetih let dalje.
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Želimo, da je soba narejena tako, da jo bodo lahko tudi slepi uporabljali samostojno in brez
spremljevalcev.
Fizično bomo sobo začeli postavljati jeseni 2019. Soba bo dokončana v letu 2020. Močno si
želimo, da bi soba služila svojemu namenu in bi jo obiskalo čimveč slepih in slabovidnih
uporabnikov. Soba bo na voljo tudi videčim, vendar le z zavezanimi očmi.
Viri:
Kaj je Eramsus+. Dostopno na http://www.erasmusplus.si/ (pridobljeno 28. junij 2019)
Kaj je Erasmus+, Ključni ukrep 2. Dostopno na http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost2/ (pridobljeno 28. junij 2019)
Razpis Erasmus+ 2018. Dostopno
(pridobljeno 28. junij 2019)

na

http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/

Sklep o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Unije Erasmus+, Razpis
Erasmus+ 2018, Ključni ukrep 2: Partnerstvo za izmenjavami med šolami, (KA229) .
Dostopno
na:
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/09/SKLEPKA229_2018.pdf (pridobljeno 28. junij 2019)
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Tanja Gartner: SODELOVANJE GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA V PROJEKTU
CROSSING BORDERS
Gimnazija Škofja Loka
Povzetek
V prispevku predstavljam sodelovanje Gimnazije Škofja Loka z Muzejem novejše zgodovine.
Dijaki so vključeni v različne projekte, ki jih pripravlja Muzej novejše zgodovine. Do sedaj so
dijaki sodelovali pri naslednjih projektih: CrossingBorders: Ana Frank - zgodba za sedanjost,
Free2choose Create, MemoryWalk in Biti begunec: evropska zgodba. Znotraj teh projektov
skušamo opozoriti na zgodovinske silnice, ki so izoblikovale Evropo. Poudarjamo tudi
pomen evropske kulturne dediščine v vsej njeni hkratni enovitosti in raznolikosti,
večjezičnosti in večkulturnosti. Dijaki naj bi tako razvili sposobnost strokovnega,
argumentiranega in strpnega izražanja lastnih stališč, sposobnost empatije in strpnost do
različnosti ter sposobnosti za demokratično državljanstvo. Dijakom tako skušamo privzgojiti
vrednote, kot so pravičnost, enakost, svoboda, humanost, solidarnost, strpnost.
Ključne besede: Muzej novejše zgodovine, projekti, evropske vrednote, Hiša Ane Frank,
medkulturno sodelovanje.
Summary
In my paper I present the cooperation of Gimnazija Škofja Loka (the Škofja Loka Grammar
School) with the National Museum of Contemporary History of Slovenia. Our students are
involved in various projects prepared by the Museum. So far, the students have participated in
the following projects: CrossingBorders: Ana Frank - the story for the present, Free2choose
Create, MemoryWalk and Being a refugee: a European story. Within these projects, we try to
draw attention to the historical forces that shaped Europe. We also emphasize the importance
of European cultural heritage in all its simultaneous uniqueness and diversity, multilingualism
and multiculturalism. Students should thus develop the ability to express their own views
professionally, reasonably and with tolerance. They should also be able to express empathy
and tolerance for diversity and the capacity for democratic citizenship. We try to attract
students to values, such as justice, equality, freedom, humanity, solidarity, tolerance.
Key words: The National Museum of Contemporary History of Slovenia, projects, European
values, The Hause of Ana Frank, cross-cultural cooperation
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1 Uvod
Dijaki 3. letnika imajo na Gimnaziji Škofja Loka poleg osnovnega sklopa 70 ur sociologije
dodaten sklop 35 ur, ki vključuje Evropske študije. Evropsko dimenzijo v izobraževalnih
programih uresničujemo tako, da razvijamo védenje in zavest o političnih in socialnih
strukturah v Evropi ter o zgodovinskih silnicah, ki so izoblikovale Evropo. Poudarjamo
pomen pojmov prava, države in svobode. Spregovorimo tudi o evropski kulturni dediščini,
njeni večjezičnosti in večkulturnosti. Dijaki naj bi tako razvili sposobnost strokovnega,
argumentiranega in strpnega izražanja lastnih stališč, sposobnost empatije in strpnost do
različnosti ter sposobnosti za demokratično državljanstvo. Dijaki 3. letnikov z dodatno uro pri
sociologiji tako sodelujejo pri različnih projektih, kjer jim skušamo privzgojiti vrednote, kot
so pravičnost, enakost, svoboda, humanost, solidarnost, strpnost. V nadaljevanju bom tudi
opisala pripravo dijakov na razstavo Ana Frank – zgodba za sedanjost, otvoritev razstave in
vodenje dijakov po sami razstavi.
2 Ana Frank – zgodba za sedanjost
2.1 Kratka zgodovina projekta Ana Frank – zgodba za sedanjost
Muzej novejše zgodovine je skupaj z lokalnimi partnerji s projektom ponovno pričel v letu
2014. Razstava je v tem času gostovala na številnih šolah, v letu 2016 pa smo v okviru
projekta CrossingBorders izvedli tudi mednarodni delavnici Free2choose-Create in Memory
Walk. Muzej novejše zgodovine je v sodelovanju z lokalnimi partnerji s projektom ponovno
pričel v letu 2014 pod vodstvom Monike Močnik. Projektno skupino sestavljata še Jure
Stušek in Polona Car. Projektna skupina izvaja izobraževanja učencev in dijakov po šolah ter
skrbi za vse ostale spremljajoče aktivnosti v okviru projekta, ki ga podpira tudi
Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske v Sloveniji.
Razstava zajema tudi plakate in slikovno gradivo o slovenski zgodovini v času 2. svetovne
vojne. V šolskem letu 2014/15 je razstava gostovala v osnovnih šolah v Ljubljani, v Loškem
Potoku in v Dutovljah ter na Gimnaziji Škofja Loka. V projektu je sodelovalo preko 40
učencev in dijakov.
V sodelovanju z neprofitno založbo KUD Sodobnost International je bil organiziran literarni
natečaj z naslovom Ana Frank – sporočilo moji generaciji. Sodelovalo je 157 učencev, med
12. in 14. letom starosti. Strokovna komisija je izbrala in nagradila najboljše tri prispevke.
Ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve holokavsta (27.1.) in 70. obletnici (2015) osvoboditve
koncentracijskega taborišča Aushwitz so se zgodbe o Ani Frank spomnili tudi mladi, ki so
obiskali Muzej novejše zgodovine Slovenije. Obiskovalce je nagovoril tudi preživeli
taboriščnik in pričevalec, gospod Dušan Stefančič, ki je bil kar v šestih taboriščih.
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V šolskem letu 2015/16 je razstava najprej gostovala v Mariboru, na Ptuju, v Kopru (kjer so
jo obiskali tudi učenci iz italijanske osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio) ter v Novi
Gorici.
Marca 2016 smo v sodelovanju z Anne Frank Verein Österreich izvedli prvi del
projekta CrossingBorders – izobraževanje za vodenje po razstavi. Udeležili so se ga
dijaki Gimnazije Vič in Gimnazije Novo mesto, po delavnici pa je razstava gostovala na
njihovih šolah.
Delavnica Free2Choose-Create, drugi del projekta CrossingBorders, je potekala maja 2016 v
Muzeju novejše zgodovine Slovenije (udeležili so se je dijaki Gimnazije Šentvid in Gimnazije
Škofja Loka), zadnji del mednarodnega sodelovanja z Avstrijo pa se je odvil septembra 2016
v Gradcu. Na delavnici Memory Walk so sodelovali dijaki Gimnazije Škofja Loka.
V šolskem letu 2016/17 je razstava gostovala na OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, na
OŠ Mirana Jarca v Ljubljani in na OŠ Šenčur. Prvič smo razstavo postavili tudi čez mejo,
obiskala je namreč Večstopenjsko šolo s slovenskim učnim jezikom v Doberdobu,
Dvojezično šolo v Špetru in Večstopenjsko šolo s slovenskim učnim jezikom v Gorici.
V šolskem letu 2017/18 je razstava gostovala v Šempetru pri Gorici, v Škocjanu, v Ljubljani,v
Ajdovščini in v Velenju. V letošnjem šolskem letu je je bila razstava na OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika in na OŠ Naklo. Trenutno je razstava na OŠ dr. Bogomirja Magajne v Divači.
2.1 Razstava Ana Frank – zgodba za sedanjost
Projekt Ana Frank - zgodba za sedanjost je mednarodni projekt, v katerem sodeluje mnogo
držav iz celega sveta. V središču projekta je potujoča razstava Ana Frank – zgodba za
sedanjost. Projekt se ne navezuje zgolj na Anino zgodbo, temveč tudi na še danes aktualne
teme, kot so diskriminacija, človekove pravice, … Osnovni namen projekta je preseči klasične
šolske okvire podajanja znanja. Z aktivnim sodelovanjem pri pripravi in izdelovanju plakatov,
s predstavitvami in vodenjem po razstavi učenci in dijaki krepijo veščine medvrstniškega
sodelovanja in izmenjavanja znanja ter tako uresničujejo glavno vodilo projekta – učenci za
učence.
Osnovni cilj je dijakom in obiskovalcem predstaviti osebno zgodbo Ane Frank s pomočjo
razstave in različnih delavnic, pri tem pa koncept razširiti na celotno dogajanje v času druge
svetovne vojne in tudi na lokalno zgodovino. V sklopu tega mlade spodbudimo, da
razmišljajo in diskutirajo o tej problematiki.
Udeleženci se seznanijo z različnimi primeri kršenja temeljnih človekovih pravic: omejevanje
gibanja, prisilnega odvzema prostosti ali življenja, svobode govora ipd. Seznanijo se tudi z
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vrsto diskriminacije na področju dostopnosti do informacij, gradiva ali prostora. Razstava v 2.
nadstropju stavbe brez dvigala je npr. nedostopna gibalno oviranim, samo besedilo na panojih
pa je slepim, slabovidnim in drugim z okvaro vida neberljivo in kot tako nedostopno. Zato je
besedilo razstave pretvorjeno v brajico. Na razstavi je na voljo tudi maketa skrivališča, ki jo
obiskovalci lahko otipajo. Učenci se ob tem senzibilizirajo o problematiki slepote,
slabovidnosti in drugih invalidov z različnimi potrebami ter se naučijo nekaterih učinkovitih
načinov podajanja informacij.
Ustvarjalci razstave so različne organizacije. Muzej novejše zgodovine Slovenije je skrbnik
razstave in glavni organizator projekta v Sloveniji. Njegova predstavnica Monika
Močnik (vodja projekta v Sloveniji) skupaj z ostalimi člani ekipe izvaja projekt. Predstavniki
Hiše Ane Frank iz Amsterdama so za projektno skupino pripravili izobraževanje, ki je
omogočilo vodenje projekta v Sloveniji. Priskrbeli so tudi kataloge za učence – vodiče v
slovenščini in maketo skrivališča, ki je del razstave. Zveza društev slepih in slabovidnih
Slovenije je omogočila, da je besedilo, ki se nahaja na razstavnih panelih tudi v brajici ter v
standardni povečani velikosti.
2.2 Priprave na razstavo Ana Frank – zgodba za sedanjost
Potujoča razstava z naslovom Ana Frank – zgodba za sedanjost je gostovala na Gimnaziji
Škofja Loka od 2. 3. 2015 do sredine aprila. V razstavo je bilo na gimnaziji vključenih 12
dijakov, šolska svetovalna delavka Saša Bogataj Suljanović in Tanja Gartner.
Z dijaki, ki so bili vključeni v projekt, sva najprej imeli kratek sestanek. Na sestanku smo se
dogovorili, da morajo do petka, 20. 2. 2015, prebrati knjigo Dnevnik Ane Frank (Anne Frank)
v prevodu Polonce Kovač, ki je pri Mladinski knjiga izšla 2007 ob 60. letnici nastanka
njenega dnevnika. Skupaj z dijaki smo prebrali, kaj je založnik napisal o knjigi. Dnevnik Ane
Frank je znamenita knjiga 20. stoletja, ki daleč od zgodovinske objektivnosti in neprizadetosti
prikazuje intimno doživljanje druge svetovne vojne. Štirinajstletna judovska deklica, ki se je s
svojo družino skrivala na podstrešju upravne stavbe v Amsterdamu od junija 1942 do avgusta
1944, je svoje najbolj intimne misli zaupala Kitty, kakor je imenovala svoj dnevnik. Strah
pred nacisti, ki so iskali skrite judovske družne, je Ana Frank ubesedila na nepozaben način.
Njene izpovedi so še toliko bolj pretresljive, saj so družino Frank izdali in jih potem, ko so jih
aretirali, poslali v koncentracijska taborišča. Ana Frank ni preživela. Ker v 2007
zaznamujemo 60. obletnico nastanka njenega dnevnika, nova slovenska razširjena izdaja
prinaša tudi doslej se neobjavljena pisma.
Na sestanku smo se dogovorili, da dijaki razmislijo o poteku otvoritve razstave, o lokaciji
njene postavitve in o načinu vabljenja obiskovalcev.
Dijaki so se nato udeležili dvodnevnega uvajanja in izobraževanja. Dvanajst dijakov, ki so
vodili po razstavi, so se nanjo temeljito pripravili s pomočjo dvodnevnega uvajanja in
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izobraževanja, ki je potekalo 20. in 21. 2. 2015 in ga je pripravila in izpeljala ekipa Muzeja
novejše zgodovine Ljubljana. Na dvodnevnem uvajanju so dijaki skozi diskusijo in delavnice
pobliže spoznali tematiko druge svetovne vojne ter jo povezali z razstavo, med
izobraževanjem pa so razstavo tudi samostojno postavili. Tako so bili pri projektu ves čas
aktivni, hkrati pa so lahko izrazili svoja občutja, znanja, ustvarjalnost in razstavi dodali
osebno noto s primerjavo življenja Ane Frank z življenjem sodobnega mladostnika.
Razstavo so na šolo pripeljali v četrtek, 19. 2. 2015, v dopoldanskem času. Med uvajanjem in
izobraževanjem so dijaki razstavo tudi postavili. Dijaki so poleg predlaganih lokacij (avla,
knjižnica in učilnica 340) predlagali še hodnik v športno dvorano in učilnici 157 in 239 (en
del razstave in potem nadaljevanje v 3. nadstropju). Dijaki so razstavo postavili v avlo naše
šole, saj smo vsi skupaj ugotovili, da je avla na šoli najboljši prostor za razstavo.
Med zimskimi počitnicami smo se z dijaki ponovno dobili. Tokrat ekipe Muzeja novejše
zgodovine ni bilo. Vsak dijak je vodil razstavo, drugi dijaki so ga poslušali in si med seboj
kritično prijateljevali.
2.3 Otvoritev in vodenje po razstavi Ana Frank – zgodba za sedanjost
Otvoritev razstave Ana Frank – zgodba za sedanjost je bila 2. 3. 2015 ob 17.00. Voditeljica je
bila dijakinja Anita Miklavčič. Otvoritve so se udeležili tudi Monika Montanič, predstavnica
Muzeja novejše zgodovine, predstavnik Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske, ravnatelj
Gimnazije Škofja Loka in ostali povabljeni gostje.
Z dijaki smo sestavili tudi program otvoritve.
Nekateri dijaki so že med branjem knjige označili primerne odstavke, ki so jih nato prebrali
na otvoritvi. Dva dijaka sta napisala kratko razmišljanje o knjigi in ga prav tako prebrala. Z
glasbenimi točkami so sodelovali tudi drugi dijaki naše šole (npr. saksofon, violina).
Trak na razstavi je prerezal predstavnik Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske. Na otvoritvi
smo pripravili tudi pogostitev. Za pripravo je bilo zadolženih nekaj dijakinj.

Slika 1: Slavnostna otvoritev razstave
Vir: Arhiv Gimnazije Škofja Loka
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Naloga dijakov je bila tudi obvestiti javnost o odprtju razstave in možnostih ogleda. Z dijaki
smo se dogovorili, kako bo potekalo oglaševanje. Dijaki so nato dobili določene zadolžitve
npr. odpreti mail v Gmail.com za pošiljanje vabil, naslov naj vsebuje ime Ana Frank in
Gimnazija Škofja Loka. Druga dijakinja je organizirala pogovor na radiu Sora. Dogodek je bil
tudi v napovedniku za dogajanje v Škofji Loki v mesecu marcu. Dijaki so pripravili članek in
ga objavili v Loškem utripu.
Dijaki so predlagali, da se povabi na ogled razstave vse OŠ v Škofji Loki, OŠ Železnikih, OŠ
Žiri, OŠ F. Prešerna v Kranju. Povabili so tudi Društvo upokojencev, slepe in slabovidne iz
CSSS Škofja Loka, Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka in druge. Dijaki so
pripravili tudi plakate in jih razobesili na javnih mestih (npr. šola, knjižnica,…). Vabili smo
tudi po elektronski pošti in telefonu.

Slika 2: Ogled razstave
Vir: Arhiv Gimnazije Škofja Loka
Določili smo tudi termine za vodenje po razstavi. Popoldanski termin za vodenje po razstavi
je bil vsak torek in četrtek ob 17. uri, za ostale termine smo se dogovorili individualno. Tako
smo na šoli v mesecu in pol izpeljali 60 vodenj (okrog 900 obiskovalcev). Za učence OŠ
Matija Čop iz Kranja pa smo poleg vodenja po razstavi organizirali tudi delavnice.
3 Zaključek
Cilji razstave in vseh ostalih projektov Muzeja novejše zgodovine, v katerih so sodelovali
dijaki gimnazije Škofja Loka, so med drugim informirati o zgodovini holokavsta skozi oči
Ane Frank in njene družine. Pokazati, da v vsaki skupnosti obstajajo kulturne, etnične, verske
in politične razlike med ljudmi. V mnogih državah so še danes skupine ljudi, ki se imajo za
večvredne, zato ostalim omejujejo pravico za enakopravnost. Takšna ideologija lahko vodi do
diskriminacije, izključenja, preganjanja in tudi hujših zločinov. Razstava in ostali projekti naj
bi ljudi spodbudili k razmišljanju o konceptih, kot so strpnost, medsebojno spoštovanje,
človekove pravice in demokracija. Namen je tudi obiskovalce pripraviti k razumevanju, da
družba, kjer se razlike med ljudmi spoštuje, ne nastane sama od sebe. Zakonodaja je seveda
potrebna, toda tudi ljudje se morajo zavezati k temu cilju.
394

Dijaki so se učili tudi, kako organizirati dogodek. Vsak dijak je prevzel določeno nalogo in je
za izvedbo le-te prevzel tudi odgovornost. Dijaki so se seznanili z vsebino projekta, naredili
časovni načrt in izbrali prostor. Učili so se sodelovanja in koordinacije. Potrebno je bilo
namreč razstavo postaviti in potem tudi voditi obiskovalce. Sodelovali so tudi z različnimi
mediji in tako pridobivali nove izkušnje. Pri medijih so dijaki upoštevati kaj, komu, zakaj,
kako in kdaj sporočamo. Hkrati so dijaki spoznali, s kakšnimi težavami se pri projektu lahko
srečaš.
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Mira Razdevšek: NIMAMO PLANETA B!
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem
Povzetek
V prispevku je predstavljen način odziva na neumetnostno besedilo, javno vabilo, z
angažiranim naslovom Nimamo planeta B!, s katerim so Mladi za podnebno pravičnost v
sredini marca letošnjega leta apelirali na reagiranje srednješolcev in učiteljev po vsej
Sloveniji. Dijaki 2. letnika so sami dali pobudo, da se udeležijo podnebnega protesta in s tem
pokazali svojo kreativnost, empatijo in samoiniciativnost. Predlagali so, da se v okviru
pouka povežemo z drugimi predmeti in se tako interdisciplinarno poskušamo lotiti
aktualnega problema. S tem so opozorili, da jim ni vseeno za svetovno ekološko krizo in
prihodnost našega planeta. Globalni ekološki problemi, izpostavljeni v uvodnem pozivnem
besedilu, so kar klicali po medpredmetnem sodelovanju (geografija, sociologija, slovenščina,
etika, filozofija). S projektnim
pristopom, sodelovalnim učenjem, medvrstniškim
vrednotenjem in poglobljenim fokusom na kritično presojanje izzivov sodobnega sveta so
dijaki vrednotili razumljivost, učinkovitost, ustreznost in aktualnost zapisanega besedila ter
utemeljevali svoje mnenje (okrogla miza) in razvijali zmožnost za prepoznavanje nujnosti
sonaravnega razvoja ter odgovornost za ohranjanje okolja za prihodnje generacije.
Medpredmetno povezovanje se je ponovno izkazalo za inovativen pristop, ki krepi strategije
poučevanja kritičnega razmišljanja, nudi širši vpogled na sistem vrednot in je hkrati temelj za
vseživljenjsko učenje.
Ključne besede: medpredmetno
povezovanje,globalni ekološki problemi, kritično
razmišljanje, inovativni pristop
Summary
The article presents the types of response to a text, a public invitation with the title We do not
have a planet B where young people were fighting climate change in the middle of March this
year and were calling on reactions of high school students and teachers all over Slovenia.
Second year students took the initiative to participate on their own and with this showed their
creativity, empathy and self-initiative. They suggested that this subject should be connected to
lessons in all the subjects and this way we can attempt to face the acute problem from an
interdisciplinary approach. Through this topic they alerted to the fact that they care about the
ecological crisis and the future of our planet. Global ecological problems pointed out in the
introductory text were ideal for collaboration with school subjects (geography, sociology,
Slovene, ethnical studies, philosophy). With a project-based approach, collaborative learning,
peer evaluation, deep focus for critical challenge evaluation of the modern world the students
valued effectiveness, understandability, propriety and actuality of the written word and
supported their opinions (round table) and developed their possibilities for recognizing the
urgency of the natural development and the responsibility for preserving the environment for
future generations. Linking in school subjects proved to be an innovative approach which
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strengthens the strategies of teaching and critical thinking, offers a wider view of the value
system and at the same time offers a basis for knowledge for life.
Key words: linking subjects, global ecological problems, critical thinking, innovative
approach.

1 Uvod
Cilje posodobljenega gimnazijskega programa dosegamo z različnimi aktivnimi didaktičnimi
oblikami in metodami poučevanja. V številnih medpredmetnih povezavah v sklopu
»vsakdanjega« pouka pri rednih urah, v sodelovanju z drugimi šolami po Sloveniji in tujini, v
projektnem, timskem delu itd. se kaže želja učitelja, da bi naredil pouk zanimivejši, prožnejši,
kompleksnejši, da bi spodbudil dijake h kritičnemu razmišljanju, radovednejšemu pristopu in
povezovanju uporabnosti znanj in rešitev.
»Povezovanje znanja, ki je rezultat interdisciplinarnega povezovanja, je zahteven izziv.
Povezovanje znanja več predmetov in večplastnosti njegovega izkazovanja v avtentičnih
situacijah prav gotovo prinaša dodano vrednost. Ta ni ulovljiva z evidentiranjem pravilnih
odgovorov in seštevanjem točk in ni enoznačno opredeljiva.« (Ugotavljanje kompleksnejših
dosežkov, str. 17).
Povsem drži, da je metodologija izdelave kriterijev in preverjanja pri medpredmetnem
povezovanju posebej zanimiva, pa tudi napornejša, vendar temu ni nujno tako, zlasti »če
vemo, kaj nam je vredno, kaj želimo pri dijakih razvijati, potem je to tudi tisto, kar želimo
ugotavljati, ali je doseženo.« (Ugotavljanje kompleksnejših dosežkov, str. 156).
2 Medpredmetna povezava v sklopu pouka
V drugem letniku v okviru neumetnostnih besedilnih vrst obravnavamo tudi javno vabilo kot
pozivno besedilo, s katerim želimo privabiti naslovnike, da bi se udeležili dogodka ali
dogajanja. Sporočeno je lahko po vidnem ali slušnem prenosniku ter objavljeno v medijih ali
na oglasnih mestih. Ravno javno vabilo, objavljeno v začetku marca letošnjega leta na spletni
strani Mladi za podnebno pravičnost, je bilo povod za moje, pa tudi s strani dijakov,
razmišljanje o medpredmetnem timskem delu (geografija, slovenščina, sociologija). Besedilo
javnega vabila – poziv na Podnebni shod – se je toliko dotaknilo dijakov drugega letnika, da
so se bili pripravljeni o perečih problemih sodobnega sveta, zlasti ekološki krizi, poglobljeno,
kompleksnejše pogovarjati. Hkrati so želeli razumeti temeljne geografske in sociološke
principe, zakonitosti in koncepte znotraj pereče globalne podnebne – ekološke – krize.
2.1 Problemsko-ustvarjalen pristop
Etični imperativ »Ne ostati pasiven ob sodobnih katastrofah!«, ki je viden iz vabila Mladih
za podnebno pravičnost, je bil povod za interdisciplinarno povezavo, ki z dogovorjenim
povezovalnim elementom ali elementi poveže sicer ločene in samostojne predmete, da
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uresničijo skupen cilj – kritično presojajo izzive sodobnega sveta (zlasti globalne ekološke
probleme).
V okviru projektnega tima za formativno spremljanje pouka na naši šoli smo izpostavili dijake
drugega letnika in po fazi prepoznave / zaznave problema sledili natančnejši opredelitvi
problema, sledilo je oblikovanje (raziskovalnega) vprašanja oziroma trditve, presoja resnosti,
nujnosti problema ter globinsko razumevanje, ki vsebuje oziroma vključuje raziskovanje
posledic od resničnih vzrokov.
Javno vabilo (P2), objavljeno na spletu, je bilo povod za problemsko – ustvarjalen pristop.
Izhodišče takega pouka je problemska situacija, ki jo dijak rešuje, zanjo pa je potrebno
prejšnje intelektualno angažiranje. Posledice so razvoj zmožnosti na višjih ravneh,
divergentno mišljenje, kritičnost, ustvarjalnost in inovativnost. Zadnji izziv je bila aktivna
dijaška udeležba na Podnebnem shodu, ki je potekal 15. marca 2019 pet minut do dvanajstih
po vsej Sloveniji.
Izpostavilo se je vprašanje, kako lahko kot učitelji zagotovimo priložnosti, da so dijaki
aktivno udeleženi v procesu lastnega učenja.
Dejstvo je, da je treba imeti visoka pričakovanja do dijakov, da je treba prepoznati dijakove
trenutne dosežke s pomočjo opazovanja, pogovora, domačih nalog … Ustrezna vprašanja za
razvoj metakognitivnih sposobnosti predstavljajo osnovno vodilo za učenje ob razmišljanju, v
pogovoru z razredom, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje. Pomembno je, da si
vzamemo čas pri odločanju o pomembnih motivacijskih učnih dejavnostih, ki jih opravljajo
dijaki, da dijaki sonačrtujejo kriterije uspešnosti, ki kažejo pot do načrtovanih dosežkov, da
učitelji in dijaki opredelijo jasne cilje in predvidene dosežke, da povratne informacije jasno
identificirajo dosežke dijakov in določajo nadaljnje korake pri učenju.
Opisani primer kaže, kako je moč smiselno povezati raziskovalne veščine različnih predmetov
– slovenščine, geografije in sociologije – in jih usklajeno dosegati z domišljeno skupno
opredelitvijo pričakovanih dosežkov. Še prej je treba skrbno razdelati operativne (vsebinske,
procesne) cilje dejavnosti za vse tri predmete. Želeli smo, da dijaki:
- razumejo povezanost povečanih izpustov toplogrednih plinov, ki jih je zakrivil človek, in
nenadnih podnebnih sprememb;
- iščejo vire onesnaževanja zraka v svojem okolju;
- razumejo predvidevanja prihodnjih podnebnih sprememb in človekovo vlogo pri tem;
- spoznajo in razumejo naravne nesreče v povezavi s posledicami podnebnih sprememb;
- znajo definirati potrebo o spremembi življenjskega sloga kot nujnosti za zmanjšanje
izpustov toplogrednih plinov;
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- razvijajo zmožnosti za prepoznavanje nujnosti sonaravnega razvoja ter odgovornosti za
ohranjanje okolja za prihodnje generacije;
- razumejo kompleksnost prostorskih problemov in spoznavajo možnosti lastne dejavne
udeležbe;
- razvijajo zmožnosti za iskanje in izbiro relevantnih podatkov in informacij s pomočjo
sodobne tehnologije;
- razvijajo zmožnost iskanja digitalnih virov ter kritičnega vrednotenja in uporabe le-teh;
- vrednotijo razumljivost, učinkovitost, ustreznost in aktualnost zapisanega besedila (javno
vabilo) ter utemeljujejo svoje mnenje;
- tvorijo neumetnostno besedilo – zapišejo refleksijo – na aktualen naslov »Nimamo planeta
B!«, tvorijo izvirne slogane, javno vabilo preoblikujejo v zasebno;
- kritično presojajo izzive sodobnega sveta (ekološko krizo in globalne ekološke probleme).
2.2 Primer dobre prakse
Pričujoči primer prinaša natančno razgrajene pričakovane rezultate za vse tri predmete, jasno
povezavo med njimi ter dejavnosti, ki vodijo do njih. Prinaša opis interaktivne timske izvedbe
pouka, gre za triurno horizontalno povezavo (tri zaporedne učne ure) s tremi sodelujočimi
učitelji. Gre za integracijo s pomočjo skupne teme (vsebine) oziroma skupno problemsko
vprašanje. Ključne kompetence so bile: učenje učenja, samoiniciativnost, kulturna zavest in
izražanje, socialne in državljanske kompetence, ekološka zavest. Minimalni nujni pogoj za
vse to so skupno načrtovanje, izvedba in skupna končna refleksija (strokovna predpriprava,
aktivna udeležba na Podnebnem štrajku, okrogla miza, pisni sestavki na aktualno
problematiko).
Dijaki so pri predmetu geografija (prva ura) najprej sledili učnemu sklopu Podnebne
spremembe in ekologija, še posebej pa so morali biti osredotočeni na iskanje in vrednotenje
informacij o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb. Učitelj poda navodilo za delo,
razdeli delovne liste (P1). Dijaki najprej rešijo naloge 1., 2. in 3. na delovnem listu. Po
končanem reševanju vsake posamezne naloge učitelj spremlja poročanje dijakov in usmerja
razpravo. Nato dijaki na spletu poiščejo in zapišejo odgovore na 4. in 5. vprašanje, potem pa v
parih primerjajo svoje odgovore ter s pomočjo podatkov poskušajo napovedati razvoj
podnebnih sprememb v prihodnosti. Zadnjih dvajset minut učne ure geografije se dijaki
porazdelijo v skupine po 6 članov ter rešijo naloge od 6. do 9. (P1). Prestavijo in primerjajo
rešitve s sošolci, iščejo vzroke in posledice, argumentirajo odgovore. Na plakatih zapišejo
zahteve, ki jih bodo predstavili na Podnebnem štrajku.
Pri pouku slovenščine (2. ura) učitelj frontalno predstavi javno vabilo o Podnebnem shodu,
objavljeno na spletni strani mladizapodnebnopravicnost@gmail.com, (P2), in z njim
povezane naloge.
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Učitelj frontalno ponovi dejavnike sporočanja in se naveže na aktualno vabilo, ki ga dijaki na
glas preberejo. Potem rešujejo učni list (P2 – Razčlemba neumetnostnega besedila) z
nalogami, vezanimi na prebrano izhodiščno besedilo. Dijaki prepoznajo namen in značilnosti
besedilne vrste, navedejo temo, sporočevalca, naslovnika … Učitelj nudi individualno pomoč,
povratne informacije pri pregledu delovnega lista (P2) ter dijake usmerja v različne cilje
vabila. Dijaki se razdelijo v pare, kjer izluščijo bistvene vsebinske informacije in jih
primerjajo s sošolci. Prepoznajo cilje in aktualnost izhodiščnega vabila, pri čemer jih učitelj
vodeno usmerja v konstruktivno diskusijo. Dijaki tvorijo refleksijo (kratko neumetnostno
besedilo) na aktualen naslov Nimamo planeta B. V tem procesu pregledamo slogane, ki so jih
tvorili prvo uro pri predmetu geografije, in aktivno sodelujejo v razgovoru o ciljih dejavnosti.
Zadnjih 10 minut učnega procesa izhodiščno javno vabilo preoblikujejo v zasebno (pismo
prijatelju).
Razvijanje okoljske ozaveščenosti pri pouku sociologije (3. ura) poteka najprej frontalno, kjer
se učitelj z dijaki poglobljeno pogovarja o ciljih dejavnosti – o globalnih ekoloških problemih.
Dijaki se razdelijo v skupine po štiri in skupinsko izpolnjujejo učni list (P3). Pri delu
uporabljajo učbenik za sociologijo v gimnazijskem izobraževanju (Uvod v sociologijo, stran
163 do 167). Pri nalogi D uporabljajo pametni telefon, s pomočjo katerega na spletu poiščejo
članek, ki potrdi njihovo razmišljanje. Učitelj vseskozi spremlja skupinsko delo dijakov ter
usmerja in koordinira dejavnost.
3. Refleksija
Po udeležbi na Podnebnem shodu smo organizirali 4. uro medpredmetnega sodelovanja –
okroglo mizo, kjer smo bile prisotne vse tri vključene učiteljice (geografinja, slavistka,
sociologinja).
3.1 Refleksija dijakov
Dijaki so menili, da so bili pri taki izvedbi pouka veliko bolj sproščeni, bolj motivirani za
učenje, samozavestnejši, bolj zavzeti, da bolj vedo, kaj se učijo in zakaj …
Navajamo nekaj dijaških mnenj o udeležbi na Podnebnem shodu in aktualni okoljski
problematiki. Njihovi navedki kažejo, da dijaki ne ostajajo ravnodušni, da se še kako zavedajo
aktualnih ekoloških problemov, ob katerih zavzemajo kritično držo, saj menijo, da si preveč
ljudi zatiska oči pred globalnim segrevanjem.
»Veseli smo, da smo se lahko udeležili tako pomembnega dogodka za naš edini dom in s tem
skušali spremeniti miselnost ljudi o pomembnosti našega planeta. Prav tako smo skozi govore
naših sovrstnikov spoznali, da tonemo vedno globlje in da je skrajni čas, da človek preneha
misliti samo na svoj dobiček, temveč pomisli tudi na vse druge vrste, ki doživljajo pekel v
raju.«
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»Ljudje postajamo brezbrižni, obnašamo se, kot da je naš planet neuničljiv! Ne zavedamo se
posledic našega ravnanja. Gledamo zgolj na sedanjost in ne v prihodnost. Mladi smo
osveščeni in se zavedamo, da potrebujemo spremembe v našem razmišljanju. Zavedamo pa
se, da sprememb ne bomo dosegli, če se ljudje ne povežemo med seboj s skupnim ciljem.«
»Sami sebi pišemo smrtno obsodbo, preti nam vedno več naravnih katastrof. Iz dneva v dan
izumira vse več vrst. Vprašanje je le, kdaj bo na vrsti človek ...«
»Medtem ko nas v šolah poučujejo zgolj o znanstveno zelo zapletenih pojavih, na katere
mladi praktično nimamo vpliva, vse prepogosto pozabijo omeniti škodo, ki jo povzročamo
prav vsi. Za le nekaj centov lahko s plastično vrečko zadaviš galeba, za vsak poceni kos
oblačila plača pravo ceno okolje, za vsak prevožen kilometer se tropski gozd skrči za še nekaj
hektarov …«
3.2 Refleksija učiteljev
Po izmenjavi izkušenj smo ugotovili, da je bil projekt koristen tudi za nas učitelje, saj smo
spoznali, da smo se bili pripravljeni prilagajati, prispevati svoje poglobljeno strokovno
mnenje, hkrati pa smo se bili pripravljeni učiti drug od drugega, se naučiti dogovarjanja,
usklajevanja in dopolnjevanja. Izpopolnili smo odgovore na vprašanje, kaj je kritično
mišljenje in kako ga udejaniti znotraj pouka. Usmerjeni smo bili predvsem na model
kritičnega mišljenja po Carol Wade, ki kot ključne veščine prepoznava v postavljanju
vprašanj, opredeljevanju problemov, raziskovanju dokazov, analizi predpostavk in zmot,
izogibanju emocionalnih zaključkov, pretiranemu poenostavljanju in razmišljanju o
alternativnih interpretacijah. Predvsem smo želeli, da dijaki dogodke in pojave osmišljajo in
pri interpretaciji skušajo razumeti ozadje, saj so le tako pripravljeni na učenje sistematičnega
opazovanja in vrednotenja.
Tak problemsko – ustvarjalen pristop spada med sodobnejše učne strategije, ki zahtevajo
precejšnje intelektualno angažiranje, tako s strani učiteljev kot tudi dijakov. Zavedali smo se,
da je poslanstvo učitelja, da dijake spodbuja na njihovi poti vsestranskega razvoja, socialnega
vključevanja in odgovornega uveljavljanja v družbi, pri čemer ima kultivirano mišljenje
pomembno vlogo. Za uspešno delovanje v različnih situacijah so ključne različne veščine –
odprto komuniciranje, argumentiranje, sodelovanje, reševanje problemov, primerno
poročanje in kreativnost. Pa vendarle se nam dostikrat zgodi, da jih v hlastanju za
izobraževalnimi cilji pogostoma prezremo in v središče poučevanja postavljamo predvsem
vsebine predmetov.
Kakorkoli, rečemo lahko, da se je medpredmetno povezovanje pri razvijanju okoljske
ozaveščenosti izkazalo kot zanimiv izstop iz ustaljenih okvirov poučevanja, ki resda zahteva
globlji, bolj angažiran pristop vseh sodelujočih, vendar predstavlja pomemben kamenček v
mozaiku vseživljenjskega učenja.
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P1: Učni list: Podnebne spremembe

PODNEBNE SPREMEMBE – delovni list
V zadnjih desetletjih je vse več znakov, ki kažejo na to, da naj bi človek s svojim
nepremišljenim ravnanjem povzročil tudi spreminjanje podnebja.
Preberite vprašanja in rešite naloge.
1. Kaj je podnebje?
2. Kateri so glavni onesnaževalci ozračja?
3. Pojasnite efekt tople grede in poiščite povezavo med človekovim delovanjem ter povečanim
efektom tople grede.
4. S pomočjo medmrežja poiščite podatke o spreminjanju povprečne temperature na Zemlji
ter podatke o koncentraciji CO₂ za vsaj zadnjih 100 let. Kakšno povezavo med koncentracijo
CO₂ in povprečno temperaturo opazite?
5. S pomočjo spodnje povezave opišite kakšne podnebne spremembe so napovedane za
Slovenijo
v
21.
stoletju.
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/OPS21_Porocilo.p
df
6. Kako se kažejo posledice podnebnih sprememb v domačem (lokalnem) okolju?
7. Kateri so glavni viri onesnaževanja zraka v domačem okolju?
8. Kakšne bodo vaše zahteve, ki jih boste predstavili na Podnebnem štrajku? Zapišite jih na
plakate.
9. Razmislite, katere spremembe življenjskega sloga ste kot posameznik pripravljeni sprejeti,
da bi zmanjšali vaš ogljični odtis?
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P2: Vabilo – Razčlemba neumetnostnega besedila

Javno vabilo
1. Preberite besedilo vabila
Na Trgu republike v Ljubljani bo tako 15. marca ob 11:55 skupina Mladi za podnebno
pravičnost organizirala podnebni protest, upamo pa, da bodo stavkali tudi dijaki in učitelji po
vsej Sloveniji in mogoče samoiniciativno izvedli proteste v ostalih večjih mestih po državi.

Zato prosimo:


posredujte informacijo o podnebnem shodu vašim učencem, da se lahko pridružijo in
s svojimi vrstniki od odločevalcev zahtevajo podnebno akcijo (usmerite jih na Mladi za
podnebno pravičnost);



in/ali s kolegi in mladimi soorganizirajte podnebni protest v vašem kraju.

Na ta dan bodo mladinski protesti proti podnebnim spremembam potekali v več kot 50 državah
sveta. Posebnost tega gibanja je, da ga vodijo mladi; začelo se je namreč lani, ko so mladi
aktivisti ugotovili, kakšen velik problem predstavlja energetika in so se pridružili gibanju, za
katerega je bila lani povod takrat 15-letna Greta Thunberg, ki je ob petkih nehala hoditi v šolo
in namesto tega protestirala pred švedskim parlamentom, da bi vplivala na podnebno politiko
Švedske.
Za protestom ne stoji nobena velika organizacija, stranka ali podpornik, ki bi želeli koristiti naš
trud, gre za samoiniciativo dijakov, študentov in učiteljev (ki so tudi organizatorji sami), zato
mora biti odločitev k priključitvi protestu vaša.
Za pomoč pri organizaciji lastne akcije nas kontaktirajte na
https://www.facebook.com/mladizapodnebnopravicnost/ ali
mladizapodnebnopravicnost@gmail.com.
Gibanju lahko sledite z mednarodnimi #: #fridaysforfuture, #schoolstrike, # climatestrike, ali
#schoolstrike4climate. Na Instagramu nas najdete pod @solski.strajk. Uradna heštega
slovenske kampanje sta #šolskištrajk in #petekzaprihodnost.
Nimamo planeta B! Upamo, da se boste pridružili boju za prihodnost,
Mladi za podnebno pravičnost.
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2. Odgovorite na vprašanja
a. Kaj je tema besedila?

b. Povzemite vsebino besedila v dveh povedih.

c. Kdo je sporočevalec?
d. Komu je besedilo namenjeno?
e. Kateri vlogi prevladujeta v vabilu?

f. Ali je besedilo javno ali zasebno? Svojo odločitev utemeljite.
g. V katero besedilno vrsto bi uvrstil besedilo? Navedite tri značilnosti te besedilne vrste.

h. Kdo je bil povod za gibanje mladih?
i. Pojasnite ime skupine Mladi za podnebno pravičnost in zapišite, na kaj želijo mladi po
vsem svetu s protesti opozoriti.

j. V besedilu je zapisan slogan: »Nimamo planeta B!«. Njegovo metaforiko razložite v petih
povedih.
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P3: Učni list: Globalni ekološki problemi
A. S pomočjo učbenika za sociologijo – Uvod v sociologijo, str. 163 – 167, razloži
naslednje pojme:
 Ekosfera:
 Sociotehnosfera:
 Ekologija:
 Naravne meje rasti:
 Globalni ekološki problemi:
 Ekotehnološki optimizem:

B. Opredelite se do trditve, da je odnos mladih do globalnih ekoloških problemov eden
izmed tistih, ki pomembno vpliva na obstoj človeštva.

C. Ali menite, da imajo mladi možnosti vplivati na odločitve oblasti v zvezi z ekološkimi
problemi?
DA

NE

Svojo odločitev utemeljite.

D. Na spletu s pomočjo pametnih telefon poiščite članek, ki bo potrdil vaše razmišljanje.
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Anita Rudolf Pečnik: POMEN IZOBRAŽEVANJA IN VLOGE ZA AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO - RIMER PROJEKTA ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA
PARLAMENTA
Šolski center Velenje
Povzetek
V času nenehnih sprememb in informacij je ključnega pomena, da mladi razumejo, zakaj je
pomembno, da se v Evropski uniji gospodarsko povezujemo, spoštujemo človekove pravice,
skrbimo za naravne vire in blaginjo ter ohranjamo mir. Da lahko 500 milijonov ljudi različnih
narodnosti, kultur, prepričanj in ver živi na nekem območju v miru, je potrebno veliko
strpnosti, razumevanja in znanja. Že v osnovnih šolah zajemajo te tematike različni predmeti
kot so: Domovinska in državljanska kultura ter etika, Zgodovina, Geografija, Družba... Tudi v
srednjih šolah imajo podobne vsebine pri Geografiji, Filozofiji, Zgodovini, Sociologiji...
V predlaganem referatu predstavljam primere izkustvenega učenja na podlagi modula
Mednarodni ekonomski odnosi v programu ekonomski tehnik. Modul iz odprtega kurikula je
zasnovan tako, da mladi najprej spoznajo pomen Evropske unije in možnosti mladih v EU.
Kot odlična priložnost, da te vsebine spoznajo z izkustvenim učenjem, se je pred tremi leti
začel izvajati projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, v katerem izjemno uspešno
sodelujemo že od začetka. s sodelovanjem v tem projektu mladi poglobijo svoja znanja o
poznavanju držav članic EU, najpomembnejših institucijah EU in pridejo do spoznanja, da je
potrebno biti družbeno odgovoren in aktiven državljan. Če uspešno opravijo vse zahtevane
naloge in če strokovna komisija oceni, da so le-te kakovostno opravljene, prejmejo naziv
Dijak-inja ambasador-ka Evropskega parlamenta, najboljši trije za nagrado odidejo na
študijski obisk v Strasbourg, kjer se srečajo z ostalimi mladimi EU in v prostorih Evropskega
parlamenta razpravljajo o aktualnih tematikah.
Summary
In the era of constant changes and information overflow, it is crucial to make the youth
comprehend why it is important to integrate economically within the European Union, to
respect human rights, to sustain natural resources, to maintain prosperity and to preserve
peace. It takes enormous effort, tolerance, understanding and knowledge to enable 500 million
people of different nationalities, cultures, beliefs and religions to share a region in a peaceful
manner. Such topics have been discussed in primary schools already within subjects such as
Patriotic and Civic Culture and Ethics, History, Geography, Social Sciences etc. Secondary
schools also share similar topics within Geography, Philosophy, History, Sociology and more.
In my paper, I wish to present examples of empirical learning based on the International
Economic Relations Module within the economic technician programme. This opencurriculum module is designed to initially introduce the meaning of the European Union to
youngsters as well as to additionally present them opportunities offered by the EU. To get
familiar with the latter in an empirical way, we implemented the European Parliament
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Ambassador School project three years ago. By participating in this project since its
beginning, our youngsters have been extremely successful in expanding their knowledge of
the EU Members and the most important institutions of the EU. They have come to realize
that it is of great importance to become a socially responsible and active citizen. If they
manage to perform successfully all the required tasks and thus meet the quality demands of
the committee, they obtain the EU Juior Ambassador Certificate. As a reward, the three most
distinguished students are given the opportunity to go on a study visit to Strasbourg, where
they meet other students of the EU on the premises of the European Parliament and discuss
contemporary issues.
1 UVOD
Na Šoli za storitvene dejavnosti, ki je ena izmed srednjih šol Šolskega centra Velenje, že tretje
leto zapored sodelujemo v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Projekt je
izobraževalni program, namenjen ozaveščanju učiteljev in mladih ter dviganju zavedanja o
Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski
uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje
tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem
življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo. K projektu se
lahko pridružijo vsi dijaki, ki jih ta tematika zanima. V izobraževalnem programu ekonomski
tehnik v okviru strokovnega modula Mednarodni ekonomski odnosi, ki sodi v odprti kurikul
in ga izvajamo v 3. letniku, so v projekt vpeti vsi dijaki. S tem jim omogočimo, da na
izkustven način usvojijo znanja, ki se tičejo evropskih vsebin.
2 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK
Izobraževalni program ekonomski tehnik je eden izmed programov srednjega strokovnega
izobraževanja. Ko ga dijaki in dijakinje (v nadaljevanju dijaki) uspešno zaključijo, pridobijo
naziv strokovne izobrazbe ekonomski tehnik/ekonomska tehnica. Prenovljen je bil v letu
2008. Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom,
da izpopolnijo svoja znanja tudi na strokovnem področju. Med ključnimi cilji najdemo, da
dijaki (http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/Ssi/ekonomski_tehnik/ spl
-del.htm):
 sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi,
družbi in stroki;
 razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in
ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;
 spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela
skupinskega dela;
 razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost in sledijo novostim na
strokovnem področju;
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vešči so uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in
drugih socialnih spretnosti;
obvladajo osnove vodenja in poslovanje ter razvijajo podjetnost;
prepoznajo temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem tržnem gospodarstvu
ter kritično vrednotijo posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj
gospodarstva, celotne družbe in narave;
samostojno načrtujejo projekte in jih izvajajo s pomočjo ustrezne informacijske
komunikacijske tehnologije.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo biti dijaki pozitivno ocenjeni pri
splošnoizobraževalnih predmetih, obveznih strokovnih modulih, izbirnih strokovnih modulih
in odprtem delu kurikula. Poleg tega morajo opraviti interesne dejavnosti, praktično
usposabljanje z delom in poklicno maturo. Poklicna matura je sestavljena iz obveznega in
izbirnega dela. Obvezni del mature je sestavljen iz pisnega in ustnega dela iz slovenščine ter
gospodarstva, izbirni del je sestavljen iz pisnega in ustnega dela iz matematike ali tujega
jezika ter izdeleka oziroma storitve z zagovorom.
Kot enega izmed strokovnih modulov v okviru odprtega kurikula izvajamo na šoli modul
Mednarodni ekonomski odnosi, katerega ključni cilji so:
 poznati pomen mednarodne menjave blaga,
 poznati pozitivne in negativne učinke globalizacije,
 poznati vzroke in proces nastanka Evropske unije in njen namen,
 poznati gospodarske kazalce posameznik članic EU in jih med seboj primerjati,
 kritično vrednotiti posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva,
celotne pluralne in večkulturne družbe ter narave,
 razvijati sposobnost logičnega mišljenja; razvijati podjetje lastnosti in spretnosti ter
sposobnost timskega dela,
 razvijati pripravljenost za vseživljenjsko učenje; uporabljati sodobne informacijsko
komunikacijske vire,
 obvladati strokovno izrazoslovje; razumeti proces reprodukcije v okviru podjetja in
dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja.
Izvedbeni kurikul Mednarodni ekonomski odnosi sestavljajo tri zaokrožena vsebinska
področja. V prvem sklopu dijaki spoznajo oblike mednarodnih ekonomskih odnosov,
globalizacijo, transnacionalne korporacije in vlogo Slovenije v mednarodnih ekonomskih
odnosih. V drugem sklopu spoznajo nastanek EU ter njene institucije, v tretjem pa izdelajo
projektno nalogo, v kateri si izberejo dve državi, od katerih mora biti ena članica EU, druga
pa nečlanica. V projektni nalogi dijaki izdelajo primerjavo med državama in kratko
predstavitev države (zgodovina, lega, geografske značilnosti, največja mesta, sestava
prebivalstva, uradni jeziki, verska opredeljenost, politični sistem, državni simboli, šolski
sistem, naravna in kulturna dediščina, kulinarika, znane osebnosti...) s poudarkom na
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predstavitvi gospodarstva, kjer predstavijo vse gospodarske sektorje in primerjajo gibanje
gospodarskih kazalcev.
Pri obravnavi drugega sklopa učnih vsebin le-te povežemo z izobraževalnim programom Šola
ambasadorka Evropskega parlamenta.
3 ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
Kot je že omenjeno, je namen projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, da se kot
državljani Evropske unije zavedamo, zakaj je nastala EU, kakšni so njeni cilji, kaj nam nudi
in kako vpliva na naša življenja. Predvsem velik poudarek je na aktivnem državljanstvu.
Z vključenostjo v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (http://www.europarl.
europa.eu/slovenia/sl/za-mlade/%C5%A1ola-ambasadorka-evropskega-parlamenta):
 šola pridobi z uspešno izvedenim programom enoletni naziv Šola ambasadorka
Evropskega parlamenta ter prejme plaketo, ki jo izobesi na pročelje šole;
 sodelujoči učitelji prejmejo gradivo, ki ga predelajo z dijaki, nadgradijo svoje znanje
na dveh usposabljanjih, če so pri svojem delu uspešni pridobijo naziv mentorji
ambasadorji Evropskega parlamenta;
 dijaki okrepijo znanje in kompetence, kritično mišljenje ter politično državljansko
osveščenost, ki so bistvenega pomena na poti do dejavnih in odgovornih državljanov,
sodelujejo na dogodkih Informacijske pisarne Evropskega parlamenta, najbolj aktivni
prejmejo naziv dijak ambasador Evropskega parlamenta. Najboljši dijaki se udeležijo
simulacije delovanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu v Franciji, mentorji pa
izobraževanja v Bruslju.
Da šola prejme naziv Ambasadorka Evropskega parlamenta morajo sodelujoči:
 predelati prejeto učno gradivo, ki vsebuje šest modulov: Kratka zgodovina EU, Kako
EU vpliva na naše življenje?, Sprejemanje odločitev, Evropa brez meja, Evropske
vrednote in vaš glas v Evropi,
 vzpostavi informacijsko točko o Evropskem parlamentu in Evropski uniji.
 pripravi dogodek na temo EU.
V projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je v Sloveniji vključenih 49 srednjih
strokovnih in poklicnih šol ter gimnazij. Izvaja se tudi v ostalih članicah EU. Pri nas se
program izvaja pod okriljem Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v sodelovanju s
Socialno akademijo in Fakulteto za družbene vede.
Mi smo uspeli ohraniti naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta že tretje leto zapored.
V šolskem letu 2016/2017 smo začeli izvajati program. Dijaki so v okviru modula
Mednarodni ekonomski odnosi (MEO) in tudi s pomočjo gradiva Šola ambasadorka EP
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spoznali kako in zakaj je nastala sedanja EU, kako so kronološko pristopale države, kako se je
krepila vloga institucij EU, katere so ključne, kako le-te vplivajo na naša življenja, kaj nam
prinese državljanstvo EU, kaj je Šengenska meja, kakšne so prednosti in tudi slabosti EU,
kašne so možnosti izobraževanja, praktičnega usposabljanja v EU, kako se sprejemajo
odločitve v EU, kako EU pomaga revnim državam, kakšne so možnosti zdravljenja v EU,
kako v EU spoštujejo človekove pravice, kakšni so primeri diskriminacij, prednosti in slabosti
evra, kakšni so okoljski standardi v EU, kakšni so cilji EU na področju energije, prometa,
migrantske krize, kakšna so področja politik v EU. Ob dnevu Evrope smo otvorili EU-kotiček
na šoli in dijakom 3. in 4. letnikov Šole za storitvene dejavnosti in Elektro in računalniške
šole predstavili učne vsebine Šole ambasadorke EP. S tem smo izpolnili zahtevam programa
in tako pridobili naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.
V šolskem letu 2017/18 smo svoje delo nadgradili in sodelovali tudi v Evrošoli, kjer so dijaki
izdelali triminutni film na temo digitalizacije, poimenovali so ga Od nekoč do danes in se
udeležili kviza o poznavanju EU. Za uspešno delo v minulem letu so bili trije dijaki nagrajeni
z obiskom Evropskega parlamenta v Strasbourgu, kjer so se srečali z mladimi ostalih držav
članic in v plenarni dvorani razpravljali o možnostih mladih v EU. Ker je bilo leto 2018
namenjeno evropski kulturni dediščini smo se odločili, da bomo na projektnih dneh izvedli
delavnico, kjer so dijaki poglobili znanja o kulturni dediščini članic. Dan Evrope smo
obeležili tako, da smo pred Šolskim centrom Velenje pripravili interaktivne delavnice na temo
EU za dijake in mimoidoče.
V letošnjem šolskem letu so dijaki prav tako poleg projekta Šola ambasadorka EP sodelovali
tudi v Evrošoli, kjer so se z uspešno izdelanim predlogom kampanje za volitve v Evropski
parlament uvrstili v drugi krog tekmovanja, ki je potekal na sedežu predstavništva
Evropskega parlamenta v Ljubljani. S sotekmovalci so se pomerili v testu znanja o EU ter
odlično debatirali v pro-et-contra debati na temo, zakaj naj se oziroma naj se ne države
Zahodnega Balkana pridružijo EU. Ker je ena izmed pomembnih nalog Šole ambasadorke EP
tudi organiziranje dogodka, so dijaki medse povabili evropskega poslanca, saj so želeli
spoznati kakšno je njegovo delo. Termin smo usklajevali več kot eno leto, saj so na razpolago
le petki. Dijaki so dogodek pripravili sami, s sodelavkama smo jih samo usmerjali. Dogodek
se je odvijal 11. 1. 2019, v večnamenski dvorani Šolskega centra Velenje, Gaudeamus, s
pričetkom ob 10.30. Dogodka so se udeležili dijaki tretjih in četrtih letnikov Šole za storitvene
dejavnosti ter Elektro in računalniške šole, povabilu so se odzvali tudi Peter Dermol,
podžupan mestne občine Velenje, vodstvo Šolskega centra Velenje, profesorji, ki niso imeli
drugih obveznosti, vabljeni so bili tudi občani. Dogodek je bil medijsko podprt, saj so o
njem poročali na lokalni televiziji VTV v oddaji VTV Magazin, Našem času, Radiu Velenje
in Mojem radiu. Iz lokalne televizije VTV so nas po dogodku povabili tudi v oddajo Dobro
jutro, kjer smo z dijaki prestavili projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Scenarij
dogodka so pripravili sami. Da so lahko predstavili nastanek in pomen Evropske unije in pri
tem kritično ovrednotili prednosti in slabosti takšnega združenja, so morali svoje vedenje o
EU močno poglobiti. Zatem je sledil moderiran pogovor s evropskim poslancem, ki sta ga
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vodila dijaka. Dijaki so vprašanja pripravili vnaprej, tako da so pozvali ostale dijake, da jim
zaupajo, kaj jih zanima, nato pa so naredili izbor vprašanj. Po dogodku smo dijake povprašali
o vtisih in bili pozitivno presenečeni, saj so bili navdušeni nad vsebino in potekom dogodka,
glede na to da jim takšne teme niso ravno blizu. Celoten dogodek je bil tudi posnet.
Poleg tega so letos dijaki v okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
obeležili Dan Evrope tako, da so v vseh oddelkih pojasnili, da je vsako leto 9. maja prazničen
dan, saj Evropa praznuje in razložili, zakaj praznujemo ravno na ta dan. Ob tej priložnosti so
vse dijake, ki so polnoletni, skušali spodbuditi z izbranima spotoma iz kampanje Tokrat grem
volit, da prevzamejo svojo odgovornost in kot aktivni državljani odidejo na volišča in
podprejo svoje kandidate.
Tudi v tem šolskem letu so trije najbolj aktivni dijaki v projektu odšli na strokovno ekskurzijo
v Strasbourg. Ker naša šola v programu sodeluje že več kot leto in je ob evalvaciji dosegla
nadpovprečne rezultate, so imeli naši dijaki ambasadorji ob obisku Euroscole v Strasbourgu
še dodatno, posebno nalogo – predstaviti svojo skupino drugim udeležencem iz vseh držav
članic EU.
4
IZKUSTVENI VIDIK UČENJA V PROGRAMU ŠOLA AMBASADORKA
EVROPSKEGA PARLAMENTA
Pionir izkustvenega učenja je pedagog in vzgojni teoretik David A. Kolb, ki je bil rojen v
Združenih državah Amerike leta 1933.
"Izkustveno učenje je oblika učenja, ki skuša povezovati neposredno izkušnjo (doživljanje),
opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) v neločljivo celoto.
(Marentič Požarnik, 2000a: str. 123-133).
Dijaki s pomočjo metode izkustvenega učenja usvojijo učne cilje, ki jih zasledimo v odprtem
kurikulu modula Mednarodni ekonomski odnosi. Znanje pridobljeno s takšnim načinom dela
je trajnejše, saj je posameznik vpleten v izkušnjo in hkrati razmišlja o njej.
Kot izhaja iz načel izkustvenega učenja (povzeto po Marentič Požarnik 2000a: 158-159):
 poteka učenje v smislu procesa in ne produkta,
 je učenje kontinuiran proces zasnovan na izkušnji,
 je učenje cikličen proces, v katerem se rešujejo nasprotja med nasprotnimi načini
spoznanja.

5 ZAKLJUČEK
Dijaki s pomočjo projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in sodelovanja v
Evrošoli pridobijo znanja med drugim tudi na izkustven način. S pomočjo gradiva, ki ga
dobimo iz pisarne Evropskega parlamenta najprej osvojijo osnovna znanja o Evropski uniji,
ko pa začnejo s pripravami na dogodek in Evrošolo, pa svoja znanja še poglobijo. S
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podajanjem svojih vedenj o Evropski uniji sovrstnikom le-te še dodatno utrjujejo. Z vsemi
znanji, ki jih v okviru modula Mednarodni ekonomski odnosi ter projektoma Evrošola in Šola
ambasadorka Evropskega parlamenta pridobijo, širijo svoja vedenja in razumejo, zakaj je
potrebno biti družbeno odgovoren in aktiven državljan. Pri tem pa se zavedajo, da je v
dobrobiti vseh Evropejcev, če bodo le-ti sledili sloganu Evropske unije: "Združeni v
raznolikosti". Samo s strpnostjo, razumevanjem in konsenzom bomo še vnaprej ohranjali mir
na območju Evropske unije, saj je to tudi eden izmed osnovnih cilje Schumanove deklaracije,
na osnovi katere vsako leto 9. maja slavimo Dan Evrope in s tem trajen mir v Evropski uniji.

Viri
Marentič Požarnik B. (2000a) Izkustveno učenje. Psihologija učenja in pouka. Ljubljana
Elektronski viri:
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/Ssi/ekonomski_tehnik/spl-el.htm
http://europarl.europa.eu/slovenia/sl/za-mlade/%C5%A1ola-ambasadorka-evropskega
parlamenta
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Doroteja Rušnik Stramšak: SKUPNA PRIHODNOST V EVROPI – ERAZMUS +
UMETNOST ZDRUŽUJE
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Povzetek
S projektom »Skupna prihodnost v Evropi« (Gemeinsame Zukunft in Europa) želimo
sprejemati drugačnost, premagovati predsodke, razumeti migrante, pridobivati izkušnje, se
učiti od drugih… To je dvoletni projekt, kjer bomo kot končni izdelek z dijaki iz Celovca
pripravili skupno razstavo likovnih izdelkov.
Umetnostno-zgodovinski muzej na Dunaju je prvič odprl vrata društvu Migrart, v katerem
delujeta tudi dva Sirijska umetnika, Huda Takriti in Thaer Maarouf. Oba sta se nas s svojimi
zgodbami o vojni dotaknila.
Z njima smo izvedli dve različni delavnici. Risanje v eni delavnici in izrezovanje slik v drugi
je vodilo do fotografiranja ob različnih sekvencah. Fotografije sta umetnika prenesla z
Artivive aplikacijo, ki je omogočala, da so slike s pomočjo mobilnih naprav oživele.
Multikulturnost smo doživljali na vsakem koraku. Na obisku pri modni oblikovalki Barbari
Ali, na razstavi priznanega umetnika Petra Friedla, pri ogledu galerij Albertina in
Hundertwaser. Vsepovsod so nam širili obzorja.
Malo nemščine, malo angleščine, tudi kakšna slovenska, hrvaška, sirijska, japonska ali afriška
beseda je med dijaki stkala niti, kjer ni bilo več pomembno, od kod so in v kakšnem jeziku
govorijo. Mnenje o ljudeh in stvareh si lahko ustvarimo šele, ko nekoga ali nekaj dobro
spoznamo. Skozi zgodbe, hrano, ustvarjanje, kreacije, arhitekturo,... Umetnost povezuje.
Summary
With the project "The Common Future in Europe" (Gemeinsame Zukunft and Europa), we
want to accept cultural diversity, overcome prejudices, understand migrants, gain experience
and learn from others ... This is a two-year project where our end product is to prepare a joint
exhibition of art creations with students from Klagenfurt.
“The Museum of Art and History” in Vienna opened the door to the “Migrart Association” for
the first time, featuring two Syrian artists, Huda Takriti and Thaer Maarouf. Both have
touched us with their stories about the war in their land.
We conducted two different workshops with them. Drawing in one and cutting out the
pictures in the second workshop led us to taking pictures in different time sequences. Artists
uploaded the photos on mobile devices using Artvive application, which allowed the images
to come to life.
We were experiencing multiculturality at every step. When visiting the fashion designer
Barbara Ali, at the exhibition of the famous artist Peter Friedl, at the galleries “Albertina” and
“Hundertwaser”. These experiences broadened our horizons.
Some German, a few English, Slovene, Croatian, Syrian, Japanese or African languages
words were spread among the students and tied them together, no matter where they are from
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or which language they speak. We can only create a relevant opinion about other people and
things when we know someone or something better. Through stories, food, work, creations,
architecture...
Art binds people to each other.

Uvod
Prebivalstvo Evrope je vedno bolj raznoliko. Migracije, kot eden izmed vzrokov raznolikosti,
so posledica želja in obljub po boljšem življenju. Te privabljajo tuje državljane, kjer le-ti
iščejo tisti svoj kotiček lepšega in boljšega življenja v službah, ki jih dobijo izven svoje
dežele. Tako je Slovenija lahko končna destinacija ali le odskočna deska za življenje v drugih
Evropskih deželah. Tujci, migranti, emigranti, begunci, kot jih različno poimenujemo,
posledično s sabo pripeljejo svoje otroke, ki so pahnjeni v popolnoma neznani svet, ne
poznajo jezika, kulturnih navad, kjer se soočajo z novim šolskim sistemom.
Z integracijo priseljencev v slovensko družbo se soočamo tudi na Šolskem centru Slovenske
Konjice-Zreče. V razredu triletnih programov Oblikovalca kovin in Inštalaterja strojnih
inštalacij imamo včasih tudi po pet tujih državljanov. V največji meri so to otroci iz bivših
Jugoslovanskih dežel: Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova in Makedonije, pa tudi
iz Rusije in Amerike. Mešajo in združujejo se različne kulture in nacionalnosti.
Problemi, s katerimi se tujci soočajo, so vidni v njihovem vsakdanjem življenju in tudi v šoli.
Največji problem je seveda jezik, ki ga žal ne poznajo. Šoloobvezni učenci in dijaki morajo
obiskovati tečaj slovenščine. V lanskem letu se je tečaj po obsegu ur povečal in strnil, vendar
je za posameznika izredno težko, saj mora sproti reševati vse ostale vsakdanje težave. Zaradi
nepoznavanja našega jezika in slabega razumevanja angleščine se kdaj zgodi, da ne razumejo
osnovnih stvari. To je lahko prehranjevanje, domače naloge, zadolžitve…
Kljub temu imajo ravno šole najpomembnejšo vlogo, da mlade pripravijo v najkrajšem
možnem času na in za življenje v Sloveniji. Pomembno je, da so migranti enako obravnavani
in da jih družba oz. sošolci sprejemajo. To je možno le, če vedo čim več drug o drugem. Tako
lahko primerjajo svoje življenje in navade z drugimi in odpravljajo stereotipe. Vzbuja in gradi
se empatija, sočutje in sprejetost na vseh področjih (barve kože, vera, jezik in kultura).
Izkoristijo se lahko njihove prednosti, kot so jezikovne kompetence, poznavanje drugačnega
sveta,…
Na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče izvajamo različne projekte v okviru programa
Erazmus +, ki nas bogatijo in premikajo meje naših prepričanj. S projektom »Skupna
prihodnost v Evropi« (Gemeinsame Zukunft in Europa) želimo sprejemati drugačnost,
premagovati predsodke, razumeti migrante, pridobivati izkušnje, se učiti od drugih… To je
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dvoletni projekt, ki bo zaključen leta 2020 s šolo WI'MO iz Celovca. Ta šola ima že dve leti
razred azilantov, mladih beguncev starih med 15 in 20 let. Eno leto spoznavajo samo jezik,
šele naslednje leto se lahko vključijo v šolski pouk. Njihov cilj je usvojiti nemški jezik do te
mere, da se lahko znajdejo na trgu dela.
Tudi iz našega vidika je projekt izredno pomemben, saj imajo naši slovenski dijaki možnost
govoriti nemščino z naravnimi govorci in angleščino kot jezik povezave med udeleženci
projekta. V okviru tega spoznavajo življenja in zgodbe beguncev in z njimi tkejo nove
prijateljske vezi.
V projekt so bili vključeni dijaki 3. letnikov Gimnazije Slovenske Konjice.
Mladina se izredno rada izraža skozi umetnost, kjer jih ravno njihova različnost navdihuje nad
umetnostmi glasbe, kulture, plesa, gledališča ali likovne umetnosti. V našem skupnem
projektu skozi različne ustvarjalne delavnice, predavanja in spoznanja spoznavajo drug
drugega in se družijo. Kot končni izdelek projekta bomo z dijaki obeh šol pripravili skupno
razstavo likovnih izdelkov, ki že nastaja skozi proces izmenjave.
Zelo veliko vlogo ima digitalni medij, ki se s svojo razsežnostjo, dostopnostjo in globalnostjo
vriva v ospredje. Tehnologija, digitalizacija in novi materiali krojijo razvoj sodobne
umetnosti. Udeleženci projekta kot medij uporabljajo kamero in fotoaparat, preko katerih
spoznavajo različne tehnološke postopke (prenos fotografije na les) in aplikacije Artivive
(Augmentedreality), kjer ta preko računalniške podpore ponuja nov pogled na obstoječo
likovno delo. Digitalni materiali (filmi, fotografije, dokumentarci, izdelki) so produkt dijakov.
Razstava bo sprva na ogled v Celovcu, predvidoma od novembra 2019. Nadaljevala se bo
aprila 2020 vse do septembra v Slovenskih Konjicah. Skozi skupno delo v različnih
umetniških delavnicah utrjujemo vezi in krepimo evropsko miselnost mladih.
Izmenjava na Dunaju
Naši dijaki so bili na izmenjavi v Celovcu in tudi dijaki iz Celovca so že bili pri nas v
Slovenskih Konjicah ter v Ljubljani. V mesecu marcu 2019 smo se skupaj odpravili v
avstrijsko prestolnico. Dunaj, čudovito umetnostno-zgodovinsko mesto, nam nudi bogat
pogled v preteklost in v katerem se združujejo različna kulturna in umetniška prepričanja.
Multikulturnost smo doživljali na vsakem koraku.
Na obisku smo bili pri modni oblikovalki Barbari Ali. Njene korenine segajo v Afriko, v
Gano. Petje in ples sta jo pripeljala na ta konec sveta, kjer se je poskušala uveljaviti preko
nastopov. S svojimi avtentičnimi afriškimi vzorci blaga in tipičnim platnenim materialom
skuša preliti pozitivizem in pristnost njene dežele v svoje kreacije. Navdušeni nad njenim
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modnim studiem smo z njo sproščeno klepetali in uživali ob hrustanju čipsa iz banan, ki je
tipično pikanten, kot to izhaja iz njene rodne vasi.
Ogledali smo si razstavo priznanega umetnika Petra Friedla z naslovom Gledališče. Umetnik,
ki je imel že razstave po vsem svetu: Sofije, Madrida, Barcelone, Bilbao, Lizboni, Pariza,
večkrat na bienalu v Benetkah, Berlinu, Šanghaju in drugje. S svojo razstavo je predstavljal
retrospektivo svojih prejšnjih del. Ob vhodu smo videli lutke, ki so ležale na svojih stojalih,
kjer so nas vabile, da bi z njimi zaigrali. A hkrati so nas opominjale, da so na razstavi in se jih
ne smemo dotikati. Kot simbol osebne nedotakljivosti, kjer brez dovoljenja ne smemo
posegati v življenja drugih.
Videli smo inštalacijo gledališča Teatro 2016-18 (Report), znotraj katerega so bili postavljeni
ljudje kot igralci, malce neproporcionalno večji od dejanske preslikave odra. Ta je
predstavljal model narodnega gledališča v Atenah, kjer je bila ustvarjena dejanska scena.
Izraža dvoumno začarano delo miniaturnega odra, poseljenega z miniaturnimi figurami
dejanskih igralcev iz avtorjevega filma. Opomin za vse, da smo premikajoče figure v plošči
življenja (Friedl, 2019).
S svojim konceptom miniaturnih stavb (Rehousing, 2012-19) nam je bil dan vpogled v
reprodukcijo zgodovinskih, delno uničenih ali nikoli uresničenih zgradb v pomanjšanem
merilu, razstavljenih na stojalih. Izražajo zgodovino, okolje, politiko, biografijo in ideologijo
na različne načine. Vsak model stavbe stoji zase in omogoča različne primerjave in
interpretacije. Prikazuje stavbe brezdomcev, nezaposlenih in delavcev, koče sužnjev,
kontejner beguncev v kampu, ipd... Stavbe so pogojene na specifične okoliščine, ki jih želi
avtor prikazati in kljub temu, da so nekatere v ruševinah, manifestirajo veliko asimetrično
porazdelitev moči in dobrin na svetu (Friedl, 2019).
Predstavil je še svoja druga retrospektivna dela, vendar so nam v spominu ostali kostumi, ki
so ležali po tleh, ki jih po navadi oblačimo ob pustu. To niso všečni kostumi, ampak kostumi,
ki smo jih nekoč oblekli kot otroci. Izdelani so iz takrat dostopnih materialov. Peter je s temi
kostumi želel povedati, da to je njegovo življenje, ki ga zdaj živi.
Ogledali smo si galerijo in hišo Friedricha Stowasserja oz. bolje poznanega pod imenom
Friedensreicha Hundertwasserja. Zagotovo sodi med najbolj razvpite in kontroverzne sodobne
umetnike ne le v sosednji Avstriji, marveč v svetovnem merilu. Slavni Avstrijec je bil grafik,
slikar, arhitekt, oblikovalec poštnih znamk, oblačil in še marsičesa, zagrizen okoljski aktivist
ter borec za svobodno izražanje v arhitekturi (Večer, 2019). Svoje slike je oblikoval s
pomočjo mehkih naravnih oblik in spiral. Navduševala ga je dunajska secesija, iz tega pa je
avstrijski »akcijski slikar« razvil svoj edinstven slog. Njegova dela so izredno priljubljena.
Barve v nas vzbujajo pozitivizem, se prepletajo, kljub komplementarnim kontrastom.
Hundertwasswer, ki ljubi drugačnost, pravi, da je hoja po neravnih tleh kot melodija pri
pesmi. Revolucionarna arhitekturna hiša, ki smo si jo ogledali, je iz naravnih in neravnih
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elementov. Streha je prekrita z zemljo in travo, drevesa pa rastejo kar iz stanovanj in se širijo
skozi okna na svobodo. Hiša je bila zgrajena med letoma 1983 in 1986. V njej je 52
stanovanj, štiri pisarne, 16 zasebnih in tri skupne terase ter kar 250 dreves in grmov.
Hundertwasser za načrtovanje hiše ni želel prejeti plačila, saj je menil, da je plačilo že to, da
bo s hišo preprečil postavitev nečesa grdega na tem mestu (MMC, 2019). Hišo smo si ogledali
le od zunaj, ob njej so se dijaki veliko slikali. Očitno je nanje pustila velik pečat.
Muzej Albertina se nahaja v središču Dunaja kot razkošna nekdanja palača, v kateri so živeli
Habsburžani. Muzej umetnosti ima mednarodni sloves ter privlači ljubitelje kulture iz celega
sveta. V njej so stalne razstave (od Moneta do Picassa) in začasne razstave. Znani so
predvsem po grafikah, saj jih posedujejo preko 65 000. V muzeju imajo kiparske, fotografske
in filmske razstave. V spodnjem delu muzeja imajo na ogled sodobno umetnost. Z dijaki smo
bili predhodno najavljeni, tako da smo imeli vodeni ogled. Razdelili smo se na dve skupine,
kjer sta nas po stalni razstavi od Moneta do Picassa vodili kustosinji. Kustosinja, s katero smo
bili, je imela pedagoško izobrazbo, saj nas je skozi moderno umetnost vodila izjemno
zanimivo in prilagojeno srednješolskim dijakom. Na preprost in razumljiv način je povedala
značilnosti modernizma. Na primeru slike umetnika smo skupaj z njo izpostavljali značilnosti
obdobja ter skupaj opisali, kako se to odraža na sliki (impresionizem, fauvizem, nadrealizem,
kubizem, ekspresionizem,…). V diskusijo je vključevala dijake, da so aktivno sodelovali.
Opazila sem, da so dijaki imeli določeno predznanje, saj so v tem muzeju že bili v 1. letniku.
S tem so se tudi lažje vključevali v debato. Ob določenih slikah je bil ob strani simbol
telefona. Pri teh slikah smo se prvič srečali z aplikacijo Artivive (Augmented reality). To smo
si na mobilni telefon naložili preko Google play trgovine. Z njo v mobitel ujameš določeno
sliko iz razstave. Ob gledanju skozi mobitel slika oživi oz. se pojavi nova zgodba klasične
slike. Nove zgodbe so lahko filmski posnetki od kod slika v realnosti izvira, lahko so kakšne
risane animacije. Možnosti nastanka takšne »oživitve slik« je veliko, odvisna je predvsem od
umetnikove kreativnosti. Uporaba mobilnih telefonov v muzeju, kjer so dijaki videli drugo
dimenzijo klasičnih slik, jih je pritegnila do te mere, da so se o sliki pogovarjali. Menim, da
smo s tem dosegli bistvo. Likovna umetnost ni nujno vsem všečna, pomembneje je, da se o
njej govori. Ne poveličuje se forma, ampak njena preusmeritev k vsebini. Umetnost se cepi na
posamezne in različne poglede in doseči, da se dijaki dejansko ustavijo ob sliki in se o njeni
vsebini pogovarjajo, je največ, kar lahko z dijaki dosežeš. Kot pomanjkljivost sem opazila, da
vsi dijaki nimajo enako zmogljivih telefonov in vključen prenos podatkov. Tam, kjer je bilo
ob sliki veliko ljudi, brezplačen Wifi ni deloval in s tem nekateri dijaki niso mogli pogledati
animacije na telefonu.
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Slika 1: Navodila za delovanje Augmented reality v Albertini
Posebno okolje, ki smo si ga ogledali in v katerem smo ustvarjali, je za nas predstavljal
Umetnostno zgodovinski muzej (Kunsthistorisches Museum) na Dunaju. Ta mogočna
arhitekturna zgradba se nahaja na Maria-Theresien-Platzu, nasproti njenega dvojčka
mogočnega naravoslovnega muzeja (Naturhistorisches Museum). Mogočni stavbi povezuje
urejen park s številnimi spomeniki in vodnjakom.
Umetnostno zgodovinski muzej je odprl vrata samo za nas in tako smo bili del te glamurozne
zgradbe. Prvič v zgodovini je odprl vrata društvu Migrart, v katerem delujeta tudi dva
priznana Sirijska umetnika, Huda Takriti in Thaer Maarouf.
Oba avtorja sta se nas dotaknila s svojimi zgodbami o vojni, ki sta jo doživljala na osebni
ravni. Oba Sirijca. Skozi to sta nam predstavila vsak svoje delo.
Posebej se nas je dotaknila zgodba Hude Takriti. Najprej nam je pokazala lepo sliko Damaska
ponoči in nato sliko tega kasneje porušenega mesta. Kot 13 letna deklica je opazovala zvezde,
zvezde nad Damaskom. Povedala je, da imajo vse zvezde enake obraze, ampak vse zvezde
imajo drugačne oblike (bombe). V letu 2016 je ustvarila dokumentirani film, ki se je dogajal
med letom 2013 in 2015: A Storytelling; I only wish I could be there… Sestavljen je iz 9
različnih video vsebin oz. zvočnih telefonskih zapisov, ki jih je prejela od prijateljev in
družinskih članov, medtem ko je bila ona že na izmenjavi na Dunaju. V tej zgodbi se po eni
strani sooča z domačimi, ki jo kličejo naj pride domov, da bodo skupaj zapustili Sirijo in kot
begunci iskali nove priložnosti v drugih deželah. Po drugi strani ji ostali pravijo, da tam ni
elektrike, vode, da je vse porušeno, da naj nikar ne hodi domov. In Huda si je samo želela, da
bi bila doma. V njej se je bil boj. Ko je svojo zgodbo pripovedovala, smo v dvorani vsi jokali,
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vključno z njo. Pravi, da ta dokumentarec vedno znova in znova doživlja zelo čustveno. Še
posebej je jokala dijakinja iz Celovca (tudi Sirijska begunka), ki je doživela podobno zgodbo,
le da je bila njena ožja družina v Celovcu, drugi sorodniki so ostali v Siriji. V dokumentarcu
namerno ni oseb, samo kraji, kjer se je dogajalo. Dokumentarec je moč ogledati na povezavi:
https://vimeo.com/262525960
Zbirka umetnostno zgodovinskega muzeja je zelo obsežna. Oba umetnika sta si zbrala sliko, v
katero smo se poglobili. Huda Takriti si je izbrala sliko Nicolasa Poussina (Destruction of the
Temple in Jerusalem by Titus (1638-1639). Kustosinja nas je popeljala do te slike v muzeju.
Kljub temu, da nismo poznali slike, je moral vsak povedati, kaj najprej opazi na sliki. Sprva
so dijaki izjavljali: boj, vojaki, požig, beg, konj, pomor, Rimljani, umor, judovski svečnik,…
Kasneje so že sami prihajali do drugih spoznanj: Rimljani uničujejo judovski tempelj, vodja
na konju gleda v višave, vodja poskuša nekaj zaustaviti. Dejansko je na sliki imperator Titus,
ki je žal neuspešno poskušal zaustaviti svoje vojake, ki uničujejo tempelj v Jeruzalemu. Dijaki
so sami prišli do spoznanj, da se podobne bitke odvijajo tudi danes. Vse za oblast in imetje.
Thaer Maarouf si je iz muzeja izbral sliko Pietra Bruegela z naslovom Children's Games iz
leta 1560. Dijaki so bili pozvani, da oblikujejo svoje ključnike ali hashtage o sliki. Predlagali
so: #igranje, #sreča, #praznik, #življenjenavasi, #trg, #delo, #kmetje, #brezstresa, #nemir,
#prijazni, #otroci,… Le iz ptičje perspektive je lahko Bruegel zajel ogromno število teh figur
na sliki. Preko 230 otrok se igra 83 različnih iger. Kljub temu, da je slika stara že preko 500
let, se lahko implicira na današnje razmere. Otroci se radi brezskrbno igrajo, vstran od skrbi,
skratka lepo, umirjeno življenje.
Ti dve sliki sta bili osnova za nadaljnje delo. Dijake smo razdelili v dve skupini oz. glede na
razglednico, ki so jo dobili, so bili določeni v mešano skupino. Vsaka skupina je izdelovala
svojo Artivive zgodbo. Pri Hudi Takriti so dijaki dobili kopije A3 slike, kjer so se razdelili še
v manjše skupine po štiri dijake. Vsaka skupina si je izbrala en del zgodbe na sliki, ki jo je
želela narediti premikajočo oz. kot animacijo. Posamezni del slike so izrezali in ga vmes
minimalno prestavljali. Ob vsakem premiku, so dijaki fotografirali postavitev figur na sliki.
Umetnica Huda je posamezne slike povezala z Artivive aplikacijo.
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Slika 2: dijaki ustvarjajo svojo animacijo z umetnico Hudo Takriti
Dijaki so si zaželeli, da bi bili poleg animacije tudi zvoki, zato so ustvarili lastne zvoke, kot
npr. kako konj topota in rezgeta, kako človeku s sabljo odrežejo glavo in se odkotali, kako se
grad poruši,… Dijaki so bili sprva zadržani, nato pa so se odprli in z vsemi možnimi premeti
iskali ustrezne zvoke. Npr. zvok, kako človeku odrežejo glavo, so dobili iz pretrganega
papirja, nato so zakotalili pločevinko, da so dobili zvok odsekane glave. Pri tem so bili
izredno kritični, da so ujeli pravi zvok. Pri tem vživetju ob udeležbi v dodelavi kreacije so
neizmerno uživali in se zabavali.
Thaer Maarouf se je z drugo skupino dijakov lotil delavnice na nekoliko drugačen način. Tudi
tukaj so bili dijaki razdeljeni v manjše skupine. Z barvicami so risali posamezne prizore in jih
prav tako polagali v eno večjo sliko. Paziti so morali, da so bili premiki risb majhni in tudi
tukaj so morali vsak premik fotografirati, da se bo lahko kasneje povezal v Artivive
aplikacijo.
Med ustvarjanjem so dijaki vrteli svojo glasbo. Slišale so se predvsem nemške in slovenske
znane pesmi. Vmes še kakšna druga. Tako je bilo vzdušje res sproščeno, dijaki so delali in se
zabavali. Nihče ni pomisli, od kod kdo prihaja in kakšno zgodbo nosi s sabo. Ustvarjali in
živeli so tisti trenutek, skupaj v enem cilju, brez razlik.
Komaj čakamo na končni izdelek, ki bo del naše velike razstave ob zaključku projekta.
Zagotovo nismo obiskovali in opazovali samo umetnosti. Zabavali smo se v Praterju –
zabaviščnem parku, v restavraciji smo poizkusili tipično sacher torto in večer zaključili s
tipičnim dunajskim zrezkom. Ogledali smo si še Schönbrunn, razkošno rezidenco habsburških
vladarjev ter Tierpark Schönbrunn, najstarejši živalski vrt na svetu, ki velja za najlepšega v
Evropi. Panda, nosorogi, žirafe, pingvini,… so nas prijazno pozdravili v prečudovit sončen
dan. Z vlakcem, ki nas je zapeljal po živalskem vrtu, smo dobili občutek velikosti le tega.
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Sprehodili smo se do Neptunovega vodnjaka in občudovali vrtove in sprehajalne poti.
Spoznali smo hostel A&O, njihova pravila ter prijaznost osebja in ostalih gostov. Vsak dan
smo obedovali v drugi restavraciji in spoznavali različno kulinariko. In še in še majhnih
dogodkov.
Prevzeti od mogočnih zgradb, izjemnih oseb in obogateni z umetniškim navdihom smo
zapustili Dunaj. Ugotovili smo, da smo spoznali nove razsežnosti na področju umetnosti,
sodelovali s priznanimi umetniki v umetnostno zgodovinskem muzeju. Spoznali smo Dunaj,
njegove znamenitosti, ter razvozlali zanke podzemne železnice. Polni novih občutkov in
doživetij z umetniki in migranti ter z novimi spoznanji o njih smo se vrnili domov v
Slovenijo.
Namesto zaključka
Med dijaki so se stkala trdna prijateljstva. Nekateri so bili povezani že od prvega srečanja,
drugi so se spoznali na novo. Malo nemščine, malo angleščine, tudi kakšna slovenska,
hrvaška, sirijska, japonska ali afriška beseda je med dijaki stkala niti, kjer ni bilo več
pomembno, od kod so in v kakšnem jeziku govorijo. Mnenje o ljudeh in stvareh si lahko
ustvarimo šele, ko nekoga ali nekaj dobro spoznamo. Skozi zgodbe, hrano, ustvarjanje,
kreacije, arhitekturo, glasbo,... Umetnost povezuje.
Literatura:
 Večer; Hundertwasser: Srečen živi v vrtu srečne smrti (2019).
https://www.vecer.com/hundertwasser-srecen-zivi-v-vrtu-srecne-smrti-10014408
(Dostopno 2. 7. 2019)
 MMC; Hundertwasser vnesel nekaj barve na Dunaj (2008).
https://www.rtvslo.si/tureavanture/evropa/hundertwasser-vnesel-nekaj-barve-nadunaj/201409 (Dostopno 2. 7. 2019)
 Friedl, P. (2019). Teatro. 22. 3. – 9. 6. 2019, bilten ob razstavi, Kunsthalle Wien
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Klavdija Mori: POMOČ IN PODPORA SLOVENSKEMU JEZIKU NA AVSTRIJSKEM
KOROŠKEM
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
Na državni ravni se je porodila ideja o čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo.
Nastal je projekt Razvoj in podpora poučevanju slovenskega jezika na Koroškem v Avstriji,
katerega so bili vključeni Manjšinsko šolstvo pri deželnem svetu za Koroško iz Celovca,
Zavod RS za šolstvo ter izbrane šole v Avstriji in Sloveniji. Cilji projekta je bil spoznavanje
obeh šolskih sistemov v Avstriji in Sloveniji, povezave med šolami na izbranih področjih,
jezikovno izpopolnjevanje učiteljev, zavestna in pogostejša uporaba slovenščine med učenci v
sodelujočih dvojezičnih šolah na Koroškem v Avstriji, jezikovna obogatitev pouka z
nemščino pri pouku in drugih dejavnostih v sodelujočih šolah na Koroškem v Sloveniji.
Za sodelovanje v tem projektu so v Republiki Sloveniji izbrali območno enoto ZRSŠ Slovenj
Gradec, OŠ Franja Goloba Prevalje ter Prvo OŠ Slovenj Gradec na kateri poučujem kot
razredna učiteljica. Priložnost, da sodelujem kot jezikovna asistentka v tem projektu mi je
predstavljala velik izziv. Tehtala sem med tem ali ostati v varnem okolju ali se podati v
neznano. Želja po spoznavanju življenja ljudi malo čez mejo, njihovih navad, običajev,
izpopolniti svoje znanje nemščine so se mi zdeli velika priložnost za mojo osebno in
strokovno rast. S sprotnimi strokovnimi srečanji na OE ZRSŠ Slovenj Gradec smo skupaj
iskali najboljše možne rešitve, ideje, modele poučevanja in se trudili izboljšati projekt. V
projektu sem se naučila veliko novega in to je tudi razlog, da sem sodelovala tri leta.
Ključne besede: čezmejno sodelovanje, podpora poučevanja, šolski sistem, dvojezična šola
Summary
At the state level, the idea of cross- border cooperation between Slovenia and Austria rose
three years ago and the project named Development and Professional Support of Slovenian
Language Teaching in Carinthia, Austria was established.
The Minority Education at the provincial council of Carinthia in Klagenfurt, National
Education Institute Slovenia and selected schools in Slovenia and Austria were included in the
project. The objective of this project was to get to know either of the school systems in
Slovenia and Austria and the links between the selected schools as the linguistic teacher’s
training, the conscious and permanent use of the Slovenian language among the pupils in the
bilingual schools in Carinthia and the German language enrichment in Slovene participating
schools.
In the area of National Education Institute Slovenia, AU Slovenj Gradec, OŠ Franja Goloba
Prevalje, Druga osnovna šola Slovenj Gradec and Prva osnovna šola Slovenj Gradec were
participated in the project. As a class teacher of Prva osnovna šola Slovenj Gradec I got a
great opportunity to be a Slovenian language assistant in Austria for three years. In spite of a
real challenge I was considering between staying in the safe area of my school and accepting
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something new. The desire to get to know more about Austrian school system, teaching,
people’s customs and habits, increase in my knowledge of German language I found it was a
great opportunity for my personal and professional growth.
During the project we evaluated our work, had regular professional meetings and were
looking for the best solutions, a variety of teaching ideas, methods and forms to improve three
years lasting project. During the project I have learned a lot of new and it is a reason I
cooperated in the project for three years.
Key words: cross – border cooperation, a support of teaching, school system, a bilingual
school

Na državni ravni se je porodila ideja o čezmejnem sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo.
Nastal je projekt Razvoj in podpora poučevanju slovenskega jezika na Koroškem v Avstriji, v
katerega so bili vključeni: Manjšinsko šolstvo pri deželnem svetu za Koroško iz Celovca,
Zavod RS za šolstvo ter izbrane šole v Avstriji in Sloveniji. Cilji projekta so bili spoznavanje
obeh šolskih sistemov v Avstriji in Sloveniji, povezave med šolami na izbranih področjih,
jezikovno izpopolnjevanje učiteljev, zavestna in pogostejša uporaba slovenščine med učenci v
sodelujočih dvojezičnih šolah na Koroškem v Avstriji, jezikovna obogatitev pouka z
nemščino pri pouku in drugih dejavnostih v sodelujočih šolah na Koroškem v Sloveniji.
Za sodelovanje v tem projektu so v Republiki Sloveniji izbrali območno enoto ZRSŠ Slovenj
Gradec, OŠ Franja Goloba Prevalje ter Prvo OŠ Slovenj Gradec, na kateri poučujem kot
razredna učiteljica. Priložnost, da sodelujem kot jezikovna asistentka v tem projektu mi je
predstavljala velik izziv. Tehtala sem med tem ali ostati v varnem okolju ali se podati v
neznano. Želja po spoznavanju življenja ljudi malo čez mejo, njihovih navad, običajev,
izpopolniti svoje znanje nemščine so se mi zdeli velika priložnost za mojo osebno in
strokovno rast. Z rednimi strokovnimi srečanji na OE ZRSŠ Slovenj Gradec smo skupaj
iskali najboljše možne rešitve, ideje, modele poučevanja ter se trudili izboljšati poučevanje. In
prav to je bil tudi razlog, da sem v projektu sodelovala kar tri leta.
Prvi dve leti sem poučevala na ljudski šoli Pliberk, na njeni podružnici v Vogrčah, na Novi
srednji šoli v Pliberku ter na ljudski šoli v Božjem grobu. Vsaka šola ima različne načine
poučevanja, svoj način dela, klimo…in potrebovala sem čas, da sem se navadila. Presenetila
me je velika jezikovna raznolikost v razredih, široka paleta učencev z različnim znanjem
slovenščine. Težave pri razumevanju učencev so mi povzročala tudi narečja bodisi v
slovenščini ali v nemščini, ki ga učenci uporabljajo pri komunikaciji. Tretje leto sem
poučevala na ljudski in na Novi srednji šoli v Sinči vasi ter na ljudski šoli v Kazazah. V teh
treh letih sem poučevala približno 200 učencev in sodelovala s trinajstimi dvojezičnimi
učitelji. Moja vloga v razredu je bila različna. Omogočala in podprla sem difirenciacijo in
individualizacijo. Ure smo z učitelji skupaj načrtovali, izbirali različne metode in oblike dela.
Vključevala sem didaktične, socialne igre, igre vlog in različne didaktično- računalniške
programe, pri katerih so lahko učenci sproščeno pridobivali, dopolnjevali in nadgrajevali
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znanje slovenščine. Zaradi tega, ker pri samih urah niso mogli uporabiti svojega znanja
nemščine, so morali biti ustvarjalni pri svojem izražanju in uporabljali smo različne načine
komuniciranja, veliko tudi neverbalnega za uspešno razumevanje drug drugega. Zdelo se mi
je pomembno ozaveščati učence, da je znanje slovenščine in tudi kateregakoli drugega jezika
zelo pomembno za življenje.
Pri poučevanju sem tako kot drugi učitelji uporabljala različne priročnike, učbenike, delovne
zvezke glede na predznanje in starost učencev. V pomoč mi je bila tudi jezikovna revija
Mladi rod, ki jo ustvarjajo večinoma učitelji sami.
Na pobudo gospe Lidije Štruc direktorice knjižnice Dravograd smo vzpostavili sodelovanje
in povezali Ljudsko in Novo srednjo šolo Sinča vas ter knjižnico Dravograd. Skladno z
dogovorom so nam v knjižnici Dravograd pripravili premične zbirke strokovnih in
leposlovnih otroških knjig z namenom, da učenci spoznajo oz. nadgradijo slovenski jezik.
Brali smo različne knjige in med knjigami je bila tudi slikanica, ki jo je napisal Primož
Suhodolčan :Tina in medvedja moč. To je zgodba o naši najboljši smučarki Tini Maze. V
knjigi so poudarjene njene lastnosti pogum, vztrajnost, delavnost…. Vse te lastnosti sva
hoteli z učiteljico Evelin Rigelnik tudi predstaviti najinim učencem na Novi srednji šoli v
Sinči vasi. Nastal je projekt Tina in medvedja moč. Vsebina v slikanici je prezahtevna za
učence, ki se učijo slovensko, zato sva prilagodili besedilo, fotokopirali ilustracije in jih
plastificirali ter besedilo pretvorili v dramsko besedilo. Pripravili smo gledališko predstavo za
vse učence na šoli. Učenci so zgodbo pripovedovali v slovenskem in nemškem jeziku.
Namen projekta je bil poudariti učencem, da je potrebno v življenju imeti pogum, vztrajnost,
moč ter da je potrebno vse, kar začnemo, narediti do konca. Tako se potem lahko začne
resnična pravljica vsakega posameznika.
In pomembno je tudi spoznanje, ki ga je zapisala Tina Maze: »Nikoli ne bom popolna, lahko
pa sem vedno boljša«.
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Pouk na dvojezičnih ljudskih šolah poteka za učenke in učence, ki so prijavljeni k
dvojezičnemu pouku tako, da je celoten pouk približno v enakem obsegu nemški in slovenski,
seveda pa se izvajanje dvojezičnega pouka razlikuje tudi po posameznih dvojezičnih šolah.
Nekje imajo slovenske in nemške dneve, po nekaterih šolah dnevno menjavajo jezik, skratka
tudi same šole iščejo najboljši model poučevanja za učence glede na predznanje učencev. Za
učenke in učence, ki obiskujejo ljudsko šolo na območju manjšinskega šolskega zakona in
niso prijavljeni k dvojezičnemu pouku, je pouk samo v nemščini.
V razredih, kjer so vsi učenci in učenke prijavljeni k dvojezičnemu pouku, poučuje učiteljica/
učitelj z dodatno izobrazbo za dvojezičen pouk. Prav te učiteljice, ki so končale dodatno
izobrazbo za slovenščino na višji šoli v Celovcu so prihajale na jezikovno izpopolnjevanje na
naše šole v Sloveniji in seveda prenašale svoje znanje nemškega jezika na učence in učitelje.
Bile so na Prvi OŠ v Slovenj Gradcu, OŠ Prevalje in na Drugi OŠ v Slovenj Gradcu.
V tako imenovanih integriranih razredih, kjer so prijavljeni in neprijavljeni učenci/učenke,
poučuje prav tako učitelj/učiteljica z dodatno izobrazbo za dvojezičen pouk. V obsegu 10 do
12 ur tedensko je v teh razredih zaposlen/a še učitelj/učiteljica z dodatno izobrazbo za
timskega učitelja/učiteljico.
Pouk na glavnih šolah/novih srednjih šolah je v nemščini. Učenci in učenke, ki se na začetku
šolskega leta prostovoljno prijavijo k pouku slovenščine, imajo tedensko štiri ure slovenskega
jezika kot obvezni predmet. Na podlagi šolske avtonomije ponujajo nekatere nove srednje
šole poleg slovenskega pouka tudi še slovenščino kot delovni jezik v posameznih predmetih
(npr. v matematiki ali biologiji) ali pa učenci in učenke obiskujejo slovenščino kot izbirni ali
prosti predmet. Učenci se lahko na začetku vsakega šolskega leta na novo prijavijo k pouku
slovenščine ali pa se ob koncu šolskega leta odjavijo od pouka slovenščine in zaradi te
možnosti prihaja tudi do zelo velikih razlik v znanju slovenščine pri učencih in do
zapletenosti izvajanja pouka slovenščine in zahteva veliko fleksibilnosti, iznajdljivosti od
učitelja, ki poučuje.
Pripadniki slovenske narodne skupnosti imajo načeloma možnost, da prijavijo svojega otroka
na vsaki ljudski šoli na Koroškem, vendar mora biti zadostno število prijav (najmanj 7) in ob
dolgotrajnem povpraševanju, v nasprotnem primeru je potrebno poiskati najbližjo dvojezično
šolo.
Če primerjam avstrijski in slovenski osnovni šolski sistem oba trajata 9 let, je pa tudi nekaj
razlik, ki sem jih opazila. V Sloveniji se v 1. razred vpisujejo učenci, ki v koledarskem letu
dopolnijo 6 let ( 1. 1.2019-31. 12. 2019), vrtec pred šolo ni obvezen, otroku se lahko pričetek
šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto,
če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.
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V Avstriji pa mora učenec pred vstopom v 1. razred dopolniti šest let (31. 8. 2019) in
učenci obiskujejo:
 od 1-4 šolskega leta osnovno šolo (ljudsko šolo) ali posebno šolo (šolo s prilagojenim
programom);
 od 5-8 šolskega leta glavno šolo, splošnoizobraževalno višjo šolo, višjo stopnjo
ljudske šole ali posebne šole (šole s prilagojenim programom);
 v 9 šolskem letu lahko obiskujejo politehniško šolo ali pa nadaljujejo z ljudsko, glavno
ali posebno šolo, lahko pa obiskujejo srednjo oziroma višjo šolo.
Prav to, da se morajo v Avstriji učenci že po končanem 4. razredu odločiti ali bodo svoje
šolanje nadaljevali na novi srednji šoli ali na gimnaziji se mi zdi največja razlika. Tudi sam
sistem izobraževanja naprej je drugačen kot pri nas. Slabost se mi zdi, da učenci nimajo
urejene prehrane tako kot pri nas, temveč si malico priskrbijo sami. Naše osnovne šole so
boljše didaktično in tehnično opremljene. V Avstriji nimajo jutranjega varstva, podaljšano
bivanje starši plačajo sami. Učna ura traja 50 minut. Učenci nimajo možnosti, da bi na šoli
obiskovali različne interesne dejavnosti. Učitelji nimajo nazivov tako kot pri nas, mentor,
svetovalec ali svetnik, ampak napredujejo vsako drugo leto. Učiteljski poklic je bolj
spoštovan kot pri nas in po mojih izkušnjah starši manj oporekajo strokovnim odločitvam
učitelja. Trenutno so učitelji manj obremenjeni z dokumentacijo kot pri nas.
Če primerjam svoje delo v Sloveniji in v Avstriji lahko rečem, da so povsod prednosti in
slabosti. Povsod sem pridobila veliko novih znanj, izkušenj za življenje in lahko rečem, da
kadar gledamo in poslušamo s srcem je svet poln mavričnih barv in od vsakega posameznika
je odvisno, kako to mavrico vidi, kakšen vtis bo naredila nanj in kako dopusti, da se mavrica
širi, kakšne barve bo dodajal in kako bo ta mavrica bogatila njegovo življenje naprej.
Svoje razmišljanje bom zaključila z naslednjo mislijo:»Poučevanje, ki zapusti vtis, ni
poučevanje iz glave v glavo, ampak iz srca v srce.«(Howard G. Hendricks)

Slika 1:Hospitacija na ljudski šoli v
Sinči vasi
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Slika 2:Učenci iz ljudske šole Vogrče so dramatizirali Mojco Pokrajculjo

Slika3: Z učenci iz 4. razreda ljudske šole v Sinči vasi smo spoznavali oblačila
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Slika 4: Z učenci 2. razreda ljudske šole v Sinči vasi smo skupaj ustvarjali mavrico

Slika5: Z učenci 3. razreda v Sinči vasi smo sodelovali s knjižnico iz Dravograda in imeli
bralne urice ter brali različne knjige
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Veronika Gosak Krebs: MOŽGANI NA ZASLONSKI TARČI
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
Dejstvo je, da so digitalni mediji del naše kulture. Zvišujejo produktivnost, lajšajo nam
življenje in so nenazadnje pomemben del socialnega sveta. Ne more in ne sme iti za to, da bi
se bojevali proti digitalnim medijem. Vemo pa tudi: digitalni mediji imajo visok potencial za
odvisnost ter dolgoročno škodujejo telesu (stres, nespečnost, prekomerna teža) in predvsem
umu.
In, prav zato, ker so naši možgani naš najbolj plastični, najbolj fleksibilen organ, usmerjen v
nenehno samoblikovanje, je pomembno, da znotraj izobraževalnega procesa zavzemamo
kritičen pogled na »posilstvo digitalizacije«. Možgani se torej vedno spreminjajo, se učijo, kar
pomeni, da pušča neizpodbitne sledove za seboj tudi čas, preživet z digitalnimi mediji.
Če upoštevamo nevroznanost in razvoj delovanja možganov, lahko z gotovostjo rečemo:
življenje digitalnega domorodca zagotovo ne more imeti nečesa; nobenih posledic.
Biti programirani ali programirati? Zakaj je torej nadzor nad tem in posledično samonadzor
tako pomemben? Kaj se zgodi, če ga izgubimo, in zakaj digitalni mediji lahko prispevajo k
njegovi izgubi? Kaj torej storiti? Na kaj biti pozorni? Čemu se upreti, kaj razumeti in kako
implementirati digitalno tehnologijo v našo šolo, kajti le ta je v širšem kontekstu
najpomembnejši dejavnik zdravja, in nasprotno je zdravje najpomembnejši dejavnik umske
zmogljivosti?
Summary
The fact is that digital media is a part of our culture. They increase productivity, make our
lives easier and are, after all, an important part of the social world. It is not the point to fight
against digital media, but we also know that digital media has a high potential for addiction
and that in the long term it damages the body (stress, insomnia, overweight) and, above all,
the mind.
And precisely because our brains are our most plastic, most flexible, continuously
transforming organ, it is so important that within the educational and learning process modern
schools take a critical stand against “digital rape”. The brain is always changing and learning,
which means that it is also affected by the time spent with digital media.
Considering neuroscience and the development of brain function, we can say with certainty:
the life of a digital native certainly cannot go without consequences.
To be programmed or to programme? Why is control over this and consequently selfmonitoring so important? What happens if we lose it, and why can digital media contribute to
its loss?
So what to do? What to look for? What to resist what to understand and how to implement
digital technology to our school, because in the broader context it is the most important
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determinant of health and on the other hand health is the most important determinant of
mental capacity?

Med najpomembnejša spoznanja na področju nevroznanosti sodi dejstvo, da se možgani
stalno spreminjajo s tem, ko jih uporabljamo. Zaznavanje, doživljanje, čutenje, mišljenje in
ravnanje puščajo za seboj spominske sledi. Naše možgane oblikuje 100 milijard nevronov in
vsak od njih ima povprečno 10 000 povezav z drugimi nevroni. Aktivacija le teh sproži vedno
nove sinaptične povezave in s tem ostajajo naši možgani prožni in njihove zmogljivost se
povečuje. Če torej izhajamo iz tega, da se možgani vedno učijo (samo tega niso sposobni, da
se ne bi učili), potem je iluzorno pričakovati, da čas, preživet z digitalnimi mediji, za seboj ne
pušča spominske sledi.
Naši možgani so proizvod evolucije, kar pomeni, da so nastali v zelo dolgem časovnem
obdobju s prilagajanjem določenim danostim okolja, med katere zagotovo niso spadali
digitalni mediji. In danes vemo, da niso samo najbolj zapleten, temveč tudi najbolj dinamičen
organ našega telesa. Uporaba njih je enako spreminjanje le teh. In to je tudi edinstvenost
človeka, da lahko z njihovo pomočjo razume, načrtuje, govori, povezuje, odloča, organizira,
se uči, razvija empatijo, moralo, umetnost, razvija sočutenje bolečine…
Človeški možgani torej težijo k temu, da bi se čim bolj integrirali, kar pomeni, da se
posamezni deli možganov specializirajo z namenom, da se nato med seboj učinkoviteje in
usklajeno povežejo. K oblikovanju sinaptičnih povezav in njihovemu povezovanju različnih
delov mreže krogotokov prispevajo naši geni in izkušnje, kar pomeni, da so spremembe v
možganih posledica genskih informacij, ki smo jih podedovali in izkušenj, ki smo jih doživeli.
Iz nevronskih povezav izhajajo naši občutki, misli, načrtovanje strategij in oblikovanje
odločitev za naše nadaljnjo vedenje.
Odrasli smo odgovorni za potek in ohranjanje odnosov, kajti otroški možgani se razvijajo ob
možganih odraslih. Razvijajo se skozi odnose s starši in »pomembnimi drugimi«, zato je
institucionalna vzgoja, kamor je vključen otrok že od njegovega zgodnjega otroštva, bistvena
za zdrav in varen celostni razvoj otrok.
Nevroznanost nam je zelo olajšala razumevanje naših vedenj, kajti pogled v delovanje
možganov nam lahko nakaže smer proti relativno univerzalnemu odgovoru. Kadar čutimo
neko potrebo, ki jo želimo zadovoljiti, svoje vedenje usmerjamo k doseganju ciljev, ki bi to
potrebo zadovoljili. Teorijo motivacije lahko torej pripišemo možganom in njihovi
dopaminsko hedonistični poti, ki je pot pričakovanja užitka. Najboljša nagrada je
nevrotransmiter dopamin, ki deluje kot živčni prenašalec kemičnih signalov. Nevroni na ta
način komunicirajo med seboj in tvorijo dopaminske komunikacijske poti. Ob prijetnem
doživetju se torej globoko v možganih zviša raven dopamina, ki je povezan z možganskim
centrom za ugodje in nam sporoča, ali je neki dražljaj ali dogodek prijeten ali neugoden
(hrana, spolnost in socialne interakcije). Gre za izjemno star evolucijski mehanizem, ki se je
razvil z namenom, da bi bili motivirani za iskanje hrane, zavetišča in preživetja.
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Slika; nagrajevalni sistem v možganih
Prej omenjeni nagrajevalni sistem nam je torej v veliko pomoč, da si bolje zapomnimo
doživetja, tako pozitivna kot negativna, kajti amigdala nam pomaga presoditi čustveno
vrednost dražljaja oziroma hipokampus pa sodeluje pri ustvarjanju dolgoročnih spominov na
dogodke oz. situacije, ki so nas privedle do nagrade. Vsled tega nagrajena vedenja, na podlagi
izkušenj in učenja, v prihodnosti z večjo verjetnostjo ponavljamo (čeprav so na podlagi
proučevanja opic ugotovili, da ima dopamin večjo vlogo v obdobju samega pričakovanja kot
pa v času doživljanja nagrade). Nagrajevalni krog je pomemben pri doživljanju ugodja in
poznejšem ponavljanju vedenj, ki sprožajo ugodje. Možgane torej spreminja vse, s čimer smo
v stiku in razumevanju dopaminsko hedonistične poti, lahko izkušnje nagrajevanja in
nenehnega pričakovanja nagrade s povečanim sproščanjem dopamina privedejo do navad oz.
razvad in odvisnosti, kajti veliko je digitalnih vsebin, ki pritegnejo in hkrati jemljejo
pozornost. Splet je tako privlačen torej zaradi:












Hitrega zadovoljevanja potreb
Takojšnjega ugodja (sproščanje dopamina in serotonina)
Neskončnega podajanja vsebin
Nepredvidljivosti in neskončnih izzivov
Lahke dostopnosti
Enostavne uporabe
Nizke cene (neomejene količine podatkov, družinski paketi, free wi-fi)
Vsakodnevne uporabe (navada!)
Anonimnosti
Iracionalnih prepričanj
Navideznega občutka po pripadnosti, druženju in samopotrditvi

Možgani otrok pa še niso »dokončani« in zato se vanje vse še posebej hitro vtisne. Dejstvo je,
da so digitalni mediji del naše kulture. Zvišujejo produktivnost, lajšajo nam življenje in so
nenazadnje pomemben del socialnega sveta. Ne more in ne sme iti za to, da bi se bojevali
proti digitalnim medijem. Torej kako udomačiti in obvladati digitalizacijo, je smiselno
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vprašanje, kajti vedno, ko druženje z računalnikom otrokom/mladostnikom predstavlja poskus
bega iz realnega v virtualni svet, gre za različne dejavnike, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti:









Introvertirani otroci/mladostniki
Osamljeni, izločeni otroci/mladostniki
Otroci/mladostniki z nizko samopodobo
Sramežljivi otroci/mladostniki
Nevarno navezani otroci/mladostniki
Emocionalno labilni posamezniki
Otroci/mladostniki, ki se jim vse zdi dolgočasno
Otroci/mladostniki, ki kažejo znake socialne anksioznosti, depresije

Vemo pa tudi, da imajo digitalni mediji visok potencial za odvisnost ter dolgoročno škodujejo
telesu (stres, nespečnost, prekomerna teža) in predvsem umu. Znaki in posledice pretirane
uporabe IKT tehnologije se kažejo pri posameznikih na naslednje načine:














Da opustijo aktivnosti, ki so ga veselile
Zanemarjajo šolske obveznosti (sprememba lestvice prioritet) – zasedenost uma
Da izgubijo občutek za čas
Opuščajo telesne in družabne dejavnosti
Zmanjšano druženje z vrstniki
Zanemarjajo dnevne obveznosti
Se prehranjujejo za računalnikom (strah, da bodo kaj »zamudili«) oz. nekontrolirano
in nezdravo prehranjevanje
Pretirano nihanje razpoloženja (pozitivna čustva so vezana na ON-line in negativna
čustva so vezana na OFF-line)
Neupoštevanje dogovorov s starši o rabi IKT tehnologije
Spremenjen spalni ritem (melatonin)
Vase zaprto vedenje ob nenadnem odvzemu naprave
Fiziološke težave, kot so prekomerna teža, težave z očmi, glavobol, migrena, slabša
kvaliteta spanja oz. nespečnost
Psihološke težave, kot so občutek dolgčasa brez digitalnega stimulusa, težave s
pozornostjo in koncentracijo, stres, pomanjkanje empatije, nezadovoljstvo, slabo
počutje, tesnoba, slabša telesna samopodoba in druga tvegana vedenja

Zasvojeni si v resnici ne želijo več računalniških iger, več klepetalnic, več surfanja po
internetu, ampak si želijo več dopamina, pomembnega nevrotransmiterja, ki vpliva na
doživljanje ugodja. Gre za kompleksen biološki mehanizem, ki se pri zasvojenosti kaže v
posameznikovi patološki potrebi po ugodju in/ali sprostitvi ob uživanju snovi in izbiri
določenih vedenj. Različna vedenja so namenjena temu, da dosežejo popolnoma drugačne
učinke na naše počutje, drugačne oblike čustvovanja in sprožajo različne kemične reakcije v
možganih. Nekdo, ki je zasvojen z branjem novic, lahko ure in ure prebira novice na internetu
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in si ne želi enakega učinka kot oseba, ki cele popoldneve preživi ob igranju nasilnih
računalniških iger.
Ned najranljivejše skupine ljudi spadajo otroci in mladostniki. Dejavniki tveganja za razvoj
zasvojenosti so podobni kot pri kemičnih zasvojenostih. Genetski dejavniki prispevajo
približno polovico verjetnosti, da bo posameznik zasvojen. Drugi dejavniki tveganja so:
primarno družinsko okolje, travmatične izkušnje, socialno okolje in pa predvsem ponavljanje.
In, internet omogoča veliko število ponovitev ali dostopov do določenih vsebin v zelo
kratkem času.
Uravnotežena in omejena raba elektronskih medijev je bistvena, še posebej zato, ker jo
uporabljamo tudi v socializacijskem in izobraževalnem procesu.
Digitalizacija nas je našla nepripravljene. Pogosto lovimo ravnovesje med uravnoteženo
uporabo, prekomerno uporabo ter zasvojenostjo. Današnjim mladim generacijam ali
»digitalnim domorodcem« , kot jih je poimenoval ameriški pedagog in publicist Marc
Prensky, je internet samoumevna sestavina življenja. Z znanjem in vedenjem o razvoju in
delovanju možganov lahko rečemo zagotovo, da življenje »digitalnih domorodcev« ne more
biti brez posledic. Rezultati znanstvene raziskave Stanford University 2011 je pokazala, da se
pri otrocih/mladostnikih, ki uporabljajo več medijev hkrati (z računalnikom raziskujejo na
spletu, gledajo filme ali serije, poslušajo glasbo, z mobilnim telefonom pišejo SMS, berejo
bloge, članke, v ozadju brni TV), pokažejo problemi pri nadzoru nad njihovim umom. Tako
imenovani »multitaskerji« imajo težave, da slabše prezrejo nepomembne dražljaje, ne
izluščijo tako hitro bistva oz. so manj učinkoviti pri izločanju nepomembnih nalog, se ne
zmorejo tako hitro odločati glede na prioritetne naloge in svoj fokus dela prekinejo zelo
pogosto (cca vsakih 11 minut).
Posebej kritično obdobje v celostnem razvoju otrok je zgodnje otroštvo (do 4. leta), ko otrok
s starši naveže različne oblike navezanosti, ter kasneje, v času adolescence (med 13. in 20.
letom starosti), ko le ta vstopa v zunanji svet. V tem času se ključni čustveni in učni procesi
odvijajo z večjo dojemljivostjo kot kadarkoli. Prav varna navezanost je najmočnejši varovalni
dejavnik tako pri razvoju osebne čvrstosti, kot tudi čustvene odpornosti na razvoj
odvisniškega vedenja. Varno navezani otroci/mladostniki, ki so deležni močnega, čustveno
fleksibilnega in varnega stika z odraslim, so otroci/mladostniki, pri katerih se odvisnosti od
medijev ni treba bati. Vzpostavljena čustvena navezanost, ki vpliva na kakovost kasnejših
odnosov, ki jih oblikujemo v življenju, je bistvena. Prav gotovo ne smemo zanemariti tega
občutka varnosti pri soočanju z izzivi življenja in stresnimi situacijami, ki ga otroci pridobijo
ob svojih starših ali ne.
In zakaj je tako pomembna varna čustvena navezanost, ki je podstat tudi za varno
raziskovanje v digitalni svet otroka/mladostnika?


Otrok v stiski poišče oporo pri starših in se ob njih pomiri, kar mu pomembno
oblikuje pogled na svet.
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Starši je tisti, ki oblikuje varen stik z otrokom, zato je za starša izrednega pomena
razumevanje otrokovega sveta in uglaševanje nanj.
Čustvena bližina je ključnega pomena za oblikovanje iskrenih in varnih medosebnih
odnosov (kakovostni odnosi so osnova za rast in izražanje naših potencialov, so vir
zadovoljstva in harmonije v odnosih.
Otrok preko čustvene vezi s staršem zgradi predstavo o sebi in drugih
– tipi navezanosti se prenašajo iz generacije v generacijo (nevarno navezan starš
vzgoji nevarno navezane otroke, ki imajo večje težave tudi pri različnih tveganih
vedenjih.

Nevroznanost je odkrila s pomočjo tehnologije skeniranja možganov, da ima otrokova
izkušnja navezanosti (medosebni odnos in vzorci komunikacije s primarnim skrbnikom)
neposreden vpliv na razvoj miselnih procesov v možganih. Pojem »varne navezanosti« je
torej ključni temelj, na podlagi katerega otrok oblikuje pristne medosebne odnose v
prihodnosti, občutek varnosti pri raziskovanju sveta, sposobnost uravnavanja svojih čustev in
tudi zmožnost osmišljanja svojega življenja. Razumljivo je, da razvoj varne navezanosti ne
more biti popoln, kar pa ni nič usodnega, saj možgani ostajajo prilagodljivi celo življenje. Če
je varna komunikacija vzpostavljena vsaj tretjino časa ali več, je to dovolj za ustvarjanje
varnega odnosa. Tudi ponovna vzpostavitev odnosa (reparacija) je pomemben del
navezovalnega procesa. Starš nikoli ne bo znal pravilno interpretirati vseh dojenčkovih želja.
Tudi kasneje, ko otrok raste, je nemalo situacij, ko je par (otrok-starš) neusklajen, kar pomeni,
da se odnos med njima za nekaj časa prekine. Otroci ne zaznavajo sveta z vidika odraslih,
zato pogosto ne razumejo mej, ki jim jih postavijo odrasli, da bi jih zavarovali pred
nevarnostjo.
Proces navezanosti spreminja delovanje in strukturo možganov obeh, starša in otroka. Glavno
dejstvo, da je navezanost tako edinstven proces, je, da se močnejši, starejši in bolj izkušeni
uglašuje in sledi vodenju mlajšega, občutljivejšega in manj izkušenega otroka. Navezanost je
proces na nebesednem nivoju, saj se začne odvijati mnogo prej, preden se pri otroku razvije
sposobnost govora. Starši na številne nebesedne načine izražajo interes, razumevanje in skrb
za otroka: očesni kontakt, obrazna mimika, usklajevanje jakosti in tona glasu, ritem in hitrost
govora, telesna drža, kretnje, gibanje telesa … Navezanost je sorodna občutku ljubezni – ne
more se vzpostaviti, dokler se oba, starš in otrok, ne počutita varno in udobno drug z drugim.
Proces izmenjave čustvenih izkušenj pomaga tako otroku kot staršu uravnavati svoja lastna
čustvena stanja. V takih odnosih bo razvijal občutek zase, kar je zelo pomembno za duševno
zdravje. V odnosih, v katerih zanj ni čustvenega prostora, se bo prisiljen prilagoditi čustvenim
potrebam drugih.
Za varno raziskovanje in vstop otroka/mladostnika digitalni svet moramo biti odrasli torej
vedno aktivno vključeni in zavestno prisotni. Dejstvo je, da so digitalni mediji pomemben del
naše kulture. Zvišujejo produktivnost, lajšajo nam življenje in so pomemben dejavnik
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sodobnega sveta. Brez digitalne obdelave podatkov bi bil naš informacijski svet, kot ga
poznamo, sesut. Nikakor se ne moremo bojevati proti digitalnim medijem, dobro pa je, da se
zavedamo, da imajo visok potencial za pretirano uporabo oz. odvisnost ter dolgoročno
škodujejo telesu in umu.
Leta 2013 je v diagnostični statistični priročnik duševnih motenj DSM5 bilo prvič vključeno
poglavje o nekemičnih zasvojenostih. Vanj je zaenkrat kot motnja vključena le zasvojenost z
video igricami »Gaming disorder«, medtem ko so zasvojenosti, povezane z uporabo digitalnih
tehnologij področje intenzivnega raziskovalnega procesa.
Možgani so torej naša »biološka strojna oprema«, ki se stalno prilagaja »vsakokratni
programski opremi, ki je na voljo«, kar pomeni našim vsakodnevnim življenjskim izkušnjam.
Vsaka dejavnost torej pusti v naših možganih sledi. In te sledi vplivajo na prihodnjo dejavnost
možganov. Pomembno je vseživljenjsko učenje. Prav gotovo pa ne smemo zanemariti, da so
temelji vzpostavljeni v otroštvu in mladosti, zato smo učitelji pomembni deležniki v razvoju
naših otrok/mladostnikov.
Viri:
1. M. Spitzer: Digitalna demenca. Kako spravljamo sebe in svoje otroke ob pamet.
Mohorjeva družba Celovec, 2016
2. Daniel J. Siegel: Vihar v glavi. Moč najstniških možganov. Družinski in terapevtski
center Pogled Domžale, 2014
3. Eva H. Kuhar: Izzivi sodobne vzgoje. Miš Dob, 2017
4. A. Mrgole, L. Mrgole: Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Starši tukaj in zdaj.
Zavod Vezal Kamnik, 2013
5. D. Goleman: Čustvena inteligenca. Mladinska knjiga Ljubljana, 2010
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Tanja Jankovič: BITI TUKAJ IN ZDAJ SKUPAJ Z UČENCI
Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana
Povzetek
»Kultura dela« se po mnenju Rona Ritchharta spreminja v »kulturo mišljenja«. Phillip
Yenawine pravi, da je otroke potrebno naučiti, da vedo kaj naj storijo, ko ne bodo vedeli kaj
storiti. Učitelj ni več glavni vir informacij neukemu ljudstvu, ampak usmerjevalec in
moderator v krepitvi bodočega inovativnega in proaktivnega državljana, ki vstopa na negotovi
in tekmovalni trg dela. Zato je prenova šolskega sistema in metod poučevanja zagotovo
potrebna. Kaj moramo prevrednotiti učitelji, da bomo kos zahtevam generacije Z in kaj ima
resnični učinek na vpliv uspešnosti učenja povzeto v Hattiejevi študiji vidnega učenja so le
nekatera razmišljanja, ki bi naj vodila delo z učenci danes. Prispevek je razmislek o veščinah,
ki jih bodo učenci potrebovali s primeri iz prakse, prek katerih lahko le-te pri njih razvijamo.
V prispevku bo poudarek na vpeljevanju čuječnosti k pouku kot izhodišču za nadaljnje
razvijanje veščin in kompetenc za 21. stoletje preko projektno zastavljenega učenja, ob
razvijanju metakognitivnega mišljenja ter osmišljeni rabi IKT ter ob formativnem spremljanju
- po meri učilnice prihodnosti.
Summary
"A culture of work", according to Ron Ritchhart, is changing into “a culture of thinking".
Phillip Yenawine says that children need to learn to know what to do when they do not know
what to do. The teacher is no longer the main source of information for the ignorant people,
but the moderator for the future innovative and proactive citizens entering the uncertain and
competitive labor market. Therefore, the renovation of the school system and methods of
teaching is certainly needed. What we need to revalue as teachers to meet the needs and
demands of the Z generation and what has a real effect on the impact of learning succession
summarized in Hattie's study of Visible learning are just some of the reflections that should
guide working with students today. This article is a reflection on the skills that students will
need in future with practical examples through which we can develop them. The emphasis of
the article will be placed on introducing mindfulness into schools as a basis for further
development of skills and competences for the 21st century through project-based learning,
developing metacognitive thinking and reasonable ICT use, and formative assessment – fitted
into classrooms of the future.
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1. V kakšnem svetu živimo in zakaj šola potrebuje prenovo?
Šola v svetu, ki ga živimo danes, zagotovo potrebuje prenovo. In jo je potrebovala že večkrat
skozi zgodovino. Politične in družbene spremembe narekujejo tudi spremembe v šolstvu, saj
je ena izmed poglavitnih nalog šole pripraviti človeka na kvalitetno življenje v skupnosti. Pa
ne le to, tudi državi je v interesu imeti kvalitetno izobražene kadre, saj je od teh odvisno njeno
ekonomsko blagostanje. Javna osnovna šola bi morala otrokom, ki vstopajo v proces šolanja
iz zelo raznolikih okolij in z različnimi predispozicijami in predznanjem ponuditi dokaj
enotna izhodišča in osnovo za nadaljevanje šolanja, dela, soustvarjanja družbenega življenja
tako na področju privzgajanja vrednot kot znanja in veščin, ki so dandanašnji pomembne in
potrebne. Prav tako pa je od pečata, ki ga pusti osnovna šola na otrocih, v mnogih primerih
odvisna tudi njihova nadaljnja šolska pot ali vsaj odnos do nje in posledično kakovost
življenja.
Družbeno, gospodarsko in politično stanje današnje družbe je zagotovo drugačno kot je bilo v
preteklosti. Sir Ken Robinson v svojem delu z naslovom Kreativne šole povzema, da se je v
zadnjih 40 letih število prebivalstva z manj kot treh milijard povečalo na več kot sedem.
Številke se naglo višajo. Digitalne tehnologije preoblikujejo naše delo, igro, mišljenje,
čutenje, medsebojne odnose, kar je šele v zagonu. Kljub globalizaciji in večji fluktuaciji
prebivalstva se večajo kulturne razlike in gospodarsko tekmovanje. Prebivalstvo pesti
nezaposlenost, vedno večje so izključenosti marginaliziranih skupin iz družbe, vrzel med
bogatimi, srednjim razredom in tistimi, ki živijo v revščini se povečuje. Vsi, ki živimo na
Zemlji pa imamo enake osnovne potrebe po vodi, hrani in gorivu, dostopa do virov pa ne.
Svet (navidezno) odprtih meja in možnosti ter globalizirano družbo Dr. Alojz Ihan primerja z
internetom. V članku Šola prihodnosti – šola orientacije in smisla pravi, da bo neskončna
količina možnosti in priložnosti služila samo tistemu, ki ga taka ponudba ne bo paralizirala v
neodločeno izbiranje, ampak bo izhajajoč iz sebe vedel, kaj hoče. Problem interneta je v tem,
da je njegova potencialnost neskončna, realna vrednost pa skoraj v celoti odvisna od tistega,
ki se »priklopi«. Samo tisti, ki ve, kaj potrebuje in kaj želi najti, lahko na internetu najde
pravo stvar, sicer se izgubi v blodenju med elektronskimi podobami kiča in nesmiselnem
odpiranju nepotrebnih podatkovnih baz. (Ihan, str. 108) In na tak svet je potrebno pripraviti
mlade in zato šola potrebuje prenovo.
Hkrati ima sistem šolanja še zmeraj »industrializacijski« značaj. Namen industrijske
proizvodnje je izdelovati identične različice enakih izdelkov. Predmeti, ki se ne prilagodijo,
so zavrženi ali predelani. Sistem množičnega izobraževanja je bil v začetku 19. stoletja
zastavljen tako, da se učenci prilagajajo določenim zahtevam, ki se jih po standardiziranih
testih v določenih časovnih etapah preverja. Težava s prilagajanjem v izobraževanju je pa
predvsem dejstvo, da ljudje nismo standardizirani. (Robinson, 2015) Tudi Ron Ritchhart
govori o prevladujoči »kulturi dela«, ki je prisotna v šolah. Pravi, da so šole po svetu nastale
tudi kot protiutež otroškemu delu, pravzaprav, da bi ga izkoreninile, a so hkrati pomenile
otroško delo. Metafora dela pa je v šolah še vedno močno vkoreninjena: »Individualno delo,
delo v dvojicah …«, »Spravi se delat!«, »Domača naloga – ang. homework«, »Učitelj kot
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usmerjevalec učenčevega dela.«… Govori o pomenu zamenjave besede delo za učenje.
Podaja tudi nasvet staršem, da vprašajo otroke namesto: »Kaj je tvoja domača naloga, kaj
moraš narediti?«, »Kaj pa misliš, da učitelj želi, da se naučiš iz tega?« Tako bodo tudi otroci
videli vrednost naloge in motivacijo iz zunanje, prenesli na notranjo. Namesto kulture dela je
danes potrebo razvijati kulturo mišljenja.
2. Veščine 21. stoletja in politika
Poslovna dejavnost se je v minulih letih močno preoblikovala. Zato se izobraževanje mladih
usmerja v inovacije, podjetništvo in t. i. veščine 21. stoletja. Poglejmo si členjenje pojma s
strani partnerstva za veščine 21. stoletja (konzorcij 19 držav in 30 korporacijskih partnerjev).
Interdisciplinarne teme:
- Globalna ozaveščenost
- Finančna, ekonomska, poslovna in podjetniška pismenost
- Državljanska pismenost
- Zdravstvena pismenost
- Okoljska pismenost
Učne veščine:
- Ustvarjalnost in inovativnost
- Kritično mišljenje in reševanje težav
- Komunikacija in sodelovanje
Življenjske in karierne veščine:
-

Prožnost in prilagodljivost
Iniciativnost in samousmerjenost
Družbene in medkulturne veščine
Produktivnost in odgovornost
Vodenje in odgovornost (Robinson, 2015)

Zgoraj navedene kličejo po premisleku katere vključiti v izobraževanje, kdaj ter na kak način.
Vse zagotovo ne sodijo v okvir osnovne šole, saj mora le-ta nekatere veščine, spretnosti in
vsebine gotovo razvijati pred zgoraj naštetimi.
Lahko bi rekli, da je izobraževanje »vroča« politična tema. Visoko učinkovit izobraževalni
sistem je namreč ključnega pomena za uspešnost državnega gospodarstva. Današnje vlade
tako natančno in enako zagnano kot obrambno politiko spremljajo in raziskujejo
izobraževalne sisteme druga druge, pravi Robinson. Zato torej vlade prevzemajo nadzor z
vsiljevanjem standardiziranih testov, narekovanjem standardov in vsebin učnih načrtov (Prav
tam). S standardizacijo je sicer vse lepo in prav, saj nam da primerljive rezultate, usmerja nas
na področja, ki bi jih naj bilo potrebno okrepiti, ampak po čigavih kriterijih? Kdo pravi, da so
pa svetovna merila ustrezna tudi našim kulturnim in družbenim normam. Eksterna preverjanja
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znanja so seveda dobrodošla, a dokler izobraževanje ne podleže golemu doseganju visokih
rezultatov na eksternih preverjanjih kot edinemu merilu uspešnosti.
3. Prihodnost mladih
IBM-ova anketa iz leta 2008, v kateri je sodelovalo 1500 voditeljev organizacij iz 80 držav,
pravi, da se pri zaposlenih najbolj iščeta prilagodljivost na spremembe in porajanje novih
ustvarjalnih zamisli. Obe lastnosti pa primanjkujeta visoko usposobljenim diplomantom, kar
je eno izmed izhodišč za kritiko trenutnih šolskih sistemov. (Robinson, 2015) Med mladimi se
zaznava nove težnje, trende, problematiko vezano na njihovo šolsko uspešnost, karierno pot,
prihodnost. Mladi po eni strani opuščajo šolanje, si sami ustvarjajo »nove službe«, nekateri so
izredno podjetni in uspešni, na drugi strani pa imamo vedno večje število diplomantov, kjer je
težava v kvantiteti in ne kvaliteti diplom, kar se odraža na brezposelnosti mladih ali v
delovnih mestih, ki ne ustrezajo stopnji izobrazbe. Prisotne je vse več anksioznosti, depresij,
stresa tudi med mladino, meja pa se niža. Generacije otrok, ki vstopajo skozi vrata
osnovnošolskega izobraževanja v zahodnem svetu ne sedijo več mirno v ravnih vrstah šolskih
klopi in poslušajo učitelja, kot glavni vir informacij. Danes seveda vemo, da je učenje, kakor
pravi Ron Ritchhart, posledica mišljenja/razmišljanja. Učenje se namreč ne zgodi, ko ti nekdo
»dostavi« znanje, ampak ko nekaj počneš s to vsebino. Otroci danes že ob prihodu v šolo
veliko vedo. Obdani so z obilico informacij. Hkrati pa prinašajo s seboj tudi zelo raznoliko
predznanje in sposobnosti. In nemir. Svet, v katerega vstopajo, je drugačen, njihova
prihodnost pa bolj negotova.
4. Kaj se bo dogajalo v učilnicah?
Vpeljevanje veščin 21. stoletja v sodobno šolo je potrebno, a se popoln preobrat v smislu
zamenjajmo vse staro in poučujmo za veščine 21. stoletja, ne bo zgodil in tudi nima smisla.
Pisanja, branja, računanja je otroke še zmeraj potrebno naučiti. Veliko stvari, ki jih šole
počno, so smiselne, dobre in preprosto morajo biti.
Kritike tradicionalni šoli sicer očitajo preveliko poudarjanje spoznavne plati izobraževanja na
račun vzgojne in socialne funkcije šole. A treba je vedeti, da kritičnosti in ustvarjalnosti brez
znanja ni mogoče graditi. (Kovač Šebart, 2002) Kaj je pa tisto, kar je vredno opustiti in kaj
tisto kar gre obdržati? Ne gre za same vsebine ampak delovanja, ki imajo učinek in tista, ki ga
nimajo, oziroma je njihov učinek prenizek, da bi jih bilo smiselno še naprej izvajati v šolah.
John Hattie, ki v longitudinalni študiji Vidno učenje preučuje kaj je tisto, kar ima v učilnicah
dejanski vpliv na učni uspeh učencev, poudarja pomembnost načela postopnosti pri grajenju
znanja. Pravi da mora biti jasno razmerje med površinskim, proceduralnim in konceptualnim
učenjem in pripadajočimi strategijami zanje. Potrebno je seveda vedeti, da zbiranje podatkov
pride pred interpretacijo. Hkrati opozarja na pomembnost razmišljanja o razmišljanju. Pravi,
da moramo razviti zavedanje tega, kar počnemo, kam gremo in kako bomo do tja prišli. In
tako je potrebno tudi voditi učence skozi učno uro, skozi učni proces. Vedeti moramo kaj
storiti, ko ne vemo, kaj storiti. Takšne metakognitivne veščine so po njegovih besedah eden
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končnih ciljev vsega učenja. Velik pomen pripisuje tudi učinku vrstnikov. V življenju se
učimo in živimo drug z drugim, torej v skupini. Učinek vrstnikov je visok. Pomembno je, da
je šola, razred kraj, kamor se učenci radi vračajo. Sodelovalno učenje je najmočnejše, ko
učenci dosežejo dovolj površinskega znanja, da lahko sodelujejo v razpravi in se učijo skupaj
z vrstniki. Seveda je potrebnega nekaj didaktičnega prenosa informacij in zamisli, a v mnogih
učilnicah velja, da je potrebnega več govorjenja in vpletenosti učencev. Hattie poudarja, da
naj v razredih prevladujejo vprašanja učencev, ne učitelja. Tudi Ron Ritchhart govori o
pomenu vprašanj. Ne samo da usmerjajo učenje, so tudi izkupiček učenja. Sprašuje se kako bi
izgledala šola, kjer bi bil glavni cilj, da otroci ponovno pridejo k učiteljevim uram, namesto
učenja zgolj za rezultate testov? Ob tem poudarja pomen ustvarjanja okolja. Učenje je namreč
živ proces in pomeni tudi osebno vpletenost. Strastni, navdihnjeni in strokovno usposobljeni
učitelji smo nosilci pozitivnih sprememb za učence s katerimi delamo. Učitelji sami so
namreč po Hattieju med najmočnejšimi vplivi pri učenju.
5. Čuječnost v šolah
Včasih učenje ni zabavno. Včasih je zgolj trdo delo, le zavestna vaja, preprosto ponavljanje
nekih stvari znova in znova. Pomembna naloga šol je pripeljati učence do uvida, da vaja vodi
v sposobnost. Izvajanje zavestne vaje zahteva mnoge veščine – in med njimi je pogosto
prezrta zmožnost zbranosti oz. vztrajnosti (Hattie, str. 148).
Današnje generacije otrok, so zasute z informacijami po različnih kanalih ter nenehno
animirane in prepogosto vodene. V takšnih nemirnih časih je pomembna umiritev in stik s
sabo. Jasno je seveda, da komaj umirjen učitelj lahko zares umiri učence. Učence z raznolikim
predznanjem, sposobnostmi in predzgodbami pa je za uspešen začetek učne ure, učnega
procesa, osredotočiti in jih učiti strpnosti in spoštljivosti.
Mene je takrat še nekoliko mlajšo učiteljico do srečanja s čuječnostjo pripeljala generacija, ki
je umiritev potrebovala prav tako močno kot jaz sama, saj smo vzajemno »prižigali« drug
drugega. Ampak ni le osebna vpetost, ki zagovarja rabo čujejčnosti v šolah. Tudi mnoge
izkušenejše učitelje bomo slišali praviti kako nemirna, nestrpna je generacija otrok danes.
Mnogi primeri vpeljevanja čuječnosti v šole po svetu, nevroznanstveniki ter raziskave
dokazujejo pozitivne učinke na osredotočenost in koncentracijo, umirjenost, povezanost s
sabo ter znotraj skupine ter tudi na čustveno regulacijo in razvijanje empatije. Kognitivno
usmerjeni psihologi v samo središče dejavnikov učne uspešnosti postavljajo učenčevo
dojemanje učnih okoliščin – na način učenja torej ne vplivajo okoliščine same po sebi, ampak
to, kako jih učenec dojema, kako si jih razlaga in kako se nanje odziva. (Marentič Požarnik,
2000) Pojasnimo na kak način je torej v šolsko okolje smotrno vključevati čuječnost.
Čuječnost izvira iz prakse tibetanskih menihov in je bila v zahodni svet v nekoliko predelani
in zahodnemu svetu prilagojeni različici prenesena v 70-tih po največji zaslugi Jona KabatZinna najprej v terapevtska okolja, nato pa se je pričela postopoma vpeljevati tudi v druga
okolja. Danes jo prakticirajo že v nekaterih šolah po svetu, tudi v slovenskem prostoru je
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nekaj avtorjev ki se ukvarjajo s čuječnostjo. Čuječnost v osnovi pomeni meditacijo, a je več
kot samo to. V glavnem ima opraviti s pozornostjo – z usmerjenim opazovanjem – diha, misli,
čutenja, doživljanja, odzivanja, ravnanja in tudi okolice. Opazovanje misli ali občutkov je v
čuječnosti pogosto primerjano z opazovanje oblačkov, ki se premikajo po nebu. Pojavijo se,
potem pa odplujejo stran in jih več ni ali se razblinijo. Tako kot ti »oblački«, imajo tudi naša
čustva, misli prehodni značaj. Grejo. Ljudje se pa teh »oblačkov« zelo radi oklepamo, se
nanje čustveno vežemo in posledično burno odzivamo. Veliko jih nosimo s seboj in ko jih je
preveč, postanejo obremenjujoči. Obremenjujoč je pa lahko tudi naš odziv nanje. Čuječnost
nas uči, da se umirimo, opazujemo, sprejmemo in pustimo, da gre svojo pot. Tako kot
opazujemo tudi naš odziv nanje. V čuječnosti gre prek treninga pozornosti predvsem za to, da
smo prisotni tukaj in zdaj, ne pa v prihodnosti ali preteklosti. Preko hotenega usmerjanja
pozornosti na posamezne dele telesa in občutja v njih in kultiviranje dihanja, kar znotraj
čuječnosti prakticiramo, se čuječnost aplicira v vsakdanjih opravilih, kot na primer
prehranjevanju, ter v odzivanju na psihološko zahtevne situacije ali pri soočanju z bolečino
(Zenner idr., 2014).
Jon Kabat-Zinn čuječnost opiše kot zavedanje vsakega trenutka. Negovana je z usmerjanjem
pozornosti na stvari, katerim sicer ne posvečamo niti trenutka pozornosti. Je sistematični
pristop k razvijanju novih vrst nadzora in modrosti v naših življenjih, na osnovi notranjih
zmožnosti za umiritev, usmerjanja pozornosti, zavedanja in uvida.
Kevin Hawkins iz organizacije Mind Well poudarja pomen čuječih učiteljev. Komaj čuječ
učitelj lahko čuječe poučuje in čuječnosti uči tudi svoje učence.
Obstaja več 8-tedenskih programov treninga čuječnosti, eden izmed njih je opisan v knjigi
Čuječnost ali kako najti mir v ponorelem svetu M. Williamsa in D. Penmana, ki je prevedena
tudi v slovenščino.
Z učenci si je v okviru srečanja s čuječnostjo zagotovo vredno ogledati risanko Kung Fu
Panda in jo potem starostni stopnji otrok primerno interpretirati in segmente filma vzeti kot
izhodišče za nadaljevanje pogovora ali praktičnega dela.
V preteklih letih smo razvijali posamične segmente čuječnosti znotraj pouka, ki so se izkazali
za koristne, zato bomo prakso v prihodnosti še nadgradili in razširili.
Pouk smo začenjali z uglaševanjem skupine s trianglom. Zven spominja na začetek meditacije
ob pojoči skledi ali tibetanskih zvončkih in ima namen osredotočiti jutranjo razpršenost otrok,
ki pridejo z različnimi predzgodbami v razred na pričetek pouka, na šolo, na situacijo tukaj in
zdaj. Aktivnost kot je uglaševanje skupine (skupen ritem, skupno dihanje) pomaga predvsem
otrokom, ki se težje vklopijo v razredno realnost, hkrati pa umirja, poenoti, poveže, naznani
začetek in razvija celo zmožnost slušnega razločevanja, kar je pri drugošolcih, s katerimi se je
dejavnost izvajala, še tako pomembno. Učitelj (kasneje lahko tudi učenec) pripravi triangel,
učenci se pripravijo na svojih mestih – dvignejo roke. Zaprejo oči, saj se tako lažje
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osredotočijo na poslušanje. Ko zaslišijo zvok triangla, pričnejo spuščati roke, ter jih spuščajo
tako dolgo, dokler slišijo zven. Nato lahko odprejo oči. V tišini počakajo na ostale učence.
»Bleščečke« so čudovit pripomoček za pojasnjevanje tega kaj se dogaja v nas ob napetosti.
Otrokova naloga je, da jo pretrese in nato samo opazuje kako se bleščice počasi spuščajo na
dno in ob tem diha. Ideja je prišla od čudovitega kratkega filma Just Breathe avtorice Julie
Bayer Salzman. Pomagajo pri razvijanju samoregulacije pri otrocih, če jih uporabijo, kadar so
čustveno razburjeni, obremenjeni. Hkrati pa je lahko tudi sredstvo sprostitve in pripomoček za
meditacijo. Na pretresanje »bleščečke« se lepo naveže slikovit citat Masterja Oogwaya iz
Kung Fu Pande, ki pravi: »Tvoj um je kot tale voda, prijatelj. Ko se razburi, težko vidimo
skoznjo. Če pa dovoliš, da se umiri, odgovor postane jasen.«
Za otroke je sedeti in dihati - meditirati lahko zelo duhamorno. Če jim jo pa ustrezno
predstavimo in starostni stopnji primerno vpeljemo, jo imajo pa še kako radi! Meditacijo
lahko izvajamo pred, med, po pouku. Dinamika znotraj vsake skupine otrok se namreč
razlikuje. Izvajali smo jo tako, da je vsak učenec v šolo prinesel dihalnega prijatelja (ang.
breathing buddy) - igračo smo seveda uporabili še kje drugje (bralni prijatelj, razvrščanje pri
matematiki itd.). Otroci so legli na tla, dihalnega prijatelja položili na trebuh in opazovali
njegovo premikanje ob dihanju (osredotočenost), kako gre gor ob vdihu in dol ob izdihu. Vaje
od začetka ne izvajamo predolgo, a jo lahko postopoma podaljšujemo. Za zaključek lahko
učenci pobožajo prijateljčka, se mu zahvalijo, da je bil z njimi ali kaj podobnega.
6. Učno okolje in naravnanost
Pri apliciranju segmentov čuječnosti v šolsko okolje je pomembno, da je na prvem mestu
čuječ učitelj, ki želi vzgajati otroke v čuječem duhu, in zato ustvari tudi čuječe učno okolje.
Marentič Požarnik navaja, da »Šola, ki upošteva čustvene potrebe svojih učencev, ki skrbi za
njihovo duševno zdravje, ki jih obvaruje pretiranega strahu in stresov in jih hkrati »opremlja«
za konstruktivno obvladovanje čustev in spoprijemanje s stresnimi situacijami, daje učencem
pomembno popotnico v življenje: osnovno samozavest in notranjo čvrstost, ki je potrebna pri
srečevanju z življenjskimi izzivi. Tako mnogim učencem omogoča, da polneje razvijejo svoje
zmožnosti in usmerijo energijo tudi v zahtevnejše učne cilje. »Prijazna šola« v tem smislu ne
pomeni nižanja zahtevnosti, ampak ustvarjanje razmer, v katerih je možno ob razvijanju
čustvene pismenosti in duševnega zdravja, doseči kakovostnejše učenje vsakega učenca.«
(Marentič Požarnik, 2000, 217).
Tudi Hattie pravi, da se morajo učitelji zavedati dogajanja okrog sebe, biti morajo čuječni. Pri
vidnem učenju je ozračje v razredu navedeno med kritičnimi dejavniki za spodbujanje učenja.
Med dejavniki, ki prispevajo k pozitivnemu ozračju, so učiteljeva strokovna usposobljenost za
odpravljanje motenj v toku učenja pri vsakem učencu in popolno zavedanje vsega, kar se
dogaja v učilnici ali zmožnost prepoznavanja in hitrega ukrepanja v primeru vedenjskih ali
učnih težav. Tako pri učiteljih obstaja določena stopnja pozornosti oz. čuječnosti in zavedanja
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o tem, kako lahko to, kar se dogaja in kar je verjetno, da se bo zgodilo, vpliva na tok učenja
pri vsakem posamezniku. (Hattie, 2018)
Izobraževanje bo namreč mogoče izboljšati šele tedaj, ko bomo dojeli, da je živ sistem in da
ljudje v nekaterih okoliščinah uspevajo, v drugih pa ne. (Robinson, 2015)
Za nove generacije otrok bomo naredili največ, če bomo z njimi vzpostavili vez. Seveda ob
strokovno načrtovanem pouku upoštevajoč metode dela, ki učinkujejo na učni uspeh učencev
ter ob posluhu za svet okrog nas in vključenosti vanj. Učitelji bodimo ob tem odločni in
vztrajni, a sočutni ter dovzetni za dani trenutek. Bodimo tukaj in zdaj skupaj z učenci.
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Povzetek
Osnovni namen inkluzije je zadovoljitev potreb učencev s posebnimi potrebami, ki so bili v
preteklosti izključeni iz rednih šol. V prispevku opisujemo slabovidnega otroka s cerebralno
paralizo, ki obiskuje 4. razred redne osnovne šole in težave, s katerimi se sooča. Opisujemo
težave ter prilagoditve, ki jih mora imeti gibalno oviran učenec z okvaro vida. S pomočjo
sociograma in vprašalnika Kdo je kdo smo ugotavljali, kako je učenec vključen v razred in
kako ga vidijo in sprejemajo ostali sošolci ter učitelji. Na podlagi opazovanj ugotavljamo, da
ima vključevanje gibalno oviranega in slabovidnega učenca pozitivne učinke, hkrati pa se
moramo zavedati, da taki učenci in njihove družine potrebujejo neprestane prilagoditve in
podporo.
Ključne besede: inkluzija, slaboviden učenec, cerebralna paraliza, vključenost v razred,
sociogram, Kdo je kdo
Summary
The main purpose of inclusion is to meet the needs of pupils who were being traditionally
excluded from the school. In this article we describe a child with visual impairment and
cerebral palsy who attend the 4th grade of regular elementary school and the difficulties he is
facing.
We describe difficulties and adjustments the pupil with visual impairment has to made. We
analized the sociogram and the questionnaire Who is Who to identify how he is included in
the class an how he is seen and accepted by other classmates and teachers. The findings of our
observations recommend for inclusive settings but at the same time, it is urged that under
inclusive settings, the special and dedicated efforts should be made to ensure the adjustment
of these pupils and their families.
Keywords: inclusion, visually impaired pupil, cerebral palsy, classroom involvement,
sociogram, Who is Who
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Uvod
V prispevku bomo opisali učenca Leona (zaradi anonimnosti podatkov smo mu spremenili
ime), ki je slaboviden in gibalno oviran otrok. Ima 16 % ostanka vida, v letošnjem šolskem
letu so pri njem ugotovili tudi skotopični sindrom oz. sindrom irlen, ki ga razumemo kot
»motnjo senzoričnega uravnavanja, ki povzroča vrsto simptomov, vključno s primanjkaljaji v
procesiranju vidnih informacij in občutljivosti na svetlobo.« (str. 21, Čelešnik Kozamernik,
2018). Njegovo vidno zaznavanje je pogosto odvisno od njegove psihomotorične utrujenosti
in zbranosti. Manj kotrastnih barv, manjših slik ali vzorcev ne vidi. Slušno zaznavanje je pri
njem ustrezno razvito.
Leon je od rojstva gibalno oviran otrok, saj ima cerebralno paralizo, zaradi česar je še posebej
prizadeta njegova leva stran. Težave ima pri grobi in fini motoriki. Ima sestro dvojčico, s
katero sta v letošnjem šolskem letu uspešno zaključila 4. razred in še mlajšega brata, ki je na
isti osnovni šoli obiskoval 1. razred.
Telesni primanjkljaji (značilnosti) slabovidnega učenca s cerebralno paralizo
Leon ima osebnega spremljevalca, ki mu pomaga pri fizičnih preprekah. Največ težav ima pri
hoji, pri čemer je najbolj opazno pomanjkljivo prenašanje teže na levo stran telesa, zaradi
česar je pristono nihanje medenice. Kljub težavam zmore samostojno hoditi, teči in hoditi po
stopnicah ob opori. Pri tem nikdar ne daje občutka, da to dela s težavo ali da mu je hudo. Za
daljše razdalje uporablja prilagojeno kolo ali voziček. Zelo rad se giba in pri urah športa
vedno sodeluje po svojih zmožnostih.
Zaradi cerebralne paralize ima težave tudi pri fini motoriki. Težave ima pri gibih, kjer je
potrebna večja fizična moč ali kadar naloga traja več časa. Pogosto je počasen in ima težave z
natančnostjo npr. pri zapenjanju gumbov, zavezovanju čevljev, striženju, šiljenju, daljših
zapisih v zvezek. Piše z desno roko. Njegova pisava je velika, v zvezke zapisuje z velikimi
tiskanimi črkami. Samostojno zapiše do štiri krajše povedi, kasneje pa njegova pisava postane
slabše berljiva. Zna pisati tudi z malimi tiskanimi črkami, vendar za to potrebuje več časa.
Decembra je dobil računalnik in prilagojeno tipkovnico, zato je v drugi polovici leta je daljše
zapise namesto v zvezk tipkal na računalnik (predvsem je računalnik uporabljal pri pisanju
spisov). Pri tipkanju je sčasoma postajal vse bolj spreten. Pri tipkanju ne potrebuje veliko
fizične moči, zato je tipkal z veseljem. Večinoma tipka samo z desno roko, zaradi česar je
otežkočeno učenje slepega tipkanja. Kadar pri pouku besedilo tipka po nareku, je potrebnih
manj ponovitev in besedilo hitreje zapiše. Pri pravilnem zapisu besed si pomaga s podčrtanimi
besedami, ki jih sam ustrezno popravi.
Leon ima tudi potrjeno diagnozo parcialne epilepsije. Zjutraj in zvečer prejema zdravila za
epilepsijo, ki preprečuje napade. V tem šolskem letu epileptičnih napadov ni imel. Se mu je
pa pri pouku nekajkrat zgodilo, da ga je močno bolela glava in je kasneje bruhal. Zdravniki so
ugotovili so, da ima migrene.
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Kognitivno področje in učne prilagoditve
Leon potrebuje pri učenju veliko podpore, ponavljanja, prilagajanja in pomoči. Pri nalogah, ki
so mu zanimive, se zelo potrudi in vztraja do konca, sicer pa se hitro utrudi. Po večkratnih
ponovitvah si zapomni prebrane ali slišane informacije. Navodila ustrezno razume, kadar je
utrujen ali nemotiviran, si navodila “poenostavi”. Pri pouku težje sledi daljšim razlagam ali
daljšemu ponavljanju snovi, zato mora učitelj sproti preverjati razumevanje navodil in snovi,
po potrebi pa mu omogočiti počitek, če ga potrebuje.
Pri pouku se večkrat zgodi, da potrebuje dodatne usmeritve in spodbude ter ponovitev
navodil. Daljša besedila po Leonovem nareku zapisuje spremljevalec v njegov zvezek. Preden
je Leon dobil očala z barvnimi filtri (zaradi skotopičnega sindroma), mu je moral učitelji
predhodno pripraviti ves učni material na zeleno podlago in ga ustrezno povečati (pisava
Arial, 20 pt).
Leon bere v neenakomernem ritmu, črke avtomatizirano prepoznava in jih povezuje v besede,
včasih besedam dodaja črke, jih izpusti ali pa po smislu spremeni, tako da spremebe vplivajo
na pomen povedi. Krajša besedila po branju zna ustrezno obnoviti. Na govorne nastope se
vedno skrbno pripravi, potrebuje pa vodenje in veliko spodbud s strani staršev in
spremljevalca. Leon ima bogat besedni zaklad. V tem šolskem letu je npr. zaključil bralne
značke (vseslovensko, eko in angleško bralno značko). Izraža se primerno glasno, govori
nekoliko počasneje.
Ima ustrezne količinske in številske predstave. Osnovne matematične pojme razume in
ustrezno uporablja, osnovne računske operacije obvlada tako pisno kot na pamet (oz. občasno
s pomočjo prstov). Utrjevanje in pomnjenje postopkov, zaporedij, natančnih izrazov in
definicij mu vzame več časa, potrebuje več ponavljanja in memoriranja. Pri učenju in
ponavljanju potrebuje veliko podpore, prilagajanja in pomoči. Pri pisanju pisnih računov zelo
rad uporablja belo tablo, na katero lahko piše s flomastrom za tablo. Matematične besedilne
naloge mu predstavljajo težavo, saj včasih ne ve, kako bi nastavil račun.
Pri načrtovanju nalog za šolo (plakati, govorni nastopi, učenje) potrebuje vodenje in spodbude
s strani staršev in spremljevalca. Je skrben, delo želi čim prej opraviti in oditi domov s čim
manj naloge. Z veseljem dela na računalniku. Je skrben. Torbo, peresnico in šolske
potrebščine ima urejene. Svoje potrebščine si zna organizirati, mu pa pri tem pogosto pomaga
spremljevalec.
Učitelji Leonu omogočajo več časa za usvajanje, utrjevanje in ponavljanje učne snovi,
podaljšan čas pri izvajanju nalog ter pri preverjanja in ocenjevanja znanja (ustno in pisno), po
potrebi pa se lahko odločijo tudi za delitev nalog na krajše smiselno zaključene enote z
vmesnimi odmori, ki so vnaprej dogovorjeni.
Leon je sicer opravičen izvajanja športa, vendar pa v športnih aktivnostih zelo uživa. Tudi
med odmori večkrat posega po teniški žogici, ki jo rad odbija od tal in ponovo ulovi.
Leon je realne in se zaveda svojih močnih in šibkih potrdočij in pričakuje realne rezultate. Z
ocenami se ne obremenjuje in je zadovoljen, ko delo dobro opravi.
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Socialno-emocionalno področje
Leon ima o sebi večinoma pozitivno samopodobo. Želi biti samostojen in vesel je, kadar
lahko prevzame odgovornost. Kadar je slabe volje ali utrujen, se podcenjuje, včasih celo
zaničuje ali samoobtožuje.
Z vrstniki se dobro razume in je z njimi v dobrih odnosih, včasih pa mu med odmori bolj
ustrezata mir in samota, zato rad obiskuje knjižnico, kjer gleda in bere knjige. V razredu se
dobro počuti. Pravi, da je z vsemi sošolci prijatelj. Tudi učitelji opažamo, da se druži z vsemi
sošolci in ni navezan le na enega sošolca ali sošolko. Običajno so to bolj kratka druženja, ki
ne prerastejo v prijateljstvo. Najbolj se še vedno zanaša na svojo sestro dvojčico, ki mu
pogosto pomaga pri šolskem delu. Kadar v razredu poteka skupinsko delo ima večkrat težavo,
kadar se učenci sami združujejo v skupine. Leonu je po navadi vseeno, s kom je v skupini.
Zaradi počasnosti se pogosto vljuči v skupino, kjer ostane prosto mesto, ali se pridruži
skupini, ki mu jo določi učitelj. Učenci v skupini ga lepo sprejmejo in se zavedajo, da
določenih stvari ne zmore opraviti enako kot oni. Hote ali nehote nanj običajno gledajo z
vidika pomoči.
Zelo rad se pogovarja z nekoliko starejšimi vrstniki. Še posebej v času pred poukom z njimi
klepeta. Veliko mu pomeni čas, ki ga preživi z gimnazijcem, ki k Leonu prihaja enkrat
tedensko kot prostovoljec. Z njim se pogovarja, si podaja žogo, se sprehaja, igra šah ali pa po
potrebi utrjuje učno snov.
Leon se do odraslih vede spošljivo in vljudno. Večinoma je dobre volje, rad sodeluje pri
različnih aktivnostih. Z vrstniki se rad druži in se vključi v njihovo igro, ni pa vodja. S svojim
kritičnim mišljenjem, zgovornostjo in iznajdljivostjo se dobro znajde pri druženju s sošolci in
s starejšimi. Z njimi se rad pogovarja, večkrat pa se tudi poheca, kar je sošolcem še posebej
všeč.
Leon ima realno in pozitivno samopodobo. Je radoveden, zanima ga veliko stvari. Želi biti
samostojen. Pri spontani igri zna biti dovolj samostojna in samosvoja oseba, kar se kaže v
tem, da se običajno ne prilagaja preveč željam sošolcev. Večinoma je dobre volje in se rad
vključuje v igre, včasih pa mu ustrezata tudi mir in samota, zato se umakne in se v razredu ali
na igrišču igra sam. Njegov spremljevalec, ki ga pozna že dlje časa, ga vidi predvsem kot
zvedavega, odprtega in neobremenjenega s svojimi pomanjkljivostmi.
Inkluzija / vključenost slabovidnega učenca
Učitelji smo med letom opažali, da se Leon vključuje v pogovore in igre s sošolci, hkrati pa
smo ga večkrat opazili, da je v razredu ali knjižnici bral knjigo, se igral s svojimi kartami ali
žogico ali pa se je pogovarjal s svojim spremljevalcem. Zato nas je zanimalo, kako je Leon
sprejet med sovrstniki. Izvedli smo sociometrično preizkušnjo, kjer smo ugotavljali, s kom se
učenci najraje družijo. S to preizkušnjo smo ugotavljali sociometrični položaj posameznika in
medosebne odnose v razredu. Vsak učenec je lahko izbral tri sošolce oz. sošolke, s katerimi se
najraje druži med odmori in po pouku. Na list so se morali podpisati.
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Najprej smo izračunali indeks kohezivnosti (Ik), ki nam pove, kako povezan je razred. Za
obravnavan razred znaša indeks kohezivnosti 0,5466, kar glede na norme pomeni, da indeks
kaže na stopnjo srednje povezanosti skupine (0,40 – 0,60).
Ugotavljali smo tudi sociometrični status (SS), ki predstavlja položaj posameznika v skupini
in je določen s pozitivnimi izbirami s strani drugih učencev. Kaže nam položaj posameznika v
razredu, s pomočjo katerega ugotavljamo njegovo priljubljenost oz. nepriljubljenost. Iz
rezultatov smo ugotovili, da je Leonov sociometrični status SS = 0,95833, iz česar lahko
sklepamo, da je v razredu sprejet, a ne dosega nadpovprečnih rezultatov.

Graf: Sociogram učencev 4. razreda; modri pravokotniki predstavljajo fante, beli
pravokotniki predstavljajo dekleta, roza pravokotnik pa predstavlja Leonovo sestro dvojčico.
Za ugotavljanje vzrokov določenega položaja posameznika v razredu smo si pomagali še z
vprašalnikom »Kdo je kdo«, ki je del priročnika Prijazni učenci, prijazni razredi (McGrath in
Francey, 1996). Učenci so za vsako področje navedli do dva sošolca, ki po njihovem mnenu
najbolj ustrezata določenemu pozitivnemu ali negativnemu vprašanju oz. opisu. Učenci so
vprašalnike izpoljevali januarja.
Za Leona so učenci zapisali, da se je z njim prijetno igrati (1 glas), da reče kaj prijaznega (1
glas), da se v šoli trudi in je uspešen (en glas) ter da se na igrišču večkrat igra sam (2 glasova).
S pomočjo rezultatov, ki smo jih dobili z anketnima vprašalnikoma, smo potrdili naša
opažanja, da je Leon v razredu dobro sprejet, kljub temu pa število interakcij med njim in
njegovimi sošolci ni nadpovprečno.
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Zaključek
Inkluzija slabovidnega učenca s cerebralno paralizo zahteva veliko mero prilagodljivosti,
pozornosti, potrpežljivosti in podpore tako s strani sošolcev in učiteljev, kot seveda tudi
stašev in učenca samega. Glede na naše dolgoletne izkušnje opažamo, da so odnosi v razredu,
kjer je bil vključen slabovidni učenc s cerebralno paralizo, prijetnejši, učenci so med seboj
bolj povezani in so si pogosteje pripravljeni medsebojno pomagati. Predvidevamo, da
inkluzija slabovidnega in gibalno oviranega učenca pozitivno vpliva na medsebojne odnose,
pripravljenost pomagati drugemu, hkrati pa pomaga ostalim učencem, da se manj
obremenjujejo s svojimi težavami. Leon pogosto s svojo dobro voljo in smislom za humor
prispeva k prijetnemu vzdušju v razredu ter s tem daje ostalim pozitiven zgled, da se z dobro
voljo lahko marsikaj doseže.
Če bi želeli potrditi hipotezo, da so tudi v ostalih razredih z gibalno oviranimi in/ali
slabovidnimi učenci odnosi prijetnejši, bi morali izvesti obsežnejšo raziskavo.
Od Leona se v našem razredu vsi veliko naučimo. Postavljamo si vprašanja (vsaj učitelji), s
kakšnimi znanji ga moramo opremiti, da ga pripravimo za življenje. Pa ne le njega, tudi ostale
učence. Verjamemo, da bodo njegovi sošolci in sošolke v času osnovne šole zaradi njega
pridobili mnogo dragocenih izkušenj, ki jim bodo v življenju koristile. Predvsem verjamemo,
da bo Leonova vesela in pozitivna narava pri sošolcih vplivala na zmanjševanje predsodkov in
pogumnejše premagovanje ovir, s katerimi se bodo srečevali, učitelji pa bomo (oz. smo že)
začeli iskati znanja, ki niso le v učnem načrtu, pač pa so pomembna v življenju.
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Andreja Dobnikar: OTROCI Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Povzetek
V prispevku predstavljam pot učenke osnovne šole skozi del vzgojno-izobraževalnega
procesa, njeno vsakodnevno stisko, ki jo je doživljala v stiku s sošolci, učitelji in ostalimi
delavci šole, ter vlogo svetovalne službe in učiteljev.
Učencem z Aspergerjevim sindromom se velikokrat zdi, da so sami na svetu, zato se zaprejo
vase in trpijo. Prepričani so, da jih okolica ne razume, zato življenje občutijo kot bolečino. Če
je stiska prevelika, se pogosto zatečejo v preizkušanje meja staršev, učiteljev ... V resnici pa je
to le klic na pomoč nemočnega otroka v stiski.
Učitelji si zato pogostokrat zastavimo vprašanje, kako takim otrokom pomagati.
Ključne besede: Aspergerjev sindrom, dolgotrajno bolan otrok, vloga strokovnih delavcev,
stiska, posnemanje sošolcev, preizkušanje meja
Summary
The article will present the path of a pupil with Asperger's syndrome through primary school
and her daily distress, felt when dealing with other pupils, teachers and other school
personnel. It will also describe the role of the teachers and of the school counseling services.
Pupils with Asperger's syndrome often feel that they're alone in this world, which is why they
live in their own world and suffer in silence. They are convinced that people around them
don't understand them. They feel that life is pain. If the distress becomes too great, they often
resort to testing the boundaries. In truth it is just a cry for help from a helpless child who
needs our help.
That is why teachers often ask themselves, how to help them.
Key words: Asperger's syndrome, long-term sick children, the role of professionals, distress,
imitating classmates, testing boundaries
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1 Uvod
Delo z otroki in najstniki s posebnimi potrebami je silno zahtevno, v času šolanja se morajo ti
učenci spoprijemati s hudimi težavami. Prikazujem težaven razvoj učenke, ki so ji
strokovnjaki v tretjem razredu osnovne šole odkrili Aspergerjev sindrom, zato spada v
kategorijo učencev s posebnimi potrebami. Učence s to avtistično motnjo sistemsko označijo
za dolgotrajno bolne otroke. V večini primerov jim omogočijo pet ur dodatne strokovne
pomoči pri posameznih predmetih, kar pa seveda ne zadošča za ustrezen otrokov socialni in
čustveni razvoj.
Kot predmetna učiteljica se vsako leto znova srečujem z učenci z Aspergerjevim sindromom
in ugotavljam, da je njihova čustvena stiska ob prehodu na predmetno stopnjo izredno velika.
Kljub intenzivnemu prizadevanju učiteljev in sošolcev se ti učenci velikokrat čustveno
izolirajo od okolice. Njihov obstoječi in znani svet se jim lahko v trenutku sesuje, vse jim
postane tuje in nesprejemljivo. Ne čutijo več topline in varnosti. Znajdejo se v njim nevarnem
in tujem svetu, poleg tega pa bijejo tudi notranji boj s hormoni, ki ne razumejo njihove stiske.
Prizadevajo si biti čim bolj podobni sošolcem, a jim to kljub natančnemu posnemanju vzorcev
vrstnikov ne uspe, zato se njihova stiska še poveča in postane nepremagljiva. Občutek
osamljenosti v njih povzroča silno trpljenje in življenje sprejemajo kot samo bolečino.
Kako pomagati tem otrokom, je vprašanje, ki si ga učitelji vsakodnevno zastavljamo. Upamo
sicer na sistemske rešitve, vendar ne obstajajo.
2 Otroci s posebnimi potrebami – problem ali izziv?
Šola je kot vzgojno-izobraževalna inštitucija ustanova, kjer se srečujejo otroci z različnimi
težavami, vsi pa imajo temeljno pravico do šolanja in sprejetosti.
Tudi otroci z Aspergerjevim sindromom bi se morali v šoli počutiti zaželene in sprejete, a žal
ni vedno tako.
Učenci z motnjami v socialnem in čustvenem razvoju dojemajo svet drugače kot večina ljudi,
zato se jim običajni ljudje zdimo čudni in nerazumljivi. Ne morejo razumeti, zakaj v
pogovoru nismo popolnoma iskreni, zakaj se naše misli ne skladajo z izrečenimi besedami.
Sprašujejo se, čemu se tako radi poslužujemo opazk, ki ničesar ne pomenijo, zakaj se
dolgočasimo, izgubljamo potrpljenje, če nam kdo predstavlja na stotine zanimivih dejstev o
voznih redih, pripoveduje o številkah, vrezanih na drogovih uličnih svetilk, o različnih vrstah
korenja ali o gibanju planetov. Ne dojamejo, kako lahko prenašamo neznosno zmešnjavo
občutkov svetlobe, zvoka, vonja, dotika in okusa, ne da bi zakričali; zakaj nam je mar za
družbeno hierarhijo – se ne obnašamo do vseh enako; zakaj so naši čustveni odnosi tako
komplicirani; zakaj pošiljamo in sprejemamo toliko signalov in kako jih sploh razvozlamo.
Skratka, naše vedenje je zanje popolnoma nelogično.
________________
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Tony Attwood, Aspergerjev sindrom, Priročnik za starše in strokovne delavce, Megaton d.
o. o. , Ljubljana 2007, str. IX.
Tako kot si učitelji zastavljamo vprašanje, kako posebnim učencem pomagati, si oni
vsakodnevno zastavijo tisoč vprašanj o nas. Problem je v tem, da so zaznamovani učenci v
manjšini. Njihov način razmišljanja je vreden občudovanja, a jih velikokrat pripelje v
konfliktne situacije s sošolci in učitelji. Zanimivo je, da se večinoma ne morejo in hkrati tudi
nočejo spremeniti. Dejstvo pa je, da vsekakor potrebujejo pomoč pri prilagajanju svetu, v
katerem živijo. Starši, sorodniki in učitelji moramo razumeti in poznati njihovo dojemanje
sveta, saj je to ključnega pomena za uspešno in ustvarjalno sodelovanje.
Delo z učenci z Aspergerjevim sindromom je drugačno in predvsem zahtevnejše kot običajno
delo z učenci. Učitelji smo vsakodnevno izpostavljeni novim spoznanjem in izzivom. Vsak
posameznik se najprej vpraša, kaj ta sindrom pomeni, kateri so njegovi tipični znaki.
Prvo definicijo je postavil dunajski pediater Hans Asperger že pred več kot 60 leti.
Identificiral je ponavljajoče vzorce obnašanja in sposobnosti, ki so se pojavljali predvsem pri
fantih, vključevali pa so nezmožnost vživljanja v čustva drugih, majhno sposobnost sklepanja
prijateljstev, enostranske pogovore, posebna zanimanja ter nerodno gibanje. Res pa je, da je
bila njegova definicija potrjena šele po letu 1990.
Od devetdesetih let dalje prevladuje mnenje, da je Aspergerjev sindrom varianta avtizma in
pervazivna razvojna motnja, ki vpliva na razvoj široke vrste spretnosti. Velja za eno od
podskupin v avtističnem spektru in ima svoj diagnostični kriterij. Otroci s tovrstno motnjo ne
razumejo telesne govorice in na glas razlagajo svoja opažanja, ki so sicer resnična, a starše
mnogokrat spravijo v zadrego. Med čakanjem v vrsti za sladoled je najstnik npr. glasno
komentiral postavo ženske na začetku vrste: »Kako je debela!« Ko ga je mati potihem
opozorila, da se takih stvari ne govori, je na glas odgovoril: »Če pa je res debela!« Najstnik ob
prvi izjavi ni opazil, da je spravil mater v zadrego, niti ni opazil, kako sta delovali obe izjavi
na žensko močnejše postave. Ni razumel, zakaj ne bi smel na glas povedati resnice.
Ljudje smo naravnani tako, da sočloveka pogosto ocenimo po njegovem izgledu, vedenju in
načinu govorjenja. Otroci z Aspergerjevim sindromom se od ostalih otrok ne ločijo po
fizičnem izgledu, ampak po nenavadnem socialnem vedenju in drugačnih govornih
sposobnostih. Ne zmorejo sodelovanja z vrstniki in če jih k temu silimo, lahko postanejo
panični. Radi se pogovarjajo z odraslimi, ki se jim zdijo mnogo zanimivejši, ker imajo več
znanja in so do pomanjkanja njihovih socialnih sposobnosti mnogo bolj tolerantni. Veliko
problemov imajo z razumevanjem ter upoštevanjem misli in čustev druge osebe. Ne zavedajo
se, da njihova pripomba lahko drugega užali ali spravi v zadrego in da bi opravičilo
pripomoglo k izboljšanju počutja prizadetega. Velikokrat se tudi zatečejo v svoj domišljijski
svet, še posebej kadar resničnega sveta ne razumejo ali pa ta ne razume njih. Zelo občutljivi
so na določene zvoke ali načine dotika, medtem ko so za nizko stopnjo bolečine dokaj
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neobčutljivi. Otroci z Aspergerjevim sindromom lahko zelo mirno prenašajo bolečino, ki bi
se drugim zdela neznosna. V vročih poletnih dneh velikokrat nosijo topla oblačila ali pa
vztrajajo pri nošenju poletnih oblačil tudi v mrzlem zimskem času. Delujejo, kot da imajo
pokvarjen termostat. 2
Zanimivo je, da je razmerje med fanti in deklicami, ki dobijo diagnozo Aspergerjev sindrom,
4 : 1. Dečki imajo ponavadi bolj izražene socialne pomanjkljivosti in so bolj nagnjeni k
motečemu ali agresivnemu vedenju. Deklice pa so uspešnejše pri kopiranju socialnega
vedenja. Med puberteto se pri njih spremeni običajni temelj prijateljstva. Skupno igro z
igračami in domišljijskimi igrami zamenja pogovor, ki sloni na izkustvih, medosebnih
odnosih in čustvih. Pogosto pride tudi do problema obvladovanja ljubezenskega razvoja, saj
so jim pogovori sprejemljivi, fizična intimnost pa jih zbega in jim je odvratna. Ta dekleta si
obupno želijo biti vključena v družbo, zadovoljiti in ugoditi drugim, svojih notranjih čustev pa
v javnosti ne morejo pokazati. Se pa zelo zgodaj naučijo socialnih veščin in s tem velikokrat
zakrijejo svoje težave, čeprav pri njih vsak socialni stik lahko sproži strah. Ne vedo, kako
začeti, vzdrževati in končati aktivnost ali pogovor. Šola postane socialno minsko polje; v
vsakem trenutku lahko stopijo na napačno točko. Naravne spremembe dnevnih rutin in
pričakovanj lahko povzročijo veliko strahu in stresa, medtem ko so lahko nekatera čutna
zaznavanja neznosna. 3
Lorna Wing je v svojem članku (1981) omenila visok odstotek depresije ali motnje
čustvovanja pri najstnikih z Aspergerjevim sindromom. Obstaja pa tudi nevarnost samomora.
V zgodnjem otroštvu je otrok manj zaskrbljen zaradi svoje drugačnosti. Njegovo življenje se
vrti okrog njegove družine in učiteljev. Med odraščanjem se začne bolj zanimati za druženje z
drugimi in vedno bolj se zaveda svojih težav. Med drugim se začne zavedati, da je izključen
in zasmehovan kljub svojim intelektualnim sposobnostim. To je najpogostejši vzrok depresije
motenih otrok. Želijo si biti enaki drugim, želijo imeti prijatelje, vendar ne vedo, kako.
V večini primerov se pojavijo klasični znaki depresije vključno z jasnimi spremembami
razpoloženja, apetita, spalnih navad, pojavijo pa se tudi misli o samomoru in poskusi
samomora. V tem primeru je nujno poiskati pomoč pedopsihiatra.
Zdravljenje sestoji iz konvencionalnih zdravil in mesečnih obiskov pri strokovnjaku, a to žal
ne zadošča. Otroci bi morali imeti zagotovljene programe, ki se spopadajo s samimi vzroki
depresije, s slabimi socialnimi veščinami, pomanjkanjem prijateljev in neuspehom v šoli ali
pri delu.
Otroci postanejo zelo občutljivi v času hormonskih sprememb in povečanega stresa zaradi
odraščanja. Medtem ko se ostali najstniki osredotočajo na ljubezenske težave in preverjajo
meje, si najstniki z Aspergerjevim sindromom še vedno želijo enostavnih prijateljstev in
dobrih ocen. Zaradi tega jih velikokrat zasmehujejo s »piflarji«. To pa jih boli.
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2.1 Lena, učenka z Aspergerjevim sindromom
Lena je bila vseskozi drugačna. Ob rojstvu ni dihala, zato so jo oživljali. Že kot dojenčica
nikoli ni spala, ampak je z zanimanjem opazovala okolico. Najbolje se je počutila, če so jo
nosili naokrog in ji razkazovali različne stvari. Ni marala dotikov in ni kazala kakega
zanimanja za očesni stik. Tudi obiskov ni marala. Shodila je šele pri letu in pol. Njena hoja je
bila dolgo okorna in nerodna. Nespretna je bila pri igrah z žogo. Vezalk ni marala, zato še
danes nima niti enih čevljev z vezalkami.
Njen najljubši obrok je bila goveja juha z zdrobovimi cmoki. Jedla jo je za zajtrk, kosilo in
večerjo. Sledilo je obdobje kuhanega graha. Obsedena je bila z dinozavri in kamni. Kamne je
zbirala ob vsaki priložnosti, tudi na pokopališčih. Zbira jih še sedaj. Pri štirih letih je poznala
vse dinozavre in vedela o njih več, kot je prikazano v enciklopedijah. Zgodbe o dinozavrih so
jo tako navduševale, da je hotela tudi sama postati dinozaver. Mamo je prosila za pustni
kostum dinozavra in ga je oblekla vsak dan, dokler ga ni prerasla. Brati se je učila sama, pri
petih letih je že samostojno brala velike in kmalu tudi male črke. Obisk knjižnice je bil
obvezen dogodek posameznega tedna.
Navduševala se je tudi nad vlaki. Ure in ure je sedela pred televizorjem in gledala angleške
vlake. Nato je vzela papir in barvice ter risala vlake, dokler ni zaspala. Izkazalo se je, da je
talentirana umetnica in da ima smisel za risanje.
Vrtca ni marala. Ko so prihajali ponjo, so jo vedno znova našli zatopljeno v branje v kotu
igralnice. V vrtcu so se prvič pojavili obrazni tiki, nenamerni krči obraznih mišic, hitro
mežikanje in grizenje ustnice.
V šoli ni bilo nič drugače. Starši so prosili za odlog šolanja, ker so vedeli, da njihov otrok ni
pripravljen na šolo. Po testiranju sposobnosti so strokovnjaki sicer zagotavljali, da bo lahko
sledila učnemu procesu, vendar ni bilo tako. Začele so se kopičiti težave. Lena se zjutraj ni
mogla zbuditi, zato jo je morala mati spečo prinesti v šolo in jo položiti na blazino v učilnici.
Ponavadi je prespala prvo uro. Ni in ni se navadila na šolski ritem. Vse je bilo zanjo preglasno
in ni imela več svojega knjižnega kotička. Učiteljice so se pritoževale, da jih ignorira, da se
jim skriva pod mizo in da vse ure riše.
Ker so bili pritiski vedno večji, so starši v drugem razredu zaprosili za strokovno mnenje in
diagnozo. Potrjeno je bilo, da ima Lena Aspergerjev sindrom. V tretjem razredu je prejela
odločbo z definirano motnjo: dolgotrajno bolan otrok. V šoli se stvari kljub odločbi niso
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spremenile. Učitelji niso želeli ali niso znali pomagati. Najhuje je bilo na začetku vsakega
šolskega leta, ker prehodi v naslednji razred k novemu učitelju niso bili ozaveščeni in so Leni
predstavljali nepremagljivo oviro.
Prave težave so se začele šele v šestem razredu, ko se je bilo treba znajti vsako uro znova.
Lena je bila izgubljena kljub IP-ju, ki ga je pripravila razredničarka skupaj s svetovalno
službo. V šoli ni bila srečna, ni mogla razumeti, zakaj učitelje moti njeno risanje in zakaj ne
sprejemajo njenih izjav. Zaradi prevelike odkritosrčnosti je prihajala v konflikt z učitelji, ti pa
so jo običajno napotili k šolski svetovalni službi, kjer pa ni bila deležna razumevanja in
ustrezne pomoči.
Prijateljice so se od Lene začele postopoma oddaljevati, ker so jo še vedno zanimali kamni in
knjige, same pa bi se raje pogovarjale o fantih. Deklica je bila izgubljena in sama, tavala je v
temi in upala, da se bodo prijateljice vrnile, a se žal niso. Prepad med njo in vrstnicami je bil
vedno večji. Začela se je zavedati svoje drugačnosti, tiki so bili vedno pogostejši. Izgubo
prijateljic je poenotila s svojim izgledom. Prepričana je bila, da so za vse težave krivi njeni
kodri. Postala je obsedena z ravnanjem las. Zdelo se ji je, da je nihče ne razume. Tudi
najboljša prijateljica se je oddaljila od nje, Lena je bila namreč naporna, prijateljice si je
vedno bolj lastila.
V sedmem razredu je Lena dobila razredničarko, ki je razumela njeno drugačnost in cenila
njeno likovno nadarjenost. Prvič v življenju je z veseljem obiskovala šolo, a tudi to žal ni
trajalo dolgo. V osmem razredu so tri sošolke postale ljubosumne nanjo, zavidale so ji
naklonjenost učiteljice in so si jo privoščile s spletnim nadlegovanjem. Pritisk je bil za
najstnico prevelik. Začela se je rezati in misliti na samomor. Zdelo se ji je, da zanjo ni
prostora na tem nerazumnem svetu. Nadlegovanje se je stopnjevalo in privedlo do
hospitalizacije. Ob pregledu na psihiatriji Pediatrične klinike Ljubljana so se štirje zdravniki
odločili, da je ne morejo sprejeti, ker je prenevarna sama sebi in drugim. Z reševalnim
avtomobilom so jo odpeljali v Psihiatrično kliniko Ljubljana. Takrat se je začel boj staršev in
učiteljev, da bi otroka rešili iz povsem neprimerne ustanove, v kateri je med drugim dovoljeno
tudi kajenje. Pot je bila dolga in trpka. Lena je preživljala težko obdobje, njen svet se je sesul.
Osnovno šolo je po dolgi bitki s sistemom končala v bolnišnični šoli. Počasi se je nekako
našla. Še vedno ima veliko težav, a poskuša posnemati vzorce sošolk. Tudi v srednji šoli je
težko. Nekateri profesorji razumejo njeno drugačnost, večina pa ne. Verjamem, da je težko
razumeti otroke z Aspergerjevim sindromom, toda še težje je tem otrokom razumeti nas,
odrasle, ki ne razumemo njihovih stisk.
3 Zaključek
Ljudje sprejemamo vseživljenjsko učenje, učitelji še posebej, najbolj ob stiku z učenci s
posebnimi potrebami, med katerimi so tudi otroci z Aspergerjevim sindromom. Prikazala
sem trnovo pot učenke Lene, izpostavila njeno stisko, ki jo je doživljala v stiku s sošolci,
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učitelji in šolsko svetovalno službo. Učenci, zaznamovani z motnjo v razvoju, učitelju lahko
predstavljajo problem pri načrtovanju organizacije dela in izpeljavi zastavljenih ciljev, hkrati
pa so velik izziv za večino strokovnih delavcev; hvaležnost otrok za trud in pomoč pa je
neizmerna, čeprav tega ne pokažejo z besedami oz. dejanji. Naučijo nas videti neizrečeno in
nenapisano. Naučijo nas, da moramo ceniti tudi drugačnost in sprejeti posameznika takega,
kot je. To nas dolgoročno naredi močnejše in nas zasebno in poklicno izpopolni in nadgradi,
da jim znamo pomagati in da prepoznamo njihovo stisko.
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Vesna Mesarič Lorber: USTVARJANJE SPODBUDNEGA IN VARNEGA UČNEGA
OKOLJA ZA UČENJE ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI DRUG Z DRUGIM
Osnovna šola Hajdina
Povzetek
Vzgoja in izobraževanje sta postavljeni pred dva pomembna izziva, kako učinkovito
posredovati vedno več znanja in kako pomagati posameznikom in skupnosti pri njihovem
razvoju celovitosti. Vsakemu posamezniku bi morala biti v procesu vzgoje in izobraževanja
dana možnost, da se nauči reševati svoje težave, oblikovati svoje odločitve in nositi tudi svojo
odgovornost.
Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti drug z drugim je steber izobraževanja, ki je pomemben
tako za učitelje kot učence. Čeprav bi pričakovali, da učitelji to kompetenco imajo dobro
razvito, se velikokrat pokaže, da temu ni tako in prav to je pomemben izziv vodstva.
Zavedanje, da je kompetenca znati živeti v skupnosti drug z drugim pomembna za odnose
med učitelji, lahko vodi v spremembe. Pomembno se je vprašati, ali imamo dobre odnose s
sodelavci, ali nam uspe dobro sodelovati z njimi, ali kot posamezniki ustvarjamo razmere, da
postajajo učitelji drug drugemu sodelavci, ki se spoštujejo, sodelujejo in si zaupajo, ali
ustvarjamo takšno okolje, da posameznik razume svoje delovanje, se iz tega uči in postaja iz
dneva v dan boljši.
Skupni projekti, načrtna izobraževanja in ustvarjanje spodbudnega ter varnega učnega okolja
so pomembni spodbujevalci za uravnavanje sporov, za spoštovanje vrednot pluralizma, za
sprejemanje soodvisnosti in medsebojnega razumevanja drug do drugega in lahko
pripomorejo k temu, da učitelji lahko pozitivne vrednote, ki so pomembne za življenje v
skupnosti, prenesejo na učence.
Ključne besede: razvoj celovitosti posameznika, učenje življenja v skupnosti, odnosi med
sodelavci, pozitivne vrednote
Summary
Education and training face two important challenges: how to pass more and more knowledge
effectively and how to help individuals and communities develop their integrity. Every
individual should be given the opportunity to learn how to solve their problems, to make
decisions and to take their own responsibility in the process of education.
Learning to live together is one of the pillars of education; it is important for both teachers
and students. Although you would expect teachers to have this competence well developed, it
often turns out that this is not the case, and this is one of the important challenges of the
management.
Awareness that the competence to live together is important for relationships of teachers can
lead to a change. It is important to ask ourselves whether we have good relationships with our
colleagues whether we manage to work well with them, whether we, as individuals, are able
to create an environment where co-workers trust and respect each other, understand their own
actions and learn from them.
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Joint projects, planned education and creating a stimulating and safe learning environment
foster problem solving and mutual understanding. They promote pluralism and help teachers
to pass positive values that are important for life in the community to students.
Key words: development of individual integrity, learning community life, relationships
among colleagues, positive values

1. V šoli 21. stoletja
Nova razširjena zasnova razmišljanja o vzgoji v osnovni šoli za enaindvajseto stoletje bi
morala vsakemu posamezniku omogočati, da odkrije, predrami in obogati svojo ustvarjalnost,
spravi na dan zaklad, ki se skriva v vsakem izmed nas. Tako na izobraževanje ne bi več smeli
gledati le kot na sredstvo, temveč bi izobraževanje postalo globlje: kot razvoj celovite
osebnosti, ki se v vseh svojih razsežnostih uči biti … »Vzgoja in izobraževanje morata
omogočiti vsakemu človeku, da sam rešuje svoje probleme, oblikuje svoje odločitve in nosi
svoje odgovornosti.« (Delors,1996).
Iz tega so se izkristalizirali štirje stebri izobraževanja:
 Učiti se, da bi vedeli (razvoj vedenja, ustvarjalnega, kritičnega, samostojnega,
izvirnega mišljenja).
 Učiti se, da bi znali delati (povezanost z znanjem, potrebnim za ustvarjanje
materialnih dobrin).
 Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim (sprejemanje povezanosti in
soodvisnosti, sodelovanje, preseganje individualizma, egoizma, narcizma, zaprtosti v
osebne, družinske in narodne meje).
 Učiti se, da bi znali biti in živeti s seboj (sprejemati sebe in skrbeti zase tako, da bi
živeli v ravnotežju, vedrini, miru in bi uspešno reševali svoje probleme).
Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti drug z drugim je steber izobraževanja, ki je pomemben
tako za učitelje kot učence. Pri tem se spodbuja razvijanje razumevanja drugih ljudi in
sprejemanje soodvisnosti z uresničevanjem skupnih projektov in z izobraževanjem za
uravnavanje sporov ob spoštovanju vrednot pluralizma, medsebojnega razumevanja in miru.
Pomembno je odgovorno obnašanje, spoštovanje, humanitarnost, ekološka osveščenost,
kreativnost, ustvarjalnost in sočutnost. Ob tem so pomembni vsi vidiki človekovih zmožnosti,
na katere lahko vplivamo: mišljenje, spomin, občutek za lepoto, sposobnosti za
sporazumevanje in fizično zmogljivost.
Primer sodelovanja med sodelavci po štirih stebrih:
1. steber: Vem, kaj pomeni dobro sodelovanje in kako pomembno je za delo v kolektivu.
2. steber: Znam sodelovati z učitelji in učenci. Ali mi vedno uspe?
3. steber: Ustvarjam razmere v kolektivu, da postanejo tudi učitelji drug drugemu sodelavci v
pravem pomenu besede, ki se spoštujejo, med seboj sodelujejo in si zaupajo.
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4. steber: Ustvarim razmere v kolektivu, da se vsak posameznik zave svojega odnosa do
sodelavcev, da razume svoje delovanje in se iz tega nauči kaj za vnaprej.

2. Odnosi med zaposlenimi
Temeljna razsežnost sodelovalne kulture so medsebojni odnosi. Zanje je značilno da so:
spontani, prostovoljni, usmerjeni v razvoj, prepričljivi v času in prostoru in nepredvidljivi.
(Trnavčevič, 2000).
Čeprav bi pričakovali, da imajo učitelji kompetenco učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in
eden z drugim dobro razvito, se velikokrat pokaže, da temu ni tako in prav to je pomemben
izziv vodstva.
Odnosi v kolektivu so zrcalo vodenja organizacije. Ob tem je vprašanje, ali je vodstvo dovolj
dobro usposobljeno, da spodbuja gradnjo zaupanja, spoštovanja in varnosti. Ali je ravnatelj
kot pedagoški vodja pridobil dovolj znanja in izkušenj na svoji poti izobraževanja, ali mora
imeti še kakšne druge lastnosti?
V kolektivu so sodelavci, ki ne želijo ali ne zmorejo sodelovati in potrebujejo pomoč, nekateri
tudi drugo delovno mesto. Težave je mogoče odpraviti individualno ob soočenju z vsakim
posameznikom. Če pa je v težavah pretežni del kolektiva, je potrebno pristopiti celovito in si
prizadevati vzpostaviti ustrezne odnose, stabilnejše, varnejše delovno okolje, kjer se bodo
sodelavci počutili varno. Z vsakim izzivom, ki pride, se je potrebno soočiti in nato iskati
rešitve, ki bodo kolektiv dolgoročno okrepile. Tukaj prav gotovo ni hitrih poti. Zdrav in
povezan kolektiv je tisti, kjer vodstvo zaposlene zavzeto in pošteno vodi k novim ciljem.
Zavedanje, da je kompetenca znati živeti v skupnosti drug z drugim pomembna za odnose
med učitelji, lahko vodi v spremembe. Pomembno se je vprašati, ali imamo dobre odnose s
sodelavci, ali nam uspe dobro sodelovati z njimi, ali kot posamezniki ustvarjamo razmere, da
postajajo učitelji drug drugemu sodelavci, ki se spoštujejo, sodelujejo in si zaupajo, ali
ustvarjamo takšno okolje, da posameznik razume svoje delovanje, se iz tega uči in postaja iz
dneva v dan boljši.
Dobri odnosi znotraj delovnega kolektiva prinašajo ne samo večjo produktivnost temveč
občutek večjega zadovoljstva vsakega posameznika posebej. Vendar dobri odnosi niso
samoumevni, saj smo ljudje mavrični spekter različnih potreb, želja, pričakovanj, vedenj,
preteklosti in sedanjosti. Za vsak dober odnos se je treba nenehno truditi, se osebnostno
razvijati in ob tem spodbujati drugega pri njegovem lastnem razvoju. Dobri odnosi,
kakovostna komunikacija, konstruktivno reševanje problemov, skupno postavljanje ciljev in
določanje prioritetnih vrednot znotraj šolskega kolektiva, vse to je v šolskem javnem zavodu
še toliko pomembneje, saj smo odrasli mentorji otrokom, njihov zgled, njihovi junaki in
vodilo v svet odnosov.
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Medosebni odnosi so eni izmed najpomembnejših dejavnikov glede na pomembnost za
zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji. Ti izvirajo iz nas samih, iz naših osebnih lastnosti in
so usmerjeni na druge. Za dobre odnose je tako potrebno poznati sebe, poznati druge in
spoštovati sodelavce. Da bi se zaposleni bolje spoznali med seboj, bi bilo dobro, če v
organizacijah organizirajo kakšna srečanja (npr. pikniki, izleti), ki ne bodo pripomogla le k
boljšemu odnosu med sodelavci ampak tudi k medsebojnemu spoznavanju.
Če želimo biti zadovoljni na delovnem mestu in biti kar najbolj uspešni pri delu, nam v veliki
meri k temu pripomorejo dobri medosebni odnosi. Ti nam lahko olajšajo delo in pripomorejo
k občutku uspešnosti ali pa so izvor frustracij in občutkov neuspeha.
V organizacijah večkrat prihaja do slabih medosebnih odnosov oziroma konfliktov, ki lahko
izvirajo iz same osebe, ker ni zadovoljna s položajem, lahko nastanejo v skupini zaradi
slabega medsebojnega razumevanja, lahko nastanejo med skupinami, ker ni pravega
sodelovanja, lahko nastanejo tudi v odnosu do svoje organizacije ali tuje organizacije. Vzroki
za nastanek takih odnosov so: nezadovoljstvo z delovnimi pogoji in plačilom za delo,
nestrinjanje z načinom dela nadrejenega in sodelavcev, slabo informiranje in odsotnost
povratnih informacij, uvajanje sprememb in odpori, ki se pri tem pojavljajo, neupoštevanje
idej, predlogov, želja itd. Tako so lahko konflikti osebni, skupinski, organizacijski, tehnični,
poslovni, informacijski itd. Konflikti v medosebnih odnosih so pogosti in nudijo možnost za
nadaljnji razvoj, če jih rešujemo.
Ljudje rešujemo medosebne konflikte oziroma spore na različne načine. Nekateri jih z jezo, s
prizadetostjo ali celo s silo. Ustreznejša in bolj uspešna pot je reševanje konfliktov z
namenom, da skupno rešimo problem. Pot do tega je razgovor, s katerim skušamo ugotoviti,
kaj teži posameznika.
Če hočemo biti v dobrih odnosih s sodelavci, se moramo nekoliko nadzorovati. S tem, ko
izberemo, kakšen bo naš pogled na druge, se pravzaprav odločimo, kako se bomo do njih
vedli. Način vedenja do drugih sodelavcev ima neposreden učinek na to, kako se oni odzivajo
na nas. Pomembno je, da se zavedamo moči svojega vedenja in njegovega vpliva na naše
odnose z drugimi. To pomeni da, če smo prijazni in vljudni, se oni odzivajo podobno. Če pa
godrnjamo in smo napadalni, nas podobno vedenje drugih ne bi smelo presenetiti. Zato se
moramo zavedati, da moramo ravnati tako, kot bi ravnali sami s seboj, kajti če se tega ne
zavedamo, lahko naše vedenje povzroči nešteto povratnih odzivov.
Managerji ali zaposleni bodo uspešnejši pri delu, če bodo spoštovali različne načine, kako
lahko gledajo nase in na druge, če bodo razumeli moč svojega vedenja in če bodo ugotovili,
da je delo lažje in uspešnejše, če ga opravljamo s sodelavci.

461

Za managerje je pomembno, da v medosebnih odnosih upoštevajo razlike med posamezniki,
da vlada vzajemnost, da gre za dajanje in sprejemanje povratnih informacij, za omogočanje
osebnega izražanja vsakega posameznika, da priznavajo obstoj konfliktov, da priznavajo ne le
podobnosti, ampak tudi različnosti v odnosih, da razlikujejo vsebino in odnose v
komunikaciji, da onemogočajo nastanek dvopomenskih situacij, da ni nikakršnega vsiljevanja
in da si prizadevajo, da dobijo čim bolj kritičen vpogled v možnost reševanja nasprotij. Za vse
to pa se je potrebno prizadevati, da te stvari poznamo, jih preučujemo in jih v praksi
uporabljamo v skupno korist.
Dobri odnosi med zaposlenimi se kažejo v uspešnem izpolnjevanju delovnih in drugih nalog,
v povečanju uspešnosti dela, v spoštovanju človekove osebnosti, v pomoči med sodelavci, v
razumevanju raznih problemov in prizadevanju, da bi jih rešili. Vendar kakšni bodo odnosi
med zaposlenimi, je odvisno od samih zaposlenih, od tega kako postavljajo odnose in kako te
odnose uresničujejo v življenju in seveda od tega kako ravnajo drug z drugim oziroma koliko
spoštujejo osebnost drug drugega.
Prav gotovo je z večjim zadovoljstvom delati v organizaciji s sodelavci, kjer se dobro
razumejo, kjer si zaupajo in pomagajo. Vendar, konflikti so neizogibni. Včasih je celo dobro,
da do njih pride, da se problemi rešijo, kajti v nasprotnem primeru, če se konfliktom
izogibamo, se bodo znova pojavili v taki ali drugačni obliki. Zato moramo najprej pomisliti na
to kako bomo nasprotje rešili in ne kako bi se mu izognili. (Možina, 1995).

3. Zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja
V vsaki organizaciji je razvoj človeških virov sestavni del splošnega vodenja in menedžmenta
organizacije in prav tako tudi v šolah. Ljudje so postavljeni v središče dogajanja. Glavna
naloga tistih, ki vodijo te ljudi v organizaciji, je priskrbeti strokoven razvoj, strokovno
usposabljanje in strokovno podporo vsem zaposlenim. (Peček, 1996).
Učeča se šola bo torej imela učitelje, ki bodo sodelovali med seboj, gradili kooperativen
odnos, ki bo imel prostovoljne temelje. Pomembna je tudi kolektivna pripadnost šoli in
sodelovanje pri načrtovanju življenja in dela šole. Tako sodelovanje ali sodelovalna kultura na
tej stopnji ne nastane kar sama po sebi, ampak jo je potrebno graditi in izgrajevati.
(Koren,1999).
Skupni projekti, načrtna izobraževanja in ustvarjanje spodbudnega ter varnega učnega okolja
so pomembni spodbujevalci za uravnavanje sporov, za spoštovanje vrednot pluralizma, za
sprejemanje soodvisnosti in medsebojnega razumevanja drug do drugega in lahko
pripomorejo k temu, da učitelji lahko pozitivne vrednote, ki so pomembne za življenje v
skupnosti, prenesejo na učence.
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Ustrezna šolska kultura in klima sta ključni za udejanjanje sprememb v šoli. Ravnatelji v
šolah s klimo, ki omogoča odprto komunikacijo, ustvarjajo močnejši občutek pripadnosti šoli
oz. identifikacije s šolo, pa tudi vključenost v življenje šole je večja kot pri zaprti knjigi.
Ugodna klima posledično lahko omogoči šoli, da se spreminja v učečo se skupnost, kar
pomeni gradnjo spodbudnega učnega okolja, ki ga označujeta medsebojno spoštovanje in
zaupanje tako za učence kot učitelje. Za doseganje takšnega okolja pa so v šoli, kljub
odločilnejši vlogi ravnatelja, odgovorni vsi. (Krajnc et.al, 2019).
Učitelj se vsakodnevno sooča s kompleksnimi izzivi, primeri in dogodki, ki so odraz nenehnih
sprememb v družbi in velike raznolikosti med učenci. Pri tem se tudi najboljši učitelji
znajdejo v položaju, ko se počutijo nemočni, niso povsem prepričani o svojem ravnanju, ali
zgolj potrebujejo potrditev, da delajo dobro. Eden izmed ključnih kazalnikov, ali je šola
vključujoča, je prav v tem, da je šola varno in spodbudno učno okolje tudi za strokovne
delavce: okolje, v katerem sodelujejo, si medsebojno pomagajo, odpirajo dileme in skupaj
iščejo rešitve.
Učinke na področju vključevanja vseh učencev opazimo šele takrat, ko se spremembe
odvijajo na ravni šole in so skupni cilj vseh učiteljev, ne le posameznikov. Zato sta predpogoj
za razvoj vključujoče šole visoko razvita sodelovalna kultura in zaupanje med učitelji. (Grah,
J. et.al, 2017).
Za doseganje ciljev so potrebne različne aktivnosti, ki razvijajo tudi elemente socialno
čustvene pismenosti. Ti elementi so naslednji:
 samouravnavanje (nadziranje impulzov, uravnavanje čustev in vedenja, odlaganje
nagrade in vztrajnost, odpornost in obvladovanje stresa),
 socialno zavedanje (zanimanje za druge, zaznavanje in razumevanje čustev drugih,
spoštovanje, empatija, solidarnost),
 odnosne spretnosti (vzpostavljanje in vzdrževanje stikov, komunikacijska kompetenca,
komunikacijske kompetence, asertivnost, spodbujanje, konstruktivna povratna
informacija, sodelovanje, pogajanje, reševanje konfliktov in problemov),
 zavzetost in proaktivnost (interes in motiviranost, preudarna uporaba virov in
informirano odločanje, navduševanje drugih, načrtovanje, odgovornost),
 samozavedanje (zavedanje občutkov, prepoznavanje čustev, povezanosti s telesom,
razumevanje čustev in povezav z vedenjem, realna samopresoja in samorefleksija,
samozaupanje). (Roglič Ožek, Rutar Ilc, 2017).
Za ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja je potrebno skrbeti za varnost, potrditev
in sprejetost, negovati je potrebno spoštljivo, spodbudno in odprto komunikacijo, dajati
podporo in gojiti pozitivna pričakovanja, sprejemati različnost, skrbeti za pravičnost, ustrezno
upravljati konflikte in poskrbeti za psihofizično blagostanje.
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Vodja kolektiva si mora prizadevati za spoznavno, čustveno in socialno varno okolje,
spremljati počutje, se zanimati za sodelavce in jim omogočiti, da izražajo svoje mnenje in
občutke. Izraziti jim je potrebno odobravanje ob uspehih in podpirati zdravo samopodobo in
samozaupanje. Prav tako je potrebno jasno sporočati, da je medsebojno spoštovanje cenjeno,
spodbujati empatijo in prosocialnost.
Vzpostavljati je potrebno sproščen odnos in tudi odločnost. Komunicirati je potrebno odkrito,
vljudno in spoštljivo ter uporabljati konstruktivno povratno informacijo, ki priznava
kakovostno opravljeno delo in izboljševanje pomanjkljivosti.
Izražati je potrebno pozitivna pričakovanja v zvezi z napredkom in uspešnostjo ter omogočati
priložnosti, v katerih se lahko izkažejo. Vodja mora biti spodbuden, pokazati, da sodelavcem
zaupa, da verjamem vanje, jim dati možnost izbire, omogočiti soodgovornost in spodbujati
samostojnost.
Za vodjo je pomembno, da sprejema individualne razlike in ima ničelno toleranco do
negativnosti in tudi ničelno toleranco do diskriminacije s prepoznavanjem in spoštovanjem
raznolikosti. Podpirati je potrebno celostno vključenost sodelavcev, upoštevati njihove
potrebe in si prizadevati za individualni pristop. Pomembna je tudi skrb za pravičnost in
izražanje jasnih in enotnih pričakovanj.
V kriznih primerih si vodja mora prizadevati, da uporablja spoštljiv ton in izraža raziskovalno
zanimanje brez obsojanja. Omogočati mora varno okolje za poslušanje in argumentirano
pojasnjevanje vseh vpletenih.
Ob vsem že naštetem je s strani vodje potrebna tudi skrb za psihofizično blagostanje, da zazna
morebitno preobremenjenost posameznikov ali skupine, da je pozoren na stres in izgorelost in
da v takšnih situacijah ukrepa. Zaznati je potrebno tudi stiske, omogočiti njihovo izražanje in
obravnavanje, poskrbeti ob morebitni lastni stiski za premor in se tudi zavedati svojih pravic
in meja svojih odgovornosti.
Če vodja skrbi za dobro klimo že s svojim zgledom, kaže svojim sodelavcem, kako je
potrebno delovati. V kolikor uspe sodelavcem vse to ponotranjiti in prenesti v svoje razrede,
na učence, potem je dobra šolska klima zagotovljena in dani so pogoji za uspešno učenje v
varnem in spodbudnem učnem okolju v skupnosti drug z drugim.
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Hermina Rot: ŠOLSKA MEDIACIJA KOT NAČIN VZGOJE ODGOVORNIH
MLADOSTNIKOV DRUŽBE PRIHODNOSTI
Osnovna šola Gorje
Povzetek
Šola je prostor številnih odnosnih interakcij, ki potekajo med učenci, učitelji in starši. Preplet
medsebojnih interakcij pa vedno vodi do konfliktnih situacij. Nesmiselno se jim je izogibati.
Bolje je uporabljati načine, kako učence naučiti spoprijemanja s temi situacijami in kako
spore reševati. Programi mediacije v šoli nam to omogočajo. V bistvu učence učimo že dolgo
znane in uveljavljene modrosti, za katere želimo, da jih spoznajo, uporabljajo in ponotranjijo.
S tem v šolski prostor vnašamo kulturni dialog in kot pedagogi sprejemamo odgovornost k
vzgoji osveščenih mladostnikov, ki si jih želimo v naši družbi prihodnosti.
Summary
The school is the space of many related interactions that take place between pupils, teachers
and parents. The interaction between interactions always leads to conflict situations. Avoiding
them is sensless. It is better to use ways to teach pupils how to deal with these situations and
how to deal with disputes. Mediation programs at school gives us that. In fact, we are learning
pupils the long-known and established wisdom that we want them to learn, use and
internalize.
By doing so, we enter a cultural dialogue into the school space and, as pedagogues, we take
responsibility for raising the informed youths that we want in our society of the future.
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UVOD
KONFLIKTI MED UČENCI
Za današnje učence se zdi, da so pogosteje v konfliktu glede manj pomembnih vprašanj, pri
čemer je nasilje bolj prisotno. Učenci imajo krajšo pozornost, ne kažejo spoštovanja do
odraslih, so bolj egocentrični, se ne posvečajo šoli, so materialistični (Cohen, 2012).
Vedeti moramo, da konflikt sam po sebi ni nič slabega. Je korenina za spremembe, če se z
njim soočimo. Njegovo bistvo je, da težimo k iskanju konstruktivnih rešitev, torej k
sodelovanju z namenom razrešitve problema. V tem primeru konflikt posamezniku omogoča
osebnostno rast, razredu pa prinaša ugodnejšo klimo. Učenci lažje sledijo pouku in sodelujejo,
med njimi teče odprta komunikacija. Spoštljivi odnosi in občutek varnosti pa so pri samem
šolskem delu zelo pomembni.
V družbi še vedno vlada prepričanje, da naj bi znali konflikte konstruktivno reševati
avtomatično. Dejstvo je, da nas tega nihče ni učil. Strategij reševanja konfliktov se moramo
najprej naučiti pedagogi, da jih lahko prenesemo na učence. Sčasoma uvidimo, da
povzdignjen glas, očitki in pridige niso učinkoviti.
Učenci, ki se zatekajo k uporabi kletvic, žaljivk, k izzivanju in nasilnejšim oblikam soočanja s
problemi, kot so npr. k pretepanju, porivanju, prerivanju in dokazovanju kdo je glavni,
uvidijo, da to nima smisla. Nadzor, omejevanje, grožnjo, morajo zamenjati reševanje
konflikta, sodelovanje, aktivno poslušanje in dvosmerna komunikacija. Gre za soudeleženost,
določitev vlog, iskanje skupnih interesov in odkrivanje ter upoštevanje tistega, kar je pri
vsakem učencu ali odraslem v konfliktu enkratno in posebno. Oboji dobimo spretnost, ki je
pomembna za celotno življenje.

ZAKAJ RAVNO MEDIACIJA?
Mediacija s številnimi pozitivnimi lastnostmi je dober korak k reševanju konflikta. Pomaga
pri učinkovitejši komunikaciji in spodbuja empatijo.
Številni avtorji (Lam, 1989, Cohen, 1995, Bell, Coleman, Anderson, Whelan, Wilder, 2000,
Kaplan, 1992, 2002,, 2005, 2009) navajajo, da šolska oz. vrstniška mediacija prinaša številne
prednosti, vse od zmanjšanja nasilja v šoli, izboljšanja šolske klime, zmanjšanja vzgojnih
ukrepov, pa do izboljšanja samopodobe pri učencih mediatorjih in večjega prevzemanja
odgovornosti. Poleg tega ugotavljajo, da se kar 90 % in več šolskih oz. vrstniških mediacij
reši s končnim dogovorom, ki je sprejemljiv in zadovoljujoč za vse vpletene udeležence v
sporu (Prgić, 2014).
Programi mediacije so oblikovani, da opolnomočijo vse udeležence v procesu. Mediator je
nevtralna oseba, ki vodi faze mediacije. Uporablja koristne tehnike komunikacije kot npr.
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povzemanje, možgansko nevihto, »jaz stavke«, zapis dogovora oz. rešitev, zapis točk
strinjanja.
Ob udeležbi učencev pa mediacija ne more biti uspešna brez podpore učiteljev in vodstva
šole.
Udeleženci usposabljanja za vrstniške mediatorje so nam podali pomembne informacije o
tem, zakaj se jim zdi mediacija dobra stvar. Med drugim so navedli, da jim je proces pomagal
do večjega razumevanja medsebojnih odnosov, do razumevanja razlogov, zakaj pride do
konflikta in kako ga rešiti, do spoznanja, kako pomembno se je naučiti odpustiti, biti strpnejši
do drugih, ne verjeti temu, kar govorijo drugi, postati odgovornejši in bolj zrel. Najboljši pa
sta ugotovitvi, da se po uspešni mediaciji počutijo dobro in da mediacija deluje.
Sama sem z mediacijo reševala slabšo odnosno situacijo med učenci 6. razreda. Z učiteljico
sva ugotavljali, da so učenci skozi konstruktivne pogovore bolj razumeli sebe in drugega,
začutili, da nobenemu od njih ni vseeno, kaj se dogaja, postali v razmišljanju zrelejši in prišli
do spoznanja, da slabi medsebojni odnosi v razredu nikomur ne koristijo. Ob koncu šolskega
leta je podana ocena, da se učenci veliko bolje razumejo in da so postali med seboj bolj
povezani.

NAČELA MEDIACIJE
Mediacija je komunikacijski proces, v katerem osebe s problemom ob navzočnosti nevtralne,
tretje osebe, sodelujejo z namenom mirne rešitve njihovega konflikta. Nevtralna tretja oseba
je mediator. Če mediacijo izvajajo vrstniki, ga imenujemo vrstniški mediator.
Gre za pristop k reševanju konflikta, v katerem sprti strani – osebi, ki se ne strinjata, dobita
možnost, da se srečata iz oči v oči in se pogovorita (brez prekinjanja, žaljivk, poniževanj,
fizičnega nasilja), tako da vsaka sprta stran lahko opiše svoj pogled na zadevo. Pri tem morata
govoriti resnico. Ko je problem opredeljen, sprti strani oblikujeta možnosti, s katerimi bi obe
pridobili, in izbereta rešitev, s katero bosta obe zadovoljni. Na koncu oblikujeta sporazum. Z
njim se zavežeta, da bosta ravnali na določen način od tega trenutka dalje. Vse, kar je na
mediaciji izrečeno, ostane zaupno, razen če ne bi udeleženca v sporu s čim škodila sebi ali
drugim.
Šolsko mediacijo izvajajo strokovni delavci na šoli, medtem ko vrstniško mediacijo izvajajo
učenci sami (Prgić, 2014).

KOORDINATOR VRSTNIŠKE MEDIACIJE
Koordinator ima izredno pomembno vlogo, saj je od njega odvisno, kako uspešno bo potekal
program mediacije na šoli. Več usposobljenih mediatorjev na šoli omogoča večjo fleksibilnot
pri določanju urnika za mediacijo. Med članicami sva svetovalni delavki in učiteljica.
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Njegova skrb je organizacija celotnega programa: od ustvarjanja pozitivne klime v šolskem
prostoru, do sprejemanja mediacije, izobraževanja oz. usposabljanja vrstniških mediatorjev,
usklajevanja urnikov mediacij in razporeda mediatorjev, organizacije sestankov … Sprva
koordinator redno prisostvuje vrstniški mediaciji, vendar ne posega vanjo. Nujno je, da izvaja
z vrstniškimi mediatorji redne supervizije (Prgić, 2010).
Koordinator ne sme biti oseba, ki lahko kaznuje. Ker je mediacija zaupen in nekaznovalni
postopek, bi s tem nasprotovali samemu namenu postopka.
IZVAJANJE VRSTNIŠKE MEDIACIJE
Vrstniško mediacijo zmeraj izvajata dva učenca mediatorja, zato govorimo pravzaprav o
somediaciji. Dva mediatorja povečata dinamiko procesa, poleg tega pa dober somediator oz.
komediator zmanjša pritisk na drugega mediatorja, s čimer daje priložnost, da oba skupaj
bolje izpeljeta proces, ker sta lahko bolj potrpežljiva in vztrajnejša. Prav tako somediacija
omogoča uvajanje novega mediatorja, ki si skozi mediacijo nabira nove izkušnje ter pridobiva
prakso za svoje delovanje (Prgić, 2010).
Ob uvajanju šolske mediacije smo jo zaposlene usposobljene mediatorke sprva predstavile
celotnemu učiteljskemu zboru. Sledilo je predavanje za starše. Z igro vlog smo učencem
predstavile mediacijo po razredih. Učenci so se v program vrstniške mediacije prijavili
prostovoljno. Dodatno smo pridobili soglasje staršev in učiteljevo priporočilo. Poleg
uspešnih, samozavestnih učencev z dobrimi komunikacijskimi veščinami, so se prijavili tudi
taki, ki imajo težave s samopodobo. V program smo jih vključili. Skozi izobraževanje so
pridobili veliko veščin, ki jim bodo še kako koristile v nadaljnjem življenju, niso pa postali
vrstniški mediatorji (na lastno željo, zaradi predčasne prekinitve programa). Ob koncu
usposabljanja za vrstniške mediatorje so učenci izpolnili evalvacijski list. O rezultatih smo se
pogovorili.
Pri izobraževanju smo se trudile vnašati čim več sproščujočih aktivnosti (prekinjanje poteka
izobraževanja s kratkimi socialno-interaktivnimi igrami, ogromno iger vlog ipd.). Same
imamo izkušnjo sicer zahtevnega usposabljanja za mediatorja, ki pa ga je ravno tovrsten,
optimistično hudomušen način, naredil izredno prijetnega.
Z novim šolskim letom bomo usposobile novo skupino vrstniških mediatorjev. Odločile smo
se, da imajo k usposabljanju možnost pristopiti učenci zadnje triade osnovnošolskega
izobraževanja.
Prgič (2014) meni, da naj osnovno izobraževanje poteka štirikrat po tri ure in da je najbolj
učinkovito, če ga porazdelimo v obdobju dveh do treh tednov. Navedeno priporočilo smo
upoštevale in kasneje dodale še mnoge ure dodatnih obveznosti, povezanih z mediacijo.
Po začetnem mediacijskem usposabljanju pridobijo učenci osnovne spretnosti, ki so potrebne
za začetke izvajanja mediacije. Pred konkretnimi primeri med učenci je bilo vrstniške
mediatorje sprva strah. Vsi pa so bili mnenja, da je postopek razburljiv in razveseljujoč.

469

Strinjajo se, da skozi vsak proces vrstniške mediacije pridobivajo nova znanja in sposobnosti.
Mediacija jih bogati in jim širi obzorja. Skozi izkušnje mediacije odkrivajo načine izboljšanja
prvotnih oblik dela.
Primerno usposobljeni učenci lahko mediirajo v večini konfliktov med svojimi vrstniki zelo
uspešno, brez posredovanja odraslih. Nekateri primeri pa so za učence mediatorje prezahtevni
– v takem primeru izpeljemo mediacijo šolski mediatorji.
Nekatere situacije pa niso primerne za mediacijo in jasno zahtevajo odziv šolskega
disciplinskega sistema. Če spor vključuje resno fizično nasilje, rasno ali spolno nadlegovanje,
orožje ali droge v šoli, mora do ustreznih posledic priti hitro in avtoritativno (Cohen, 2012).

VODENJE EVIDENCE
Ob tem, da je v duhu pozitivnih komunikacijskih sporočil opremljen prostor, kjer mediacija
poteka, je dobro, da na šoli mediaciji namenimo oglasno desko. Nujna je objava urnikov
izvajanja mediacije. Dodatno so zaželeni članki v šolskem ali v lokalnem časopisu.
Na naši šoli o dejavnosti napišemo poročilo, v katerem navedemo vse aktivnosti, ki smo jih
izvedli. Med šolskim letom vodimo mapo izvajanja šolske mediacije in vrstniške šolske
mediacije. Včasih učitelj, ki napoti učenca na mediacijo, izpolni prošnjo za mediacijo. Ob
vsaki mediaciji zapišemo dogovor, ki zavezuje kot pogodba. Iz njega je razvidno, kdaj je
potekala, katera dva učenca sta bila v njej udeležena, katera vrstniška mediatorja sta jo vodila
in da sta učenca seznanjena s temeljnimi pravili mediacije. Zapiše se tema spora – problem in
rešitev oz. sklenjen dogovor, do katerega tekom mediacije učenca prideta. Spodaj se oba
učenca podpišeta.
VZDRŽEVANJE PROGRAMA VRSTNIŠKE MEDIACIJE
Želimo si, da mediacija na šoli deluje. Posebno skrb moramo namenjati razvoju mediatorjev.
Ni dovolj, da jih usposobimo za izvajanje samostojne vrstniške mediacije, redno srečevanje z
njimi je potrebno skozi vso šolsko leto. O primerih se je potrebno pogovarjati in razvijati
mediacijske veščine skozi nadaljevalno usposabljanje. Teme za nadaljevalno usposabljanje
navadno ne sledijo predpisanemu programu, ampak izhajajo iz potreb izraženih s strani
mediatorjev ali iz njihovih opazovanj. Večina programov vrstniške mediatorje spodbuja, da
predstavijo primere, ki se jim zdijo zanimivi ali zahtevni. Učence prosimo, da govorijo o
primeru, ne o udeležencih. Informacije, pridobljene na takih sestankih, morajo biti zaupne.
Morda potrebujejo mediatorji več vaje pri določenem postopku mediacije npr. pri postavljanju
vprašanj, iskanju problema itd. Nadaljevalno usposabljanje lahko izvedejo učenci mediatorji s
koordinatorjem, sami ali pa skupaj z gostujočim predstavnikom iz druge šole.
Zaradi ustaljenega šolskega urnika lahko izvedba sestankov mediatorjev predstavlja problem.
Pred poukom imajo učenci že velikokrat druge učne vsebine, ali težave s prevozom, enako je
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v času po pouku. Vodenje sestankov med šolskim dnevom je delikatno, saj morda sploh ni
izvedljivo zaradi učnih obveznosti koordinatorja, oziroma ni zaželeno zaradi manjkanja
učencev od rednega pouka. Kadar učenci, po predhodnem dogovoru z učiteljem, vendarle
manjkajo pri kakšni uri, morajo snov nadoknaditi. Izvajanje vrstniške mediacije nikoli ne
poteka med poukom.
Na naši šoli smo mediatorke usposabljanje vrstniških mediatorjev izvajale kot interesno
dejavnost. To se je izkazalo za učinkovito. Imamo težave s prostorsko organizacijo. Želeli bi
si vedno isti prostor, kjer bi se lahko srečevali. Prostor, vizualno podkrepljen z ustreznimi
slikovnimi materiali, namreč veliko bolj pritegne. Sklenili smo kompromis. Šolsko mediacijo
izvajamo v svojih kabinetih oz. pisarnah, za šolsko vrstniško mediacijo nam je odstopila
prostor knjižničarka v šolski knjižnici.
Ena od izredno pomembnih sestavin za uspeh vrstniške mediacije je oblikovati enotno in
navdušeno skupino. Mediatorji morajo biti ostalim za zgled. Zavzemati se morajo za spoštljiv
in skrben odnos do drugih. K dobremu skupinskemu duhu pripomorejo zabavni sestanki in
načrtovanje posebnih dogodkov (skupne igre, zabave, izleti). Mediatorji morajo čutiti, da je
njihovo delo cenjeno, saj jim to daje dodatno motivacijo in zagon za delo.
Kadar gre za vrstniškega mediatorja, ki ne zmore disciplinirati svojega vedenja, mora biti iz
programa mediacije začasno odstranjen. Primeri takšnega vedenja vključujejo poslabšanje
uspeha v šoli, začenjanje pretepov, posredovanje zaupnih informacij in neudeležba na
mediacijskih srečanjih in sestankih. Pravila mediacije poudarjajo obveznosti vsakega učenca,
zato naj bi ti učenci prevzeli vodilno vlogo, tako pri formulaciji kot pri uveljavljanju teh
pravil. Eden izmed najboljših načinov za dosego tega je pogodba skupine. Učenci naredijo
seznam tipov vedenja. Skupaj oblikujejo vrsto posledic za primer, ko se član vede v nasprotju
z njihovimi skupnimi pričakovanji. Vsak mediator podpiše dogovor skupine, zavezujoč se, da
ga mora spoštovati. V nasprotnem primeru lahko pričakujejo določene sankcije (Cohen,
2012). Ker je na naši šoli vrstniška mediacija šele dodobra zaživela, je to ena od nalog šolskih
koordinatorjev v prihodnosti.
MOŽNOSTI ŠIRJENJA PROGRAMA
Bistvo mediacije je, da živi s šolo. Med zaposlenimi moramo iskati podporo našega programa
in se obenem truditi širiti njeno področje delovanja. Kot skupina lahko načrtujemo in
izvajamo posebne projekte.
Možnosti za posebne projekte so številne. Učenci – vrstniški mediatorji lahko:
-

ponudijo učencem kratke (mini) tečaje o razreševanju konfliktov;
osveščajo vrstnike o temah kot so nasilje, rasni odnosi, odnosi do učencev s posebnimi
potrebami, zlorabe substanc (alkohola, cigaret …);
izvajajo mediacijska usposabljanja na drugih šolah;
širijo znanja z obiski drugih samostojnih mediatorjev ali
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organizirajo dobrodelne dogodke za zbiranje sredstev (npr. za šolski sklad) (Cohen,
2012).
Za uspešnost programa je zelo dobro, da tudi starši razumejo koncept mediacije in tudi sami
znajo voditi pogovor po njenih načelih. To izboljša njihove »starševske veščine« in otrokom
zagotavlja prenos znanja in obvladovanja konfliktov v svoje domače okolje (Prgič, 2010).
Šola bi lahko ponudila mediacijo kot prostovoljno storitev. Ko bi šolski svetovalni delavci
postali pozorni na napetosti doma (zaupanje, odgovornost, spoštovanje, vedenje, ocene ..), bi
lahko družine napotili na takšna mediacijska srečanja.
-

Najboljši način za pridobitev podpore učiteljev in vodstva bi bil vključitev zaposlenih na šoli
v usposabljanje za mediatorje, da se učijo z učenci. Marsikomu je lahko program cenjen v
celoti šele, ko ga doživi in uspešno zaključi usposabljanje skupaj z ostalimi. Člani neposredne
udeležbe v procesu usposabljanja za mediatorja velikokrat postanejo največji podporniki
programa. Takšen usposobljen kader odraslih mediatorjev lahko potem nudi svoje storitve za
vse primerne učence, učitelje, zaposlene in vodstvo šole, vključene v konflikt (učenci –
učitelji, učitelji – učitelji, zaposleni – učitelji, učitelji – vodstvo itd.).
Mediacija lahko nastopi kot učinkovita tudi v primerih, ko so učenci za svoja neustrezna
izrazita vedenjska odstopanja oz. dejanja že kaznovani. Vzpodbudimo jih, da govorijo o
svojih sporih. S tem dobi učenec lažji vpogled v svoje odzive, kar lahko doprinese k uspešni
modifikaciji vedenja.
Paziti pa moramo, da učenci med vrstniško mediacijo in med šolsko disciplino jasno ločijo.
Glede posledic kaznovanja ni pogajanj. Pravila so jasno postavljena in jih je treba spoštovati.
Če tega ne upoštevamo, je ogrožena integriteta obeh pristopov.

ZAKLJUČEK
Predana in spretna skupina vrstniških mediatorjev na šoli lahko za boljšo šolsko klimo naredi
ogromno. Člani skupine lahko ostalim z zgledom nazorno pokažejo, da lahko raznolika
skupina učencev dela, se uči in se zabava skupaj. S svojimi osebnostnimi lastnostmi, kot so
spoštovanje sovrstnikov, komunikacijske spretnosti, pripravljenost za povratne informacije,
odprtost, so najboljši zgled za ostale.
Šolska mediacija prinaša v šolo dialog, zmanjšuje nasilje, vzgaja mlade v kritično in
samostojno razmišljanje, veča njihovo odgovornost, jih uči soočanja s situacijami in jih
usmerja k samostojnemu razmišljanju in reševanju sporov.
Vrstniška mediacija spodbuja drugačen pristop k spreminjanju vedenja učencev. Daje jim
moč, da sami rešujejo svoje težave. Pomeni spremembo v smeri večjega opolnomočenja, kar
morda nekateri pedagogi težje sprejmejo. Pri uvajanju mediacije v šoli, se je tega treba
zavedati. Potrebno je biti aktiven in hkrati potrpežljiv, da se bodo v praksi še bolj izkazale
njene koristi.
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Mediacija je projekt šole za novo kulturo odnosov. Učenje komunikacijskih veščin je za
bodočo družbo izrazito pomembno in bi moralo postati del učnega procesa. Sposobnost
konstruktivnega reševanja konfliktov je namreč pomemben del socialne opremljenosti
vsakega posameznika in osnova zdrave in zadovoljne družbe prihodnosti.
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Urška Šuštaršič: KREATIVNI ALI PASIVNI – PRIMER DOBRE PRAKSE DELA Z
UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Osnovna šola Danile Kumar
Povzetek
Na naši šoli v veliki meri spodbujamo ustvarjalnost in razmišljanje izven okvirjev. V zadnjem
času učitelji vseeno vedno pogosteje poročajo o učencih, ki ne sodelujejo, so pasivni ali pa
glasni in moteči. Za strokovne delavce so še večji izziv učenci s posebnimi potrebami, saj se
vsak s svojo specifiko še težje prilagaja.
V prispevku želim predstaviti pomembne smernice pri razvijanju kreativnosti pri učencih v
osnovni šoli. Predstavila bom primer dobre prakse vključevanja praktičnih dejavnosti v ure
dodatne strokovne pomoči in v ure namenjene celotnemu razredu.
Ključne besede: kreativnost, učenci s posebnimi potrebami, primer dobre prakse

Summary
At our school, we greatly encourage creativity and thinking outside the box. Lately, teachers
are increasingly reporting about the students who don’t participate in class, are passive or loud
and disturbing. A special group of students are those with special needs. Each of them has it's
own specifics and it’s even more difficult for them to adapt. They sometimes represent a great
challenge in a school system.
In the article, I want to present important guidelines in developing creativity in this group of
students in elementary school. I will present an example of good practice of integrating
practical activities into additional professional assistance classes as well as in the class.
Keywords: creativity, students with special needs, good practice example
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Uvod
Učitelji poročajo, da je vedno več učencev, ki so med poukom nemotivirani za delo, kar se
kaže v njihovi odsotnosti ali pa v iskanju pozornosti na neprimeren način. V obeh primerih so
učenci, iz zornega kota učitelja, pasivni pri osvajanju šolske snovi oziroma pri sodelovanju
znotraj pouka. Med učnim procesom se torej počutijo slabo, prav tako pa lahko negativno
vplivajo na razredno klimo celotnega razreda. Dryden in Vos (2001) ugotavljata, da je pogost
vzrok za tako vedenje učencev v tem, da se v šolskem okolju počutijo neuspešno, tako na
učnem kot socialnem področju. Pravita (prav tam), da je potrebno vzporedno s spreminjanjem
družbe, kar je naraven proces, spreminjati tudi šolstvo in spodbujata, da iščemo smernice in
metode, ki bi zmanjševale zmožnost neuspeha učencev. Tako bi učencem dali večjo možnost
za uspešno delo v šoli in jih opremili z različnimi kompetencami za proaktivno in kreativno
vedenje še naprej. Cilj članka je tako predstaviti čim več metod, kako aktivirati učence v
osnovni šoli, da iz pasivnih posameznikov, ki jih vedno pogosteje srečujemo pri pouku,
izzovemo njihovo radovednost in jih angažiramo v aktivno pridobivanje znanja in kreativno
udejstvovanje v družbi.
Pasivni in moteči učenci
Učenci se v šolskih situacijah srečujejo s številnimi izzivi in se na njih tudi različno odzivajo.
Težave učencev so vezane na domače razmere, učenčevo socialno delovanje in njihovo
dojemanje uspešnosti na šolskem področju. Učenci v večini uspešno krmarijo s svojimi
težavami, se sproti učijo in svoje razreševanje konfliktov usmerijo v iskanje rešitev. Učencem,
ki se pa v svoji koži ne počutijo uspešne, sprejete in zadovoljne, pa lahko tudi manjše težave
predstavljajo veliko stresno situacijo. Bohinc Gorjak (2013) pravi, da so pri takih učencih
običajne reakcije v stresnih situacijah pogosto nezavedni umik zaradi teže in napetosti, ki jo
situacije nosijo s seboj. Nevrološko bi temu rekli, da gre za instinktivne odzive področja
malih možganov, ki skrbijo za učenčevo varnost, kar se kaže na različne načine:
 negiranje, zanikanje: kot da konflikta ni,
 potlačevanje: izogibanje področju, kjer konflikt je,
 enostransko reševanje konflikta: z izvajanjem pritiska na druge, da se drugi prilagodijo,
spremenijo, zahtevanje, obtoževanje,
 zamolčanje konflikta oziroma neizražanje le-tega,
 iskanje zunanjih vzrokov za lastna dejanja.
Brdar in Rijavec (1998) pravita, da je ob takšnem soočanju s konflikti oziroma neuspehu
potrebno takoj reagirati. Ko učitelj opazi težave učenca, je pomembno, da se z učencem
pogovori in v sodelovanju s šolsko svetovalno službo začne s pomočjo učencu. Dlje časa, ko
učenec uporablja nekonstruktivno obliko reševanja konflikta, težje je popraviti oz. preprečiti
pojav tako imenovane naučene nemoči, ki še bolj ohromi posameznika. Poudarjata pa, da je
pri tem pomembna postopnost vključevanja strokovnih delavcev v usmerjanje otroka.
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Mantzicopoulos (1997) je v svoji študiji ugotovila povezanost med pozitivnimi strategijami
soočanja s stresom/težavami ter notranjo motivacijo učencev, kar daje jasne smernice, kako je
kompetentno reševanje konfliktov pomembno za optimalen razvoj posameznika.
Medija (2012) je v raziskavi med osnovnošolskimi učenci ugotovila, da učenci 5. razreda pri
soočanju z neuspehom uporabljajo učinkovitejše strategije kot učenci 8. razreda. Pogosteje
uporabljajo strategijo reševanja problema in strategijo pomoč in podporo staršev in učiteljev.
Za učence 8. razreda, so značilnejše t. i. neučinkovite strategije kot so pasivnost, humor,
čustva in ukvarjanje z drugimi dejavnostmi. Kar pomeni, da moramo biti v osnovni šoli na
učence višjih razredov še bolj pozorni.
Nasprotje pasivnosti ali motečega vedenja pa sta kreativnost in ustvarjalnost. Zato se pri urah
dodatne strokovne pomoči največkrat ukvarjamo z vprašanjem, kako pasivnega ali celo
destruktivno odmaknjenega učenca pripraviti do proaktivnega sodelovanja najprej v
pogovoru, potem pa še v usmerjenih dejavnostih. V nadaljevanju so najprej bolj podrobno
opisane faze konflikta učenca, povezane s konceptom kreativnosti. Sledi prikaz primerov
dobre prakse pri premagovanju tovrstnih težav s pomočjo spodbujanja kreativnosti pri
učencih.

Faze konflikta
Pri akutnih stiskah otroka lahko govorimo o stopnjah otrokovega počutja ob konfliktu. Le-te
lahko razdelimo na 6 stopenj, ki jih vidimo na sliki 1 (Otten, Tuttle, 2011). V prvi fazi je
učenec miren, v 2. in 3. fazi njegov nemir narašča do 4. faze, ko njegovo vedenje najbolj
ekalira, sledi ohlajanje v 5. stopnji in analiza vedenja do mere učenčevih sposobnosti v 6.
stopnji.
Slika 1: Faze konflikta

Posredovanje strokovnega delavca je možno in smiselno predvsem v 2. in 3. fazi, pri čemer je
izbira prave dejavnosti za učenca ključna za to, da se učenec pomiri in vrne v fazo miru, kar
pomeni, da se prepreči eskalacija vedenja v 4. fazo. V primeru, da učenec doseže 4. fazo, kjer
je z njim ponavadi nekonstruktivno sodelovati in je potrebno samo poskrbeti za varnost, se
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aktivno vključevanje primernih metod prične zopet v 5. fazi, s katerimi pospešimo
regeneracijo učenca, da se njegovo počutje čimprej povrne v ustaljeno stanje.
Pri pedagoškem delovanju (Bohinc Gorjak, 2013) je pomembna ciljna usmerjenost in
prožnost v komunikaciji in mišljenju. Pri vsaki vodeni dejavnosti se moramo zavedati cilja, ki
ga želimo doseči v svetovalnem procesu. Učencu moramo ozavestiti njegovo vedenje, ga
spodbuditi k razmišljanju, če njegovo vedenje oziroma to kar počne, vodi tja, kamor si želi
priti, torej k cilju. Pri pogovorih z učenci moramo biti prožni, svoja vedenja in vedenja drugih
moramo pogledati z različnih zornih kotov. Te drugačne perspektive komuniciranja učimo
tudi učence, da bo tudi njihova prožnost omogočila metakomunikacijo, da bodo spoznali, da
smo ljudje več kot le naše vedenje.
Kreativnost
Kreativnost (in njene izpeljanke ustvarjalnost, inovativnost) lahko opredelimo na številne
načine, ampak noben izmed njih ni zadosten (Pečjak, 1987).
Jaušovec (1987) navaja, da je ustvarjalnost miselni proces, katerega rezultat so originalni in
ustrezni dosežki, da smo vsi ljudje bolj ali manj ustvarjalni in da bistvo ustvarjalnosti ni v
rešitvah, ampak v postavljanju vprašanj ter odpiranju problemov. Za ustvarjalnost ni nujno, da
se kaže skozi dosežke, ki so nekaj novega in izjemnega v svetovnem merilu, ampak so
ustvarjalni tudi dosežki, ki so za posameznika novi, pomembni…
Za ustvarjalnost je predvsem pomembno divergentno mišljenje: iskanje rešitev problema v
različnih smereh in odkrivanje različnih odgovorov.
Suchodolski (1996) pravi, da kreativnost ponuja človeku največjo možno svobodo. Delo in
učenje tako preneha biti samo skrb za pridobivanje sredstev, znanja, ampak se spremeni v
način življenja. To želimo doseči tudi pri naših učencih.
Lozanov (po Dhority, 1992) pravi, da je zelo učinkovit prodor v učenčeve mentalne rezerve
vzpodbuditi v njem otroško igrivo in brezskrbno stanje. Tudi Marentič Požarnik (2000) pravi,
da je potrebno učence spodbujati k razmišljanju in ustvarjalnosti. Največja radovednost pa se
zbudi ob novih, nenavadnih dogodkih, ob neskladjih s pričakovanji in ob srečanju s
problemsko situacijo. Na tak način se lotevamo dejavnosti tudi v šoli.
Uporaba metod za spodbujanje kreativnosti v osnovni šoli
Metode za kreativno razmišljanje pri urah dodatne strokovne pomoči uporabljamo z dvema
ciljnima predpostavkama:
 uporaba metod za spodbujanje kreativnosti kot kurativa za aktivacijo ali pomiritev
učenca po fazah konflikta (slika 1),
 uporaba metod za spodbujanje kreativnosti kot preventiva za višjo samozavest,
občutek uspešnosti in komunikativnosti.

477

Primeri uporabljenih metod in tehnik za spodbujanje kreativnosti
V nadaljevanju so naštete različne metode in tehnike dela z učenci na naši osnovni šoli za
spodbujanje kreativnosti, ki jih uporabljamo kot preventivno ali kurativno dejavnost dela z
učenci na urah dodatne strokovne pomoči, kot tudi na rednih urah z vsem razredom.
Meditacija in tehnike koncentracije
Tehnike meditacije in koncentracije (Dhority, 1992) so vodene dejavnosti sproščanja za
posameznega učenca ali celoten razred. Pozitivni učinki meditacije so številni:
 deluje sproščujoče na um in telo,
 zmanjšuje možnost strahov,
 več samozaupanja,
 izboljša in okrepi imunski sistem,
 osredotoča na sedanjost,
 manj negativnosti,
 izboljšuje čustveno stabilnost.
 več kreativnih idej in energije,
 izboljša spomin in zbranost.
Diskusija
Diskusija (Vesel, 2005) omogoča soočenje in nasprotovanje mnenj, izkušenj ali interpretacij
dveh ali več strani. Daje možnost za prepričevanje, obrambo, argumentiranje ali dokazovanje
različnih stališč in prepričanj. Prednosti so tudi v povečevanju čustvene angažiranosti,
motiviranosti in v razvijanju različnih spretnosti pri učencu.
Kreativno razmišljanje
Šest klobukov razmišljanja (De Bono, 2006) je vrsta razmišljanja, ki jo imenujemo tudi
vzporedno (paralelno) razmišljanje, kjer vsi sodelujoči (posameznik ali skupina) istočasno
osredotočeno razmišljajo na enak način, v skladu z enakim klobukom, ki predstavlja simbol
za vrsto razmišljanja (o ciljih, informacijah, občutkih, pozitivnih aspektih, ovirah,
alternativnih
možnostih).
.
Kreativna igra
Pečjak (1987) pravi, da igrače vplivajo na ustvarjalnost in rigidnost mišljenja. Z vidika
spodbujanja ustvarjalnosti so slabe igrače tiste, ki zahtevajo samo enostavno, ponavljajočo
dejavnost (avtomobili, modeli hiš …). Igrače, ki spodbujajo ustvarjalnost pa dopuščajo
različne možnosti in ne pogojujejo določene, enoznačne igre (kocke, ploščice …). Pomembni
pa so tudi rekviziti (kot npr. medvedki, punčke….), ki spodbujajo ustvarjalnost v družabni igri
in pa različni rekviziti za umetniško ustvarjalnost (pribor za risanje, piščalke, inštrumenti,
glina, …).
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Slika 2: Ustvarjanje s konstrukcijskimi kockami: »Zmaj uniči moje počitnice«

Glasba
Cambell (2004) pravi, da poslušanje glasbe poveča število nevronskih povezav v možganih.
Otroka lahko nauči dobrih navad, mu pomaga pri premagovanju naporov ob branju,
razumevanju matematičnih konceptov in lažjem pomnjenju dejstev. S pomočjo glasbe lahko
otroci v večji meri izkoristijo svoje čustvene, intelektualne in duhovne zmožnosti. Učenci
glasbo poslušajo za sproščanje ali pa tudi kot ogrodje oziroma usmeritev pri umetniškem
izražanju.
Igre vlog
Pri igri vlog ( Debeljak, 2005) učenec začasno prevzame predpisano vlogo in s tem
razmišljanje, čustvovanje in vedenje nekoga drugega, v simulaciji pa ohrani lastno identiteto
in namišljeno situacijo odigra na način, kot bi ravnal, če bi bila realna. Učenci s pomočjo iger
vlog in simulacije usvojijo globlje razumevanje sebe, drugih, razvijajo veščine samorefleksije,
spodbujajo kritično mišljenje, razvoj medosebnih komunikacijskih in sodelovalnih veščin.
Igre vlog so široko uporabljena metoda za različne cilje, tako individualne kot skupinske.
Primer dobre prakse je tudi vpeljevanje tehnik improvizacijskega gledališča v pedagoški
proces (Impro discipline, 2008).

Logične uganke in problemi
Carreiro (1998) pravi, da nepričakovane dejavnosti sprožijo vprašanja. Dejavnosti kot so npr.
sprememba lokacije stvari, ki so po navadi na nekem mestu, dodeljevanje učencem
nepoznanih nalog in uporaba humorja pozitivno vplivajo na aktivacijo in motivacijo učencev.
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj praktičnih primerov te dejavnosti.
 Kreativne sestavljanke
Kreativne sestavljanke so poseben medij, ki ga uporabljamo hkrati za umirjanje učencev, kot
tudi za spodbujanje k proaktivnosti učencev. Učenec pred seboj dobi set koščkov, pri čemer
ne pozna končne oblike sestavljanke. Prav tako koščki niso vezani na barve in so nenavadnih
oblik. Ta dejavnost učence sprošča, umirja in krepi njihovo koncentracijo in notranjo
motivacijo.
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Slika 3: Sestavljanje različnih setov sestavljank

Michalko (2006) predstavlja različen spekter logičnih ugank (slika 4 in slika 5), ki pri učencih
spodbujajo proaktivnost, motivacijo in občutek uspešnosti.
Slika 4: Naloga povezovanja 9 pik s štirimi potezami

Slika 5: Iskanje števil v sliki

Pogovori preko zgodb, lastnega ustvarjanja
Burnett (2003) navaja, da je pomembno, da imajo učenci pozitiven fokus pred seboj. Do tega
jih lahko pripeljemo tudi preko različnih zgodb, pesmi, poezije, ki si jo po svoje interpretirajo.
Bennet (2006) navaja primere zgodb, na podlagi katerih lahko učenci razmišljajo o svojih
čustvih, mnenjih in dejanjih. Vse te aktivnosti pogosto organiziramo v sklopu ustvarjalnih
delavnic, kjer svoje ideje, mnenja in čustva izrazijo preko risanja, pisanja, proste domišljije in
podobnih dejavnosti.
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Slika 6: Risanje vesoljca po lastni domišljiji

Slika 7: Kreiranje in ilustracije pozitivnih misli

Evalvacija izvedb dejavnosti
Dejavnosti spodbujanja kreativnosti smo na naši osnovni šoli izvajali na individualnih urah
dodatne strokovne pomoči, kot tudi v razredni skupnosti. Na individualnih urah smo v več
primerih uporabljali tehnike za spodbujanje kreativnosti v kurativne namene, v razredu pa
večinoma kot preventivno dejavnost.
Pri individualnih urah so bile v večji meri uporabljene tehnike logičnih ugank in problemov
ter kreativno razmišljanje. V razredni skupnosti so bile v večji meri uporabljene tehnike iger
vlog in diskusija. Tehnike pogovori preko zgodb in lastnega ustvarjanja, meditacije in tehnike
koncentracije, kreativna igra in glasba pa so bile uporabljene v obeh primerih enako pogosto.
Zaključek
Učitelji so poročali, da je vedno več učencev, ki so med poukom nemotivirani za delo, kar se
je kazalo v njihovi odsotnosti ali pa na drugi strani v iskanju pozornosti na neprimeren način.
Naš namen je bil poiskati čim več metod in uporabnih praktičnih tehnik, kako aktivirati
učence v osnovni šoli, da iz pasivnih posameznikov, ki jih vedno pogosteje srečujemo pri
pouku, izzovemo radovednost in jih angažiramo v aktivno pridobivanje znanja ter kreativno
udejstvovanje v družbi.
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Janja Uršič: CELOSTNA RAST OTROKA IN MLADOSTNIKA
Osnovna šola Danile Kumar
Povzetek
Celostna rast mladostnika je projekt, ki se je na šoli izoblikoval postopno na podlagi novih
znanj, potreb in izkušenj. Namenjen je celostnemu razvoju učenca od vstopa v šolo do
njegovega zorenja in posledično napredovanja v srednješolski prostor. Teme, ki se jih znotraj
projekta dotikamo pa so: zavedanje lastnega vedenja, moralni razvoj mladostnika, reševanje
sporov, sodelovalno delo, sobivanje, zdrav način življenja, preživljanje prostega časa, razvoj
možganov in vpliv medijev na celostno zdravje posameznika. Menimo, da je celostni razvoj
otroka/mladostnika ena izmed ključnih nalog vzgojno-izobraževalnih institucij, kot je
osnovna šola. Projekt smo začeli načrtovati z implementacijo mediacije v šolski prostor. Z
implementiranjem odgovornosti posameznika preko izvedenih mediacij pa so bili zasnovani
prvi dnevi dejavnosti in šola za starše. Odzivi učencev, učiteljev in staršev so bili pozitivni in
podporni.
Na podlagi naših opažanj v razvoju učencev, v specifičnih vedenjih v določenem starostnem
obdobju ter primanjkljajih, zaradi katerih so odnosi med učenci lahko slabši, smo postopno
zasnovali projekt, ki pa nam pomaga opremiti učence z določenimi veščinami, vedenji,
razumevanji in predvsem zdravi skrbi zase ter za odnose z drugimi.
Učenci imajo od 1. do 9. razreda vsako leto dan namenjen temam, ki se dotikajo njihovega
celostnega razvoja na področju samozavedanja in medsebojnih odnosov.
Summary
Holistic development of youth is a project which we have gradually introduced into our
school on the basis of our knowledge, needs and experiences. It supports the holistic
development of students from when they enter the school environment and until they mature
and progress to a higher level of eduaction. The project touches upon the following topics:
awareness of one’s behaviour, moral development of youth, conflict management,
cooperation, cohabitation, a healthy way of living, spending free time, development of the
brain and the influence of digital world on individuals’ well-being. We believe that the
holistic development of the youth is one of the key aims of educational institutions, such as
primary school. The project started growing from planning the implementation of mediation
into our school environment. Through the implementation of the sense of responsibility of
every individual after successful mediations the first collapsed days were designed, as well as
the first school for parents. The feedback from students, teachers and parents was positive and
supportive.
Evaluating the growth of students, their specific behaviours at different stages and skills that
might hinder their relationships with schoolmates enabled us to develop the project with the
purpose of equipping the students with specific skills, behaviour patterns, understandings and
above all healthy relationship towards oneself and others.
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Students from Year o1 to Year 9 experience every year a special day dedicated to topics
related to their holistic development of self-awareness and interpersonal relations.
UVOD
Vrednote so merila, za katera si vsi želimo, da jih naši otroci skozi proces osnovnošolskega
izobraževanja usvojijo. Dejstvo je, da nam vrednote niso dane, in vemo, da otroci vrednote
najprej vidijo, slišijo, opazujejo pri odraslih. Ker jih imamo radi, želimo in delamo za njih
najboljše. Vrednote – ljubezen, resnica, strpnost, delavnost, poštenost – so vsekakor del
procesa vzgojno-izobraževalnega dela, so del vzgoje doma in v družbi.
Tako smo na šoli razvili projekt “CELOSTNA RAST OTROKA/MLADOSTNIKA”, ker
verjamemo, da bomo skupaj lažje dosegli cilj samozavedanja in dobrih medsebojnih odnosov
in se uprli posledicam hitrega tempa življenja, ki izpodriva humane kulturne vrednote in goji
sebičnost, ugodje, takojšnjo izpolnitev želja in zabavo na vseh področjih.
Celoten projekt se je na šoli izoblikoval postopno na podlagi novih znanj (izobraževanje štirih
šolskih mediatork), potreb (pri reševanju sporov) in izkušenj (pozitivni odzivi učencev in
staršev).
Projekt je danes namenjen celostnemu razvoju učenca od vstopa v šolo do njegovega zorenja
in posledično napredovanja v srednješolski prostor. Teme, ki se jih znotraj projekta dotikamo,
so: zavedanje lastnega vedenja, moralni razvoj mladostnika, reševanje sporov, sodelovalno
delo, sobivanje, zdrav način življenja, preživljanje prostega časa, razvoj možganov in vpliv
medijev na celostno zdravje posameznika. Menimo, da je celostni razvoj otroka/mladostnika
ena izmed ključnih nalog vzgojno-izobraževalnih institucij, kot je osnovna šola.
Odnosi so lahko pogosto zaradi določenih primanjkljajev v vedenju slabši. Projekt smo
zasnovali na podlagi naših opažanj v razvoju učencev in specifičnih vedenj v določenem
starostnem obdobju. Zaznali smo potrebo, da učence bolj celostno, načrtovano in sistematično
opremimo z določenimi veščinami in vedenji. Projekt sestavljajo mediacija na šoli in dnevi
dejavnosti.
MEDIACIJA
Kot šolsko mediatorko me vsak dan vse bolj preseneča, kako hitro so učenci sposobni
razumeti, sprejeti ali spremeniti razmišljanje oziroma vedenje, ko dejanja osmislijo. Vpogled
v konfliktne situacije in reševanje le teh na bolj konstruktiven način ter spoznanje, da je
konflikt nekaj pozitivnega (da je negativno le doživljanje), sta omogočila, da učence lažje
razumemo, potolažimo, občutimo in jih usmerimo k bolj konstruktivnemu reševanju spora.
Mediacija je danes zame formalno organiziran prostor in čas, ki omogoča, da se dve sprti
osebi (učenca) ob prisotnosti nevtralne osebe, mediatorja, dogovorita.
V prvem delu procesa, ne glede na to, kako močna so čustva, sprta učenca pripovedujeta svoji
različni zgodbi, svoja različna pogleda. V tem delu je mediatorjeva naloga, da posluša, da
sliši, da razume in potrjuje čustva na obeh straneh. Pomembna je torej nevtralnost, ravno tako
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pa tudi enakomerno časovno pripovedovanje zgodb, saj prek zgodbe sprta učenca
pripovedujeta svoja pogleda, svoja stališča. Aktivno poslušanje s strani mediatorja pa je
ključno, da se lahko poudari skupno stališče in poišče skupni interes, zaradi česar sta sprti
osebi v naslednjem koraku pripravljeni razumeti druga drugo in pripravljeni spremeniti svoji
stališči in prevzeti odgovornost za svoja dejanja.
DNEVI DEJAVNOSTI
Učenci imajo od 1. do 9. razreda vsako leto en dan namenjen temam, ki se dotikajo njihovega
celostnega razvoja na področju samozavedanja in medsebojnih odnosov.
V nižjih razredih se na dnevu dejavnosti učenci prek branja pravljic in igranja pravljičnih
likov učijo socialnih veščin in s tem krepijo sposobnosti pri reševanju medsebojnih odnosov,
spoznavajo svoja čustva in čustva sošolcev. Naučijo se izražanja čustev in spoznavajo
medsebojne razlike. V 3., 4. in 5. razredu učence povežemo s starejšimi učenci (sedmošolci in
devetošolci), ker želimo starejšim učencem vzbuditi občutek za mlajše. Spoznavanje
dvosmerne spoštljive komunikacije je osnovni namen delavnic. V 6. razredu pa učencem
prikažemo na njim razumljiv način Kohlbergov moralni razvoj. Osmošolcem omogočimo
enodnevni tabor, kjer je poudarek na sobivanju, zdravem načinu življenja, preživljanju
prostega časa. Na delavnici o razvoju možganov se spoznajo z vplivom medijev na njih.
Želimo, da spoznajo, kaj so se do sedaj že naučili, kako lahko zrelejše razmišljajo in kaj je
potrebno za zdrav, dober odnos oz. kako usklajevati svoje potrebe s potrebami drugih.
MORALNI RAZVOJ
Na podlagi naših opažanj pri razvoju učencev in njihovih specifičnih vedenj smo dan
dejavnosti v 6. razredu namenili prav razlagi Kohlbergerjeve teorije moralnega razvoja.
Stopnje predstavimo na njim razumljiv in preprost način in s tem spodbujamo možnosti
moralnega razvoja. S pravilnim vodenjem in usmerjanjem ter ustvarjanjem ustreznih pogojev
želimo doseči, da otroci spoznavajo, zaznavajo, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je prav in kaj ne,
kar je tudi osnovno vprašanje moralnega presojanja.
Lawrence Kohlberg je bil ameriški pedagog in socialni psiholog. Uspešen je bil na področju
psihologije, iz česar je tudi diplomiral, tema njegovega doktorskega dela pa je moralni razvoj,
kjer je za moralno presojanje uporabil zgodbe, ki vsebujejo moralno dilemo. Vprašanja je
zastavil otrokom in odraslim po vsem svetu v različnih kulturah. Iz odgovorov, ki jih je dobil,
je ugotovil, da moralni razvoj poteka neodvisno od kultur. Povsod lahko opazimo enake
oblike presojanja. Kohlberg pravi, da imajo otroci razloge za moralno vedenje, saj skozi
razvoj gradijo svojo lastno miselnost in načine presojanja.
Učencem predstavimo vseh šest stopenj, ki so razporejene v tri nivoje (predšolski, šolski in
postkonvencionalni nivo). Poudarek je na tem, da je vsaka prejšnja stopnja pogoj za
napredovanje na naslednjo višjo stopnjo in da se stopenj ne da preskočiti. Seveda bi radi vsi
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osvojili najvišjo stopnjo. Tako so učenci toliko bolj začudeni ob podatku, da zelo malo
odraslih doseže ta nivo.
1. 0–2 leti: Otroku na tej stopnji ni mar za interese drugih. Menijo, da je pravilno vedenje
tisto, ki je nagrajeno, in napačno tisto, ki je kaznovano s strani avtoritete. Otrok se želi
le izogniti bolečini, kazni in želi ustreči avtoriteti, pa ne zato, ker bi imela avtoriteta
prav, temveč zaradi moči avtoritete, zaradi bolečine.
2. 2–6 let: Otrok razmišlja: »Jaz hočem in pika.« Otrok na tej stopnji kot pravilno razume
tisto dejanje, ki zadovoljuje njegove lastne želje in potrebe. Značilna je
koristoljubnost. Upošteva jo z namenom, da bi bil nagrajen. Razmišlja v smislu: »Ti
meni, jaz tebi.« Dejanje je za otroka moralno, če je izmenjava poštena.
3. 6–13 let: Otrok je že sposoben sprejemati pravila, norme, zakone, vendar predvsem
zato, da bo deležen nagrade ali priznanja pomembnih odraslih ali socialne skupine
(družine), ki ji pripada. Tako primernost vedenja presoja glede na odzive odrasle
osebe, vendar ga bolj skrbi odobravanje odrasle osebe kot pa negativne posledice
njegovih napačnih dejanj. Otrok v tem obdobju uboga in za njegov razvoj je zelo
pomembno, da razume, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je prav in kaj ne.
4. Adolescenti: Najstnik že ponotranji pravila, norme, zakone in razume, zakaj so
potrebni (npr. v prometu, doma, šoli) in jih zato tudi upošteva. Zato je čas, ki si ga
vzamemo, da pravila osmislimo, zelo dragocen.
5. Na tej stopnji gre za zavedanje, da lahko pravila in zakone s socialnim dogovorom tudi
spreminjamo, pri čemer je potrebno demokratično dogovarjanje in upoštevanje
individualnih pravic z utemeljitvijo družbene koristi. Gre za spoštovanje socialnega
dogovora.
6. V ospredju niso ne lastna korist ne zakoni, ampak upoštevanje višjih univerzalnih
etičnih principov. Ko pride do konflikta med zakonom in lastnim načelom,
posameznik upošteva lastno načelo. To stopnjo dosežejo le redki odrasli.
Pri opazovanju otrok je Kohlberg ugotovil, da je predšolska stopnja moralnega razvoja
stopnja, v kateri so večinoma otroci pod 10. letom starosti, nekaj adolescentov in veliko
mladih in odraslih prestopnikov. Tudi na šoli opažamo, da je druga stopnja moralnega
presojanja še kako prisotna med šestošolci ravno na področju reševanja sporov. Konflikti
so dogajajo prav zaradi maščevalnosti. Veliko otrok vrača “udarce” zaradi razmišljanja:
»Ti meni, jaz tebi.« In v vsakem nadaljnjem koraku je maščevanje večje in močnejše.
Moralni razvoj poleg kognitivne sestavine vsebuje tudi emocionalno in vedenjsko
sestavino, zato je toliko bolj pomembno, da se spodbuja vse tri. Večji razkorak med
razumom in čustvi lahko močno prispeva k “moralni nerazvitosti”. Čustva namreč
delujejo tudi na podzavestni ravni in vplivajo na proces mišljenja.
Primer 1: Učenca sta se že med odmorom sprla. Eden se je postavljal, drugi je prenašal
njegove izjave. Ko se je začel pouk, sta spor in jezo prinesla v razred. V razredu sta sicer
potem to bolj prikrito nadaljevala – z metanjem manjših papirčkov drug v drugega, vendar
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je maščevalnost med njima naraščala, dokler ni eden od njiju namazal papirček z lepilom.
Razum v tem trenutku ni bil več pomemben. Maščevalnost je bila prevelika in učenec je
udaril in se fizično maščeval.
Prav zato, ker je v 6. razredu še veliko sporov na tem nivoju (»Ti meni, jaz tebi.«), učenec
pravil ne upošteva, kljub temu da jih razume. Kljub zavedanju lastnega vedenja učenec ne
želi, noče ali ne zmore razumeti, ker v njem tli maščevalnost.
Primer 2: Učenki se začneta med uro glasno prepirati. Ob opozorilu učiteljice deklica
reče: »Jaz sem ji že velikokrat rekla, da naj bo tiho, pa ne neha in ne neha. Ne zmorem
več.« V tem primeru je prav, da otroke naučimo, da se imajo radi. Deklico, ki ne zmore
več prenašati verbalnega nasilja, je treba razumeti in jo opremiti z veščinami, da se
postavi zase, da bodo drugič že njene besede dosegle svoj namen. Drugi deklici pa je treba
osmisliti pravila, bonton, pravice in dolžnosti učenca ter ji s tem dati možnost učenja
vrednote spoštovanja.
V obeh primerih gre za nemoč, za postavljanje jasnih mej, kaj je prav in kaj ne, kaj lahko
in kaj se ne sme. Prav je, da se otrok postavi zase. Prav je, da se ima rad. Prav je, da
otrokom, učencem sporočamo pravi način. Opremiti jih moramo z veščinami, ki jim bodo
omogočale nenasilno komunikacijo. Te veščine pa jim bodo prišle zelo prav v času
pubertete, ko hormoni opogumljajo situacije in mora najstnik še toliko bolj nujno v danem
trenutku pravilno presoditi.
Tako z opisanimi dejavnostmi postopno ciljno, sistematično in smiselno razvijamo
socialne veščine ter oblikujemo kritično distanco do izbire lastnega vedenja. Želimo, da je
ob koncu šolanja učenec opremljen z boljšim zavedanjem lastne izbire vedenj, višjo
ravnjo odgovornosti, večjim razumevanjem moralnega razvoja in večjimi možnostmi
vplivanja na le-tega. Želimo, da so učenci bolj povezani, da razumejo, zakaj učitelji in
starši od njih nekatera dejanja zahtevamo, nekatera pa pričakujemo.
ZAKLJUČEK
Hitri tempo življenja izpodriva humane kulturne vrednote in goji sebičnost, ugodje,
takojšnjo izpolnitev želja in zabavo na vseh področjih le takrat, če otroke prikrajšamo za
izkušnjo napora, izkušnjo odrekanja, izkušnjo reševanja sporov, izkušnjo sožitja. Z
določeno izkušnjo pa otroka postopno učimo prevzeti odgovornost za svoja dejanja.
Vemo, da so tudi nam izkušnje dragocene, in kadar nimamo izkušenj, se lahko pojavi
stiska. Torej je čas naš zaveznik, vsakič, ko govorimo z otrokom, ki v naših očeh ni
pravilno ravnal, smo na dobri poti, da mu pomagamo, da postopno razume in uboga, da
mu osmislimo pravila, norme, bonton, zakone, da jih upošteva, da mu kasneje lahko
zaupamo in mu dajemo možnost za socialni dogovor, ki pa potegne za sabo odgovornost
in s tem več svobode.
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Mihaela Hozjan: STARŠI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
Starši otrok s posebnimi potrebami pogosto – tudi po lastni izbiri- živijo na robu družbe.
Po diagnozi ne dobijo podpore strokovnjakov, najti morajo svoje načine soočanja s problemi,
pri tem pa gredo skozi vse faze značilne za žalovanje.
Pogosto jih je sram otrokovega nenavadnega obnašanja, zato svoje socialno življenje omejijo
na majhen krog družinskih članov in prijateljev, ki otroka sprejemajo. To ima vpliv na njihova
osebna življenja, pa tudi na življenja sorojencev.
Pogosto se soočajo z občutki krivde, odgovornosti in strahu za otrokovo prihodnost. V njihovi
želji, da bi pomagali otroku pogosto odstranjujejo prepreke, namesto da bi otroka naučili,
kako se z njimi soočiti.
Stiki z učitelji so za starše zelo stresni. Če učitelj poudarja otrokove pozitivne plati namesto
slabih, dobi hvaležnega starša- sogovornika.
Summary
Parents of children with special needs often live on the edge of society, sometimes even by
their own choice.
After the diagnosis they get no support from the experts, they have to find their own ways of
coping with the problems. They go through all the phases that are typical for mourning. They
are often ashamed of the child’s extraordinary behaviour, so they limit their social life to a
very small circle of family members and friends that accept their child. This effects their
personal lives and also lives of other siblings.
They are faced with feelings of guilt, responsibility and fear of the child’s future. In their wish
to help the child they often try to remove the obstacles instead to teach the child how to face
them.
School meetings are very stressful for the parents. If the teachers emphasize child’s positive
sides instead of bad ones, they get a grateful parent- partner.
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Ko sva se med vožnjo v avtomobilu z možem pogovarjali o starših otrok z redkimi boleznimi
in kako so v svoji stiski potisnjeni na rob družbe naju je hčerka z zanimanjem poslušala. Nato
je sledilo kot strela iz jasnega vprašanje: »Ali sta tudi vidva potisnjena na rob družbe, zaradi
mene, ker imam Aspergerjev sindrom?«
Po nekaj sekundah smrtne tišine sem hitro odgovorila: »Seveda ne, ti nimaš redke bolezni,
Aspergerjev sindrom je pogosta motnja, z njo lahko normalno živiš, če poznaš svoje
posebnosti in se jih naučiš premagovati«… Hčerka je bila zadovoljna z odgovorom in njen
nemirni um je odplaval k bolj zanimivim problemom, moj notranji glas pa me je začel
zbadati: »ali res?«
Pravzaprav sem za pomiritev hčerke uporabila t.i. belo laž, kajti resnica je, da je pravzaprav
vsaka družina z otrokom s posebnimi potrebami včasih tudi prostovoljno postavljena na rob,
pa če si to prizna ali ne.
Najbrž ni starša, ki ne bi sanjaril o prihodnosti svojega še nerojenega otroka. Morda bo igral
kitaro, morda bo igralka, manekenka… vsi si v svojih sanjah predstavljamo uresničitev
nekaterih svojih skritih želja preko svojega otroka. Ko nekaj let kasneje držimo v rokah
diagnozo, se nekaj prelomi v nas. Naša sanjska podoba otroka »umre« in čas je, da se soočimo
z realnostjo. To pa ni tako preprosto, kot bi bilo prav. Ker je umrla naša sanjska podoba
otroka gremo skozi vse faze žalovanja kot pri resnični izgubi človeka:
-šok, ko nas soočijo z diagnozo
- zanikanje- poiskali bomo drugo mnenje, prerasel bo, to je samo faza…
- jeza- na strokovnjake, na vzgojitelje, na učitelje… tudi na otroka
- pogajanje, iskanje alternativ za »ozdravitev«
- žalost- brezup, strah, če bo naš otrok zmogel, če bomo zmogli mi
- sprejemanje- ko konstruktivno rešujemo probleme in iščemo rešitve, ki koristijo našemu
otroku in nam
Ni nujno, da pridejo vsi starši do faze sprejemanja, nekateri ostanejo v zanikanju, drugi v jezi
, brezupu ali v iskanju nekonstruktivnih rešitev.
Kakšna zmeda vlada v življenju starša, ki ni zmogel priti do sprejetja svojega otroka si je
težko predstavljati. Poleg tega, da je postavljen na rob, je še jezen na cel svet.
Dejstvo je, da si kot starš otroka s posebnimi potrebami potisnjen na rob, brez pomoči in
podpore. Skopa diagnoza hladnega zdravnika starša nikakor ne pripravi na vse ovire, ki ga
čakajo v življenju z otrokom s posebnimi potrebami. Prepuščen je svoji lastni iznajdljivosti,
sposobnostim brskanja po internetu, iskanju odgovorov predvsem pa svoji lastni kritični
presoji, za katero je v večnem strahu, da ga morda zaradi ljubezni do otroka, grdo zavaja. . Ni
delavnic za otroke, individualnih obravnav, nihče se ne ukvarja z otrokom, kaj šele s staršem.
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Ker večina otrok s posebnimi potrebami kaže odklone v svojem vedenju se pridružijo še
pomenljivi pogledi okolice, prikrite ali celo odkrite pripombe o neprimerni vzgoji,
namigovanja o tem, kako bi drugi znali bolje ali celo pokroviteljski nasveti, ki vsebujejo
pristope iz kamene dobe.
Sama se zelo dobro spomnim- še preden sem dobila tršo kožo- »izpada jeze« moje hčerke v
vrsti pred blagajno v trgovini H&M. Spomnim se tudi zmigovanja z glavo in komentarjev
starejše ženice, ki je stala v vrsti za nami. Najbrž si je mislila, da bi ona tega otroka znala
boljše vzgojiti. Kakšen učinek ima vse to na starša, ki je že tako na robu svojih zmožnosti, si
lahko predstavljamo. Zaradi bolečine, ki jo doživljajo ob nerazumevanju okolice, začnejo
starši pogosto svoje socialne stike omejevati le na tiste, kjer je otrok dobro sprejet. To pomeni
redke prijatelje ter babice in dedke, ožjo družino, kjer dobijo podporo. Zaprejo se v svoj
zaščiten krog, ki jim nudi varnost, hkrati pa njih kot socialna bitja omeji in jim daje vedno
manj kisika za njihova lastna življenja.
Prav gotovo je mama tista, na katero padejo največja bremena, saj je otroka rodila in prvo
vprašanje vseh specialistov je: »Ali so bile kakšne posebnosti v nosečnosti?« Tako si mama
že v začetku naloži odgovornost, da je morda njeno delovanje v času nosečnosti povzročilo
posebnosti pri otroku. Morda je preveč delala, premalo delala, ni jedla pravih vitaminov…
Človeška domišljija lahko ob takšnih vprašanjih dobi krila. Prav gotovo pa oba starša ob tem
občutita neznansko velik pritisk, pogosto tudi krivdo, da sta s seboj prinesla slab genetski
material, oba iščeta dedne sledi v svoji družini.
Vsem zunanjim, notranjim pritiskom, pomanjkanju socialnega življenja para se lahko zaradi
tega pridruži še obtoževanje drug drugega in partnerska zveza pod težo bremen pade.
Statistika pravi, da je več razvez v družinah otrok s posebnimi potrebami kot tam, kjer se
rodijo »nevrotipični« otroci.
Ne glede na to, kako razumevajoči so starši, so sorojenci otrok s posebnimi potrebami, samo
otroci, ki se prav tako borijo za svoje mesto in pozornost v družini. Tudi oni gredo skozi svoje
faze nesprejemanja, sramu, jeze, ljubosumnosti pa, seveda, tudi sprejemanja in ljubezni do
svojega brata ali sestre. Pogosto še bolj čutijo breme socialne izoliranosti in doživljajo
občutek nepravičnosti, hkrati pa krivde, ker svojega sorojenca ne sprejemajo tako kot bi bilo
prav.
Vsi starši želijo svojim otrokom najboljše. Želijo jim, da bi bilo njihovo življenje čim lažje,
staršem otrok s posebnimi potrebami pa se pridruži še neizmeren strah za otrokovo
prihodnost. Ta strah je včasih tako močen, da se namesto k opogumljanju zatečejo k
pomilovanju in smiljenju svojega otroka. Dajejo mu potuho in ga »zavijajo v vato«, da bi mu
prihranili napore za katere se bojijo, da otrok ni pripravljen.
Spoznanje, da s takim odnosom otroku jemljemo možnost za vse tisto, kar mu v resnici
najbolj želimo je sad naporne poti samospraševanja in raziskovanja, ki je zaradi minimalne
podpore vseh institucij ne zmore vsak starš.
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Učitelji v šoli smo pri delu s starši soočeni z ogromnim izzivom, kako dati staršem povratno
informacijo o njihovem otroku. Pogosto se nam zdi, da bodo starši imeli prevelika in nerealna
pričakovanja, če bomo govorili o pozitivnih stvareh, pa vendar… Iz moje izkušnje starša
otroka s posebnimi potrebami lahko povem, da je vsak stik z učitelji velik stres in
obremenitev. Večina staršev se še predobro zaveda primanjkljajev svojih otrok, saj so z njimi
soočeni vsak dan doma in v družbi, tudi če jih morda na zunaj ne priznajo. Želijo si za
spremembo slišati, kaj pa njihov otrok vendarle zmore in naredi dobro. Nikar jih ne
prikrajšajmo za ta občutek, saj bomo s tem dobili hvaležnega partnerja in njegovo zaupanje,
da se bomo lahko kasneje odkrito pomenili tudi o kakšnih manj prijetnih rečeh.
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Majda.Erlač: ALI VESTE, …
Osnovna šola Podlehnik
Povzetek
V prispevku predstavljam primer dobre prakse, kako se je šola kot učeča se skupnost lotila
izobraževanja dveh učencev, ki sta se s starši priselila v naš šolski okoliš. To je bil čas, ko se
je Evropa srečevala z velikim migrantskim valom in se je pojavljalo tudi precej nasprotujočih
si mnenj o tem pojavu v družbi. V šolah je bilo potrebno del dejavnosti in razmišljanj
posvetiti tej tematiki.
Z izobraževanjem učencev priseljencev do tedaj nismo imeli izkušenj in morali smo se učiti.
Izpostavljam, kako smo na dejstvo, da imamo vpisana učenca, ki jima slovenščina ni materni
jezik, je pa jezik njunega učnega in družbenega okolja, reagirali v šoli, v razredni skupnosti,
kako smo v proces vključili starše in kako sem se osnovnih dejavnosti vzgoje in izobraževanja
učenca priseljenca lotila kot učiteljica slovenščine.
Prikazati sem želela, kako se je potrebno učiti, da bi lahko živeli skupaj in spreminjali svet na
bolje, tudi za (ranljive) pripadnike skupnosti. Učitelji imamo pri tem početju veliko vlogo,
veliko moč in veliko odgovornost.

Summary
Did you know that …?
In my contribution, I am presenting an example of a successful practice of how a school
as a learning community dealt with education of two students that together with their
parents moved to our school district. That was the time when Europe faced a big migrant
wave and there were numerous contradictory opinions about the occurrence circling
within the society. We had to address the problem at schools by devoting some time for
activities and thoughts on the subject.
We had no previous experience with educating migrant students, so we had to learn
ourselves. I focused on our reaction to the arrival of students whose mother tongue is not
Slovenian, but it is a language used in their living environment, what was the reaction
like within their class communities, how we included their parents and how I
approached the educational activities with migrant students as a teacher of Slovenian
language.
I wanted to present how necessary it is to learn how to live together and change the
world to a better place also for more vulnerable individuals of our community. Teachers
have an important role, great power and big responsibility in doing that.
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Na Osnovni šoli Podlehnik z enoto vrtca se kot učeča organizacija zadnja leta zelo intenzivno
posvečamo uresničevanju zastavljene vizije šole, v kateri smo zapisali, da »šola v svojih
dejavnostih uresničuje cilje, da s kvalitetnim učnim procesom dosega dobre učne uspehe in
gradi pozitivno samopodobo vseh udeležencev v učnem procesu ter pri tem razvija
vsestransko razvito osebnost. Skrbi za dobre medsebojne odnose in ugled šole v okolici.«
S tem namenom izvajamo različne medsebojno povezane projekte, ki skupaj vodijo do
uresničevanja sodobnega poslanstva vzgoje in izobraževanja, to je ustvarjati znanje in
bogastvo pri vseh udeležencih vzgojno-izobraževalnega procesa. Zavedamo se, da je »učenje
jedrna dejavnost šole. Seveda se v šoli ne učijo samo učenci. V svetu, ki se spreminja tako
hitro kot naš, je taka trditev skrajno nespametna. Vsakdo v šoli je učenec. Smoter, h kateremu
bi morala težiti vsaka šola, je postati učeča se skupnost.« Bowring-Carr, v: Davies et al.,
2005).
Šola Podlehnik je edina šola v občini Podlehnik, ki je eno od demografsko najbolj ogroženih
področij v Sloveniji.
Šola je s svojimi dejavnostmi aktivno vpeta v življenje in delovanje kraja in poudarja pomen
mreženja, povezovanja in medsebojne socialne solidarnosti med ljudmi. Skrbimo za dvig
kvalitete pouka, medsebojnih odnosov in klime na šoli ter strokovno izpopolnjevanje
celotnega strokovnega kadra.
Šolanje v Podlehniku se je pričelo že v letu 1819. Od leta 2012 pa pri 9-oddelčni osnovni šoli
delujejo še tri skupine vrtca, ki ga obiskuje 54 otrok, starih od 11 mesecev do vstopa v šolo (6
let). Zanje skrbijo tri vzgojiteljice in štiri pomočnice vzgojiteljic.
Šolo v 9 oddelkih letos obiskuje 121 učencev od 1. do 9. razreda. Poučuje jih 21 strokovnih
delavcev. Pouk poteka enoizmensko.
V šolskem prostoru za učence ustvarjamo vzpodbudno in kreativno učno okolje, kjer z
ustrezno komunikacijo sprejemajo odgovornost za lastno znanje, za sprejemanje drugačnosti
in za dvig strpnosti do vseh oblik drugačnosti; okolje brez nasilja in z znanjem reševanja
konfliktnih situacij, in to prepoznati kot priložnost za nove izzive in dosežke. Učencem
pomagamo razvijati njihove kompetence, ki jih oblikujejo v samostojne, svobodne in
ustvarjalne, razmišljujoče in kritične osebnosti. Vse to dosegamo tudi s projektoma šolske in
vrstniške mediacije in vključenostjo v slovensko mrežo zdravih šol.
Čeprav smo nekoliko odmaknjeni od večjih središč, je tudi naša šola v času največje
migracijske krize lahko v živo spremljala, kaj pomenijo množične selitve/migracije ljudi iz
drugih področij na področje Evropske unije. V neposredni bližini šole leži mednarodni mejni
prehod Gruškovje, kjer je bil leta 2015 vzpostavljen center za sprejem beguncev, v katerega
so ljudi s hrvaške strani prepeljali z avtobusi, jih tukaj popisali in jih nato odpeljali v
nastanitvene centre po državi. Delavci šole smo takrat z učenci izvedli nekaj delavnic na temo
begunstva, vloge globalizacije v sodobnem svetu in sprejemanja drugačnosti, ki nas lahko
bogati, če jo vzamemo kot priložnost.
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Ko smo bili sredi načrtovanja aktivnosti za novo šolsko leto, pa nas je dosegla informacija, da
bomo z novim šolskim letom vpisali dva učenca, ki prihajata iz Bosne in Hercegovine. Šlo je
za primer združevanja družine, saj je bil oče že skoraj desetletje zaposlen v lokalnem
gradbenem podjetju v našem kraju. Deklico smo vpisali v 7. razred, dečka pa v 5. razred.
In tako je resničnost vstopila tudi v našo mikro zgodbo.
Kako smo se kot šola spopadli s tem izzivom, vam predstavljam v nadaljevanju zapisa.

1. Šola kot učeča se skupnost
V zadnjih počitniških dneh smo se vsi strokovni delavci seznanili, kaj od nas zahteva šolska
zakonodaja. Tako je v Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v šole in vrtce (MIZŠ,
2012) zapisano, da se v šolah v RS izobraževanje otrok priseljencev uresničuje preko načela
Deklaracije Združenih narodov o otrokovih pravicah v skladu s Konvencijo Združenih
narodov o otrokovih pravicah. Prav tako je pri načrtovanju izobraževanja otrok priseljencev
potrebno upoštevati direktive in drugo zakonodajo Evropske skupnosti in drugih mednarodnih
organizacij.
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja je, kakor za vse druge učence, tudi za učence priseljence
potrebno upoštevati naslednje zakonske in podzakonske akte:
-

Zakon o osnovi šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni
šoli.

Pri pripravi na sprejem otrok prvi šolski dan in pri izdelavi načrtov za delo z njima smo
izhajali iz Modela medkulturne vzgoje in izobraževanja, ki ga je razvila Marijanca Ajša
Vižintin (Vižintin, 2013), kakor sledi:
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1. Medkulturnost
kot pedagoškodidaktično načelo

Sodelovanje šole
z lokalno
skupnostjo

2. Sistemska
podpora pri
vključevanju
otrok priseljencev

3. Učitelji zb
razvijajočo se
medkulturno
zmožnostjo

6. Sodelovanje
šole s starši
priseljenci

5. Razvoj
medkulturnega
dialoga na šoli

4. Razvoj
zavedanja o
večkulturni
družbi pri vseh
učnih predmetih

Slika 1: Model medkulturne vzgoje in izobraževanja (Vižintin, 2013).
Šolska svetovalna služba – pedagoginja - je skupaj s strokovnimi delavci in razredničarkama
izdelala individualni program za oba učenca, kakor ga predvideva zakonodaja (Baloh, 2010).
Vanj smo vključili več dejavnikov spremljanja:
-

podatke o dotedanjem izobraževanju;
o močnih in šibkih področjih učenca;
učni cilji, ki jih posamezni strokovni delavec namerava doseči z učencem v tekočem
mesecu;
doseganje napredka pri vključevanju v oddelčno skupnost;
oblike sodelovanja s starši;
oblike sodelovanja z lokalno skupnostjo.

Enkrat mesečno (na pedagoških konferencah) in na srečanjih razrednih učiteljskih zborov smo
spremljali individualni program, posebej še doseganje učnih ciljev, vključevanje v razredno
skupnost. Razredničarki sta spremljali tudi sodelovanje s starši.
V mesecu oktobru smo za vse strokovne delavce izvedli delavnico v obliki svetovalne storitve
Zavoda za šolstvo, OE Maribor z naslovom Vključevanje otrok priseljencev v vzgojnoizobraževalni proces prilagoditve vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki jo je vodila
svetovalka za predmetno področje državljanske kulture in etike, gospa Pavla Karba.
Predstavila nam je velik nabor strokovne literature, ki je vsakomur služil kot izhodišče za
lastno učenje, kako vstopiti v učno-vzgojni proces z učencema.
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V začetku novembra 2015 smo se štiri strokovne delavke šole in vrtca v Ljubljani udeležile
izjemno kvalitetnega in navdihujočega seminarja Le z drugimi smo, v organizaciji SAZU in
Pedagoškega inštituta Ljubljana. V okviru srečanja je bilo strokovno najbolj uporabno delo v
sekciji Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog.

2. Razred kot učeča se skupnost
V prvem šolskem dnevu smo za razreda, v katera sta se všolala učenca priseljenca,
organizirali delavnico z naslovom Sprejemam drugačnosti. Razredničarki in šolska
pedagoginja so s primeri iz vsakdanjega življenja učence ozaveščale, kako pomembno je, da v
svojo skupnost sprejmemo sošolca, ki prihaja od drugod in govori jezik, ki ni enak
njihovemu. Vzpostavili so situacijo, da so učenci občutili, kako je, če poslušaš neznan jezik,
kako malo ali nič ne razumejo, pa čeprav so okoli tebe vsi zelo prijazni. Želeli smo, da učenci
začutijo, da je občutek sprejetosti pomemben za vsakega novega sošolca.
Učenci so tudi sami predlagali in načrtovali aktivnosti, kako lahko pomagajo novemu sošolcu.
Naredili smo načrte, kdo bo pomagal pri katerem predmetu, da ni prihajalo do
preobremenjenosti posameznih učencev.
V tekočem šolskem letu sta razredničarki načrtovali veliko dejavnosti v sklopu razrednih ur,
pri čemer sta si pomagali s priročnikom Iskalci biserov (Vtič, 2004) in Čudo na razrednih
urah (Šilc, 2015). Učenci so skozi gradivo razvijali samozavest, oblikovali boljšo
samopodobo, razvijali vrednote, kot so medsebojno spoštovanje, odgovornost, vztrajnost,
pogum. Učili so se socialnih veščin, kot so sodelovanje in strpen dialog.

3. Starši kot partnerji v procesu učeče se skupnosti
Takoj po všolanju učencev smo v proces sodelovanja vključili tudi starše všolanih učencev.
Mama je zaupanje gradila počasi, tudi sama se je srečevala s težavo, saj ni poznala
slovenščine do te mere, da bi lahko vstopala v jezikovno interakcijo z učitelji svojih otrok
samostojno. V veliko pomoč je bil v začetnih srečevanjih oče. Čez čas je mama (po lastnih
pripovedovanjih kasneje) zaradi dobrega odnosa vseh strokovnih delavcev do otrok in do nje,
začela v šolo na govorilne ure prihajati sama, pa tudi njena komunikacija v slovenščini je
rasla. Informacije, ki jih je pridobila v šoli, so ji mnogokrat koristile tudi pri reševanju
vsakdanjih problemov, na katere je naletela pri svojem vključevanju v novo okolje.
Starše smo v proces šolanja vključevali kot enakovredne partnerje, vključili smo jih v
aktivnosti drugih staršev v razredu. Velikokrat smo pri posameznih učnih urah načrtovali delo
tako, da je lahko pomagala mama. In pri pouku smo se lahko posladkali z odličnimi
slaščicami, ki jih je pripravila mama otrok.
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4. Učitelj slovenščine kot del učeče se skupnosti
Ko se učenec priseljenec vpiše v slovensko osnovno šolo, se sooči s situacijo, da poteka ves
pouka v slovenščini (izjema so ure tujih jezikov). Slovenščina zanj ni materinščina, je učni
jezik in jezik okolja, ki ga ne obvlada ali ga obvlada delno. Zato je vloga učitelja slovenščine
velika in strašno odgovorna. Za učenca mora namreč organizirati učno-vzgojni proces tako,
da je novo okolje zanj primerno, strokovno organizirano, sistematično in prilagojeno
njegovim individualnim potrebam. Toda za to gre pravzaprav pri vsakem našem učencu.
Učenec priseljenec je naenkrat postavljen v zelo neugodno situacijo. Vloga jezika v procesu
pridobivanja znanja in odnos med jezikom in razmišljanjem sta namreč za pomembnost jezika
pri vseh učnih predmetih odločilna. Srečamo se z izrazom kognitivno-jezikovna funkcija, ki
nakazuje tesno povezavo med kognicijo in jezikom. Dejavnosti, bistvene za učenje in
razumevanje, pri katerem koli predmetu, zahtevajo od učencev razmišljanje in uporabo jezika
na točno določen način, da izrazijo svoje namene, da ločijo opis od pojasnjevanja,
primerjanja, pojasnjevanja zastavljenih hipotez ipd. (Beacco, 2017).
Če izhajamo iz spoznanj stroke, da je učenje jezika večleten, dolgotrajen in zapleten proces,
soodvisen od mnogih dejavnikov, potem seveda ne moremo pričakovati, da bo učenec
priseljenec slovenščino kot učni jezik obvladal v nekaj mesecih. Učenec mora poleg
slovenščine v vlogi sporazumevalnega jezika obvaldati še strokovni jezik, ki je potreben, da
se neka snov razume. Prav tako se pojavijo zadržki, da učenec neko snov razume, ne zmore pa
spregovoriti v zanj tujem jeziku.
Sama sem oba učenca nenehno vzpodbujala h govorjenju, k poslušanju in branju preprostih
vsakodnevnih besedil. Po nekaj mesecih sem vztrajala, da sta začela svoje odgovore tudi
zapisovati. Skupaj smo odpravljali težave, ki jih je bilo veliko.
S strani pristojnega ministrstva smo na šoli dobili dodeljene ure za učenje slovenščine in
največkrat smo ure izkoristili tako, da smo spoznavali nove besede z nekega področja. Začeli
smo s šolo, z okoljem, v katerem živimo. Poimenovali smo kuhinjske potrebščine, veliko smo
se igrali. Pri delu mi je bilo v veliko pomoč zbrano gradivo Na poti k učenju slovenščine
(Madruša, 2013) in Čas za slovenščino 1 in 2. Učenik za začetno učenje slovenščine kot
drugega tujega jezika (Knez, 2015). Gradiva in pomoč sem iskala pri kolegicah z drugih šol,
ki so se s podobnimi učnimi situacijami že srečale. Za učinkovitejše in hitrejše učenje sem
velikorat izbirala tudi priložnosti neformalnega druženja izven razreda, na dnevih dejavnosti,
z vključevanjem obeh učencev v razširjeni program šole. Oba sta zelo družabna, zato sta bila
tudi dobro sprejeta med sošolce, kar se je poznalo tudi pri dosega ju učnih ciljev.
Medvrstniška pomoč, veliko sodelovalnega in skupinskega dela v razredu, prilagajanje,
uvajanje metod dela, ki so se pogosto porodile iz intuicije- vse to je pripeljalo do situacije, da
sta bila oba učenca neocenjena samo v prvem polletju prvega šolskega leta.
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Znanje sem ocenjevala ustno, s predpripravami, s pomočjo ponazoritvenih gradiv, učenca sta
pri govornih nastopih izhajala iz svojih izkušenj. Sedmošolka je naprimer opisala svojo
matično državo, po dogovorjenih kriterijih, ki so veljali za vse učence. Govorni nastop je
izvajala v jeziku, ki je bil mešanica slovenščine in bosanščine, tri mesece po prihodu. Sošolci
so ji po predstavitvi spontano zaploskali in to je bila najboljša ocena, zanjo in zanje.
V učilnici sta nam bila ves čas na voljo slovar in spletni prevajalnik, včasih smo prevajali iz
angleščine.
Sama bi kot človeško veliko vredne ure izpostavila čas, ko sem pri obeh učencih vzpodbujala
pomembnost znanja in negovanja njunega maternega jezika. Mihaela Knez (2012) pravi, »da
imata oba jezika, prvi in drugi, v življenju priseljenca vsak svojo (enakovredno) vlogo –znanje
drugega, novega jezika, priseljencu omogoča, da se polno vključuje v vse sfere nove države,
prvi jezik pa jim omogoča ohranjanje svoje identitete in pomeni tudi možnost za celostno
delovanje v svoji matični skupnosti in domovini.«
5. Namesto zaključka
In kje sta učenec in učenka iz začetka zgodbe danes? Deklica je uspešna dijakinja drugega
letnika Zdravstvene šole, fant je učenec v osmem razredu. Deklica je učno precej uspešna,
jezikovnih ovir nima ne pri ustnem in ne pri pisnem izražanju.
Oba sta zadovoljna mladostnika, imata veliko prijateljev, tukaj in tam. Na vprašanje, kje sta
preživela počitnice, velikokrat odgovorita, da sta bila doma. Ko ju vprašam, kje točno, dobim
enkrat odgovor – v Bosni, spet drugič – tu, doma.
Pa se spomnim, koliko vprašajev smo si kot šola in kot posamezniki postavili pred štirimi leti.
Strah nas je bilo neznanega, čutili smo veliko odgovornost, pogosto smo se spraševali, ali
delamo prav.
In se spomnim tudi dekličinega zadnjega šolskega dne v naši osnovni šoli, ko je stopila na
oder, pred polno dvorano svojih sošolcev, njihovih staršev in učiteljev šole.
Svoj nagovor je začela z vprašanjem: »Ali veste, kako je, ko zapustiš svojo dotedanjo šolo,
svoje prijatelje, svoj najljubši kotiček na koncu vasi, svojega psa pred hišo in se podaš v novo
okolje, kjer ne poznaš nikogar, in hkrati veš, da niti jezika vasi, kamor greš, ne razumeš?
Odgovorila si je sama:« Jaz vem. Vsem vam, sošolcem, vašim staršem in učiteljem pa se
zahvaljujem, da imam novo šolo, nov najljubši kotiček na koncu vasi, svojega novega psa
pred hišo. Poznam nov jezik in imam nove prijatelje.«
In tako je sistem vzgoje in izobraževanje enkrat več dokazal, s primerom v praksi, kako imata
vzgoja in izobraževanje pri spodbujanju medkulturnega dialoga in medkulturnih kompetenc
ključno vlogo.
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Tanja Blaznik Cvetko: BRALNI VEČER NA OŠ BREZNO-PODVELKA
OŠ Brezno-Podvelka
Povzetek
Kot organizatorka dni dejavnosti sem večkrat razmišljala o tem, kako narediti dan dejavnosti
vsebinsko pester in zanimiv. Želela sem, da bi bil dan dejavnosti drugačen in porodila se
ideja, da na šoli v tednu otroka organiziramo bralni večer. Prvič smo ga organizirali pred
devetimi leti, med učenci in učitelji je bil dobro sprejet, zato je postal tradicionalen in ga
organiziramo še danes. Organizacija bralnega večera za vse učence šole zahteva dobro
pripravo in načrtovanje. V prvih letih je bil naš primarni cilj spodbujanje učencev k branju
knjig in razvijanje motivacije za branje. Vsebine smo z leti razširjali, dopolnjevali in
nadgrajevali, a kljub temu je branje knjige dejavnost, ki ji učenci vsako leto posvetijo nekaj
časa pred spanjem. Dejavnosti načrtujemo tako, da spodbujamo medsebojno sodelovanje in
aktivnost učencev, razvijamo samostojnost, krepimo prijateljstvo in skrb za mlajše učence,
omogočamo pridobivanje novega znanja in uporabo le tega s praktičnim učenjem v kontekstu
medsebojnega sodelovanja. Učenci se polni pričakovanja zvečer vrnejo na šolo, vznemirjenje
med njimi je veliko. Po pripravi učilnic za spanje izvedemo načrtovane aktivnosti, učenci
preživijo zanimiv, zabaven in drugačen večer. V prispevku predstavljam naše izkušnje,
vsebine in organizacijo dni dejavnosti ter nepredvidene okoliščine, s katerimi smo se soočali
in jih uspešno reševali.
Summary
As an organizer of school activity days, I often thought of how to do things and activities in a
variety of interesting ways. I wanted that the activity days were different, and the idea was to
organize a reading evening at our school during the children's week. It was organized for the
first time nine years ago and it was well-received among pupils and teachers. It has become
traditional and we organize it every year. Organizing a reading evening for all school students
requires a good preparation and planning. In the early years, our primary goal was to
encourage students to read books and to develop motivation for reading. We have expanded,
completed and upgraded the contents over the years but pupils still spend some time reading
books before bedtime. We plan activities in that way that we encourage mutual pupils'
cooperation and activity, develop autonomy, strengthen friendship and care for younger
learners, enable our students to acquire new knowledge and use it with practical learning in
the context of mutual cooperation. Our pupils return to school with full expectations in the
evening, there is a lot of excitement among them. After arranging classrooms for sleeping,
we have our planned activities and our students spend an interesting, fun and different
evening. In the article, I would like to present our experiences, contents and the organization
of activity days. We were faced with unpredictable circumstances but we successfully
managed them.
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1. UVOD
Kot svetovalna delavka na osnovni šoli sem večkrat sodelovala pri načrtovanju in izvajanju
dni dejavnosti. Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki
medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne
šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa
njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in
učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in
predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim
učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in
širšem družbenem okolju (Koncept dni dejavnosti, 1998).
Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in
učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za
razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov (Koncept dni dejavnosti, 1998).
Učence je pogosto težko navdušiti za učenje, zato sem razmišljala o tem, da bi izvedli dan
dejavnosti, ki bi bil nekoliko drugačen, pester, zanimiv in v katerem bi učenci doživeli nekaj
novega. Nastala je ideja, da za vse učence naše šole izvedemo bralni večer. Ob predstavitvi
ideje sodelavcem se je pojavilo nekaj dilem, a smo se kljub temu odločili in prvi bralni večer
izvedli leta 2010. Naš primarni cilj je bil spodbujanje učencev k branju knjig in razvijanje
motivacije za branje. Vključevali smo tudi dejavnosti, s katerimi smo bralne večere popestrili
(obisk umetnikov, strokovnjakov, učencev iz drugih šol).
Branje ima pomembno vlogo pri razvoju jezikovnih zmožnosti (npr. govora, pisanja), vendar
ugotavljamo, da mladi vse manj berejo. Posameznik razvije svoj osebni interes za branje
takrat, ko postane branje zanj užitek, ko si želi prebrati knjigo, ko se iz prebranega nekaj nauči
in mu prebrana knjiga predstavlja tudi samopotrditev. Gre za značilnost, ki se postopoma
razvija skozi posameznikove bralne izkušnje (Bucik, 2009; v Knaflič, 2009). Tudi mi smo
želeli branje povezati s prijetnim doživljanjem, užitkom in pozitivnimi čustvi. Interes ima
pomembno usmerjevalno vlogo. Kar otroka zanima, bo prej opazil in želel to tudi bolje
spoznati. To smo upoštevali in dali možnost učencem, da so sami izbirali knjige za branje.
Aktivna vloga učenca je ključna in daje priložnost za izbiro (avtonomnost in svobodo) in
spodbudi motivacijo za branje (Bucik, 2009; v Knaflič, 2009). Za interes za branje je značilna
tudi pozitivna čustvena usmerjenost (pozitivna čustva, povezana z branjem in knjigami).
Skupno branje v šoli učenci povežejo s skupnim druženjem in si ga želijo vedno znova
ponoviti. K bolj pozitivnemu doživljanju bralnega doživetja pa prispeva tudi navdušenje
učiteljev, ki ob branju svoje knjige kažejo učencem, da je skupno branje tudi za njih prijetno
in privlačno. S tem pa na otroke prenašamo sporočilo, da je branje prijetno, zabavno,
pomembno in koristno.
V Konceptu dni dejavnosti (1998) je opredeljeno, da so dejavnosti zastavljene tako, da
vzpodbujajo učenje za medsebojno sodelovanje med učenkami in učenci v oddelku, med
oddelki, s pedagoškim zborom, z okoljem. Vsi učenci in učenke so na njim primeren način
aktivni, samostojni in ustvarjalni, pri pripravi dneva sodelujejo. Vključujejo se v vse faze
dela: od zamisli, okvirnega in podrobnega načrta do izvedbe in predstavitve, analiziranja in
vrednotenja dela. Na naši šoli ima pomembno vlogo šolska skupnost, ki je vsa leta aktivno
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vključena v načrtovanje in izvedbo. Sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti,
ki so bili izvoljeni v svojih razredih v začetku šolskega leta. Na bralnem večeru sprejmemo
prvošolce med člane šolske skupnosti. To je na bralnem večeru poseben dogodek, saj
najstarejši člani šolske skupnosti – devetošolci pripravijo krajši program, zaobljubo in darila
za prvošolce.
Pomemben cilj dneva dejavnosti pa je razvijanje vrednot. Vrednote so vtkane v šolsko
vzgojnoizobraževalno delo, brez njih si ne moremo predstavljati izobraževalnega procesa.
Vrednote so pomemben del človekove motivacije in vse človekove osebnosti, prav tako pa
imajo tudi same svoj osebnostni značaj. V njih se odražajo sestavine človekovega
osebnostnega, spoznavnega, čustvenega in motivnega delovanja (Musek, 1993). Vrednote
vplivajo na naše odnose z drugimi ljudmi, vplivajo na naše obnašanje in čustveno presojanje.
Socialna interakcija je eden temeljnih dejavnikov oblikovanja vrednot pri človeku. Otrokom
jih posredujemo preko različnih dejavnosti, medosebnih odnosov, osebnega pogleda učiteljev
na življenjska vprašanja, zgleda odraslih… Kroflič (2004) navaja, da se vrednote vzpostavijo
v osebnem odnosu med učiteljem in učencem in v skupnosti. Ko preživljamo večer in noč z
učenci, nam to daje priložnost, da razvijamo sistem vrednot, ki so za nas pomembne: želja po
znanju, prijateljstvo, sodelovanje, spoštovanje, skrb za druge, strpnost, lepo vedenje in
upoštevanje šolskih pravil.
Namen mojega prispevka je predstaviti bralne večere, ki smo jih izvedli na naši šoli, deliti
izkušnje, ki smo jih v teh letih pridobili in opozoriti na nepredvidene okoliščine, s katerimi
smo se soočali in jih uspešno reševali.
2. NAČRTOVANJE IN IZVEDBA BRALNEGA VEČERA
Načrtovanje bralnega večera je vsako leto nov izziv. Dan dejavnosti je ciljno naravnan,
potrebno pa je dobro načrtovanje Organiziramo ga za vse učence od 1. do 9. razreda že devet
let. Pri izbiri vsebin smo pozorni na to, da so vsebine primerne za vse učence, dovolj
zanimive, spodbujajo vedoželjnost, poglabljajo znanje in omogočajo pridobivanje novih
izkušenj. Želimo si, da bi učence pritegnili k učnim vsebinam, da bi z veseljem sodelovali in
dobro delali. Izbiramo vsebine s področja kulture in medčloveških ter družbenih odnosov,
likovno, glasbeno, gledališko in filmsko kulturo in tudi s področja naravoslovja. Pri vseh
dejavnostih učenci spoznavajo vrednote človeške družbe in razvijajo kulturo izražanja in
obnašanja.
Načrtovanje dneva dejavnosti mora vključevati namen oziroma splošne cilje; teme in vsebine;
udeležence, izvajalce in odgovorne osebe za posamezno področje; prostor in čas. Pripravimo
podroben načrt, kjer natančno opredelimo: specifičen cilj, vsebine dela, oblike, metode,
pripomočke, časovno in prostorsko razporeditev, oblike in metode dela. Dobra organizacija
bralnega večera zahteva natančno časovno razporeditev in zadolžitve učiteljev.
Bralni večer vsako leto izvajamo prvi teden v oktobru v tednu otroka. Učenci se v petek
vrnejo na šolo ob šestih zvečer. Najprej si pripravijo učilnice za spanje. S seboj si prinesejo
podloge, blazine, spalne vreče, odeje in vzglavnike, da je spanje na tleh čim bolj udobno.
Mlajši učenci ne pozabijo na plišaste igrače, ob katerih lažje zaspijo. Naš cilj je, da ima vsak
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učenec s seboj tudi knjigo za branje. Za tiste, ki jo pozabijo, poskrbi naša knjižničarka in si jo
lahko izposodijo v šolski knjižnici. Mlajšim učencem poleg staršev, ki pripeljejo otroke nazaj
v šolo in ob tem z zanimanjem opazujejo, kako se učilnice pripravljajo za spanje, pomagajo
tudi starejši učenci.

Vir: Arhiv OŠ Brezno-Podvelka
V nadaljevanju potekajo dejavnosti, ki jih pripravimo sami ali s pomočjo povabljenih gostov.
Trudimo se, da jih lahko izvajamo za vse učence šole skupaj ali v manjših skupinah, ker pa to
vedno ni mogoče, dejavnosti in delo v delavnicah prilagodimo starosti učencev.
Večer je namenjen tudi sprejemu prvošolcev v šolsko skupnost. Devetošolci, ki so tudi njihovi
mentorji, pri urah oddelčne skupnosti izdelajo darila in pripravijo zaobljubo. Sprejem v šolsko
skupnost je pomemben in svečan dogodek, kjer učenci 1. razreda slovesno zaobljubijo, da
bodo prijazni, dobri učenci, pripravljeni pomagati in da bodo spoštovali odrasle in druge
učence. Vsi ponosno in svečano dajo svojo zaprisego. Pomembno sporočilo, ki ga mentorji
dajo prvošolcem pa je zavedanje, da jim bodo pomagali, kadar bodo potrebovali nasvet ali
pomoč in bodo njihovi zaščitniki.
Pred branjem knjig po razrednih devetošolci preberejo pravljico za lahko noč vsem učencem
od 1. do 5. razreda. Pravljico izberejo sami. Knjigo poiščejo v knjižnici, pogosto pa se zgodi,
da prinesejo svojo knjigo in preberejo pravljico, ki so jo tudi sami radi poslušali ali brali v
otroštvu. Učenci se tega trenutka veselijo, z veseljem prisluhnejo, večkrat pa se po prebrani
pravljici še nekaj časa pogovarjajo.
Samostojno branje knjig je dejavnost, ki jo izvajamo pred spanjem. Učenci se umirijo,
zaposlijo svoje misli, telo se sprosti, s čimer se fizično pripravijo na spanje. Večina učencev
nima težav z izbiro knjig, nekateri jih prinesejo več in jih posodijo sošolcem. Večkrat se ob
zanimivi knjigi (enciklopediji, leksikonu, stripu) zbere več učencev, ki z zanimanjem
poslušajo, kaj jim bo sošolec o knjigi povedal, jo skupaj prelistajo in preberejo zanimivosti.
Izmenjava knjig med sošolci prav tako zbuja interes za knjigo in branje. Vedno pa se najde
nekaj učencev, ki ne želijo brati in jih je potrebno k branju spodbuditi. Najmlajšim učencem
pred spanjem bere učiteljica in zgodi se, da med branjem najbolj utrujeni učenci tudi zaspijo.
Zjutraj se učenci zgodaj zbudijo in z navdušenjem pripovedujejo, kako dolgo so bedeli in
kako so spali. Po zajtrku pospravijo učilnice. Največ težav imajo z zlaganjem spalnih vreč, a
so po večletnih izkušnjah postali že pravi mojstri. Tudi prvošolci se že potrudijo, da
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pospravijo vse svoje stvari v nahrbtnike, vendar so ti ob odhodu domov velikokrat premajhni.
Na pomoč učencem priskočijo starši, ki jih pridejo iskat in jih odpeljejo domov.
3. VSEBINE IZVEDENIH BRALNIH VEČEROV
Prvi bralni večer smo izvedli leta 2010. Naše večerno druženje smo začeli z otroškim
parlamentom na temo BONTON. Pogovarjali smo se o lepem vedenju, čemur posvečamo še
posebno pozornost. Sodelovali so vsi učenci šole, ki so po razredih na zanimiv način
predstavili različne teme, preko katerih smo spoznavali pravila lepega vedenja. Za popestritev
je poskrbel šolski ansambel, ki se je predstavil in zaigral nekaj skladb. Večer smo nadaljevali
s šolskim plesom, kateremu je sledilo branje knjig.
Drugi bralni večer je bil literarno obarvan. »Pojdiva s knjigo v svet« je bila vodilna misel ob
tednu otroka, zato smo na šolo povabili mladinskega pisatelja Primoža Sohodolčana. Vse nas
je spravil v dobro voljo s svojimi zgodbami iz otroštva in ovirami, ki jih je premagoval.
Predstavil je svoje knjige in našim mladim bralcem na sproščen način približal posamezna
literarna dela ter jih navdušil.
Na tretjem bralnem večeru so sodelovali dijaki Gimnazije Ravne na Koroškem - skupina
SENCE, ki se je predstavila s posebno lutkovno predstavo, odigrano brez besed, z efekti
kombinacij luči in teme ob glasbeni spremljavi. Devetošolci so pripravili program in sprejeli
prvošolce med člane šolske skupnosti, za vse učence razredne stopnje pa pripravili
dramatizacijo pravljice Trije prašički.
Rdeča nit četrtega bralnega večera je bilo odkrivanje talentov. Učenci so se predstavili v šovu
OŠ Brezno ima talent. Predstavili so se učenci od prvega do devetega razreda in pokazali
svoje literarne, glasbene, plesne, gibalne in druge talente. Bili so izvirni in presenečeni smo
bili nad nastopi učencev, ki so izpostavili svoja močna področja in nam pokazali, kaj jih veseli
in na katerih področjih so uspešni. Posebej smo se za učence pripravile in potrudile učiteljice,
ki smo nastopile prve in s tem opogumile tiste učence, ki so nekoliko prestrašeno čakali na
svoj nastop.
Na petem bralnem večeru smo gostili klovneso in pisateljico Evo Škofič Maurer, ki je naše
učence nasmejala s svojimi triki in sposobnostmi. Sledilo je žrebanje uganke meseca, ki so jo
v tednu otroka reševali učenci, nagrajenci pa so prejeli lepe knjižne nagrade. Učencem prve
triade so starejši učenci zaigrali igrico Zrcalce in večer zaključili z druženjem po razredih in
branjem.
Na šestem bralnem večeru smo pripravili fotografsko razstavo mladih fotografov Koroške, ki
so na ogled postavili nekaj svojih najboljših fotografij, v katere so ujeli trenutke življenja in
jih ohranili za vedno. Pridružil se nam je Matjaž Pikalo, pesnik, pisatelj, igralec in vsestranski
umetnik, ki nas je z glasbo in igro popeljal v svet njegovih del.
Sedmi bralni večer je bil nekoliko drugačen. Zvečer smo se peš odpravili v Podvelko, kjer
smo si v kulturnem domu ogledali muzikal Cvetje v jeseni v izvedbi učencev OŠ Podgorje
pri Slovenj Gradcu. Ob čudoviti glasbi in igri smo se za nekaj časa znašli v idiličnem okolju
takratnega časa in se zlahka vživeli v dogajanje na odru. Muzikal je navdušil, o njem pa so
učenci govorili še dolgo v noč.
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Na osmem bralnem večeru so se najprej predstavile učenke, ki trenirajo twirling. Učenci so si
ogledali gledališko predstavo ŠOLSKI VRTILJAK v izvedbi Ekološkega društva za boljši
svet, in sodelovali v delavnicah. Sledila je vaja evakuacije, ki je bila v večernih urah še
posebej zanimiva.
Deveti bralni večer je bil astronomsko obarvan. Odpravili smo se na neverjetno potovanje po
zvezdnem nebu. Učenci so si ogledali planetarij, raziskovali in opazovali zvezde in planete. V
delavnicah so izdelovali rakete, vesolje, mesto na Luni in risali planete. Večer je bil še
posebej zanimiv, saj smo snemali oddajo “Šola, da se ti zrola!”

Vir: Arhiv OŠ Brezno-Podvelka

Vir: Arhiv OŠ Brezno-Podvelka

Vir: Arhiv OŠ Brezno-Podvelka

Bralni večer strokovni delavci skupaj analiziramo in ovrednotimo. V vseh letih smo imeli
veliko dobrih izkušenj, bile pa so tudi situacije, ki jih nismo predvideli, vendar smo jih vedno
uspešno reševali.
Naše pozitivne izkušnje:
 učenci spijo ločeno, vsak v svojem razredu;
 branje učencem na razredni stopnji in branje skupaj z učenci na predmetni stopnji;
 samostojna priprava prostora za spanje, s čimer razvijamo samostojnost učencev in
skrb zase;
 druženje in povezovanje starejših učencev z mlajšimi;
 puščanje nahrbtnikov v garderobnih omaricah;
 sodelovanje povabljenih gostov in izvajanje delavnic, ki popestrijo bralni večer.
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Situacije tveganja:
 spanje več razredov skupaj v enem prostoru;
 prinašanje nedovoljenih stvari;
 uživanje sladkarij in sladkih pijač v večernih urah;
 nekateri učenci ne prinašajo knjig in jih je zelo težko spodbuditi k branju;
 tekmovalnost med starejšimi učenci oz. razredi, kdo to noč ne bo spal.
Vseh situacij tveganja ne moremo predvideti, ampak je pomembno vzpostaviti takšno prakso,
ki omogoča varnost, zaupnost, odkritost in spoštovanje. Na nepredvidene situacije se takoj
odzovemo, smo usmerjeni na konkretni dogodek, skupaj poiščemo strategije ravnanja in po
potrebi vključimo tudi starše.
MNENJA UČENCEV
 Na bralnem večeru je fajn, ker imamo veliko aktivnosti.
 S sošolci skupaj gledamo in beremo zanimive knjige. Radi imamo enciklopedije, ki jih
skupaj gledamo in iz njih veliko izvemo.
 Super je, ko nam devetošolci berejo knjige in pravljico za lahko noč. Bere pa nam tudi
učiteljica.
 Najboljše je bilo, ko smo izdelovali planete, rakete in vesoljsko postajo.
 Ker ne berem rad, je na bralnem večeru fajn, saj lahko prinesem svojo knjigo.
 Lepo je spati na šoli s prijatelji, saj se lahko dolgo družimo in pogovarjamo ter dolgo
bedimo.
 Ko nekateri že zaspijo, jaz še vedno berem in zato si prinesem s seboj naglavno lučko,
saj rada berem.
 Najlepše je, ko spimo v spalnih vrečah in imamo veliko aktivnosti. Včasih bolj malo
preberemo, ker se zvečer radi pogovarjamo.
4. ZAKLJUČEK
Bralni večer se je pokazal kot dobra oblika izvedbe dneva dejavnosti, ki se ga učenci z
veseljem udeležijo. Dan je za učence poseben in zanimiv, odnosi med učitelji in učenci pa
drugačni in bolj sproščeni. Med učenci se razvija prijateljstvo, interakcije med starejšimi in
mlajšimi učenci prav tako pozitivno vplivajo na počutje učencev v šoli. Veseli smo, da se
bralnega večera udeležijo vsi učenci in le nekajkrat se je zgodilo, da otrok ni želel spati na šoli
in je po končanih dejavnostih odšel domov. Pomembno je, da strokovni delavci, ki sodelujejo
na bralnem večeru, sprejmejo takšno obliko dela in uživajo v vsaki novi izkušnji. Učenci so
vsako leto navdušeni, bralni večer je poseben dogodek, o katerem se pogovarjajo še nekaj
časa. Skupaj se učimo in si postavljamo nove izzive in že načrtujemo naš jubilejni, deseti
bralni večer, ki ga bomo izvedli v jeseni.
Če vas zanima, kako izgleda naš bralni večer, si lahko ogledate oddajo Šola, da se ti zrola, ki
smo jo posneli na zadnjem bralnem večeru in je dostopna na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=KSMpTte1xaw.
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Henrika Kaiser: MOJCA POKRAJCULJA
OŠ Neznanih talcev Dravograd
Povzetek
Že majhne otroke je treba spodbujati, da se učijo usklajevati mnenja z vrstniki, da sprejemajo
različne vloge v skupini in ob tem spoznavajo sebe in druge, hkrati pa se učijo sprejemati in
ceniti drugačnost, kar je tudi operativni cilj podaljšanega bivanja.
Pri svojem delu se srečujem s šest- in sedemletniki, med katerimi tudi prihaja do nesoglasij in
prepirov. Pri reševanju teh si pogosto pomagam s pravljicami, ki imajo na otroke neverjeten
vzgojni učinek.
Mojca Pokrajculja je pridna, delavna deklica. Ob njej sta najbolj izstopajoča zvita in
neobzirna lisica ter preplašen zajček, ki se mu je zgodila velika krivica. Skozi pravljico se
otroci učijo medsebojnega spoštovanja, strpnosti, reševanja konfliktov, naučijo pa se tudi
deliti.
S pomočjo pravljice smo ozaveščali svoje lastnosti, iskali pravične rešitve in odpravljali
konflikte, ki so nastali v pravljici. Otroci so bili pri delu zelo ustvarjalni in domiselni, veliko
so razmišljali o pravljičnih osebah, jim spreminjali značaje in ustvarjali pozitivne junake.
Summary
Already young children should be encouraged to learn to coordinate the opinion with the
peers, to accept different roles in the group and to learn about themselves and others, while at
the same time they learn to accept and appreciate diversity, which is the operational objective
of the extended stay at school.
I work with children that are six and seven years old and among them it also comes to
disagreements and quarrels. To solve these I often help myself with fairy tales, which have an
incredible educational impact on children.
Mojca Pokrajculja is a good girl a working girl. Next to her are the most prominent to sided,
unscrupulous fox and scared bunny to whom had happened a great injustice. Through the
fairy tale the children learn mutual respect and tolerance, how to resolve conflicts and they
also learn how to share.
With the help of the fairy tales we have raised the awareness of our characteristics, we have
searched for fair solutions and we have solved the conflicts that have incurred in a fairy tale.
The children were very creative and imaginative at work, they were thinking about fairy tale
characters a lot and they were changing their personalities and creating positive heroes.
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1. Uvod
Otroci so po večurnem zbranem učenju in sedenju utrujeni. Pojavljajo se tudi težave s
koncentracijo, zaradi česar v podaljšanem bivanju niso več sposobni vztrajati pri šolskih
dejavnostih. Ravno v tem delu učnega procesa so otroci zelo ranljivi in prag tolerance do
sovrstnikov je zelo nizek.
V prispevku vam želim predstaviti, kako smo s pomočjo pripovedke ozaveščali svoje lastnosti
in iskali pravične rešitve. Ugotavljali smo, kako pomembno je bivati v skupnosti, ki te
sprejema in spoštuje.
2. Podaljšano bivanje
Podaljšano bivanje šola organizira po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 6. razreda. Je
strokovno vodeno in vsebuje naslednje elemente:
o
o
o
o

samostojno učenje;
sprostitvena dejavnost;
ustvarjalno preživljanje prostega časa;
prehrano. (Blaj, Chwatal, & ostali 2005, str. 6)

Ti elementi se med sabo prepletajo in nudijo učencem kvalitetno preživljanje časa. Cilj
podaljšanega bivanja je zagotoviti varno, zdravo in spodbudno okolje. Ker otroci preživijo
veliko časa v šoli, je pomembno, da se počutijo varne in sprejete. To je čas, ki je namenjen
pogovoru, igri, sprostitvi, kreativnosti, izmenjavi mnenj, druženju s prijatelji, lahko pa tudi
samostojnemu učenju. Vse elemente podaljšanega bivanja povezuje rdeča nit, ki poveže
dnevne dejavnosti v celoto. Tak način pedagoškega dela pomaga učencem uspešno
pridobivati in utrjevati pridobljeno znanje. (Kolerič 2007, str. 13)
Sodelovanje in pogovor znotraj skupine otroke pripravi na zavestno in odgovorno delo. Učijo
se sodelovati, jih spodbuja, da razumejo pomen in povezanost skupine. Učencem je potrebno
v času podaljšanega bivanja omogočiti razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini
sovrstnikov ter poskrbeti za dobro počutje, da lahko zaupajo in poiščejo pomoč. V okvirih
podaljšanega bivanja je dovolj prostora za kvalitetne odnose s sovrstniki. (Kolerič 2007, str.
13)
3. Otrok star od 6 do 7 let in pravljice
Vsako razvojno obdobje se razlikuje od drugih in ima svoje značilnosti. Če smo ustrezno
zadovoljili otrokove razvojne potrebe, bo prehod iz ene razvojne dobe v drugo uspešen. Misel
»Kakršen je otrok pri igri, tak je šolar pri učenju«, je še kako pravilna. (Miličinski 1992, str.
66)
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V tej starosti otroci stopajo v šolo. Ta od otroka zahteva določeno stopnjo zrelosti v
intelektualnem, čustvenem in socialnem razvoju. To zrelost na vseh področjih pa si otrok
pridobiva s pomočjo širšega in ožjega okolja ter družine. Razvoj mišljenja omogoča naglo
pridobivanje novega znanja, branja in pisanja. Šest- in sedemletni otrok ne sanjari več toliko,
ali pa se vsaj trudi realistično ocenjevati okolje, v katerem živi. Nauči se predvidevati razne
okoliščine, povezovati že pridobljene izkušnje z novimi, prav tako pa se bogati njegova
ustvarjalnost in domišljija. Postaja vedno bolj opismenjen in sam posega po knjigah in z
branjem dopolnjuje svoje znanje. Pravljice, v katerih so živali in druga domišljijska bitja, in
jih je prej rad poslušal, na tej razvojni stopnji zamenjuje z branjem dogodivščin,
»resničnejšim osebami« iz realnega sveta. (Miličinski 1992, str. 66)
S pravljico na poseben način obogatimo celosten otrokov razvoj:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

v pravljici je za otroka veselje,
zadovoljitev vedoželjnosti,
obogatitev njegovega otroštva,
polet domišljije,
izpolni se mu vse, kar si želi,
zadovolji posebne razvojne potrebe,
nauči se čuditi naravi in jo spoštovati,
občuti, da je tudi sam del pravljice,
pravljica ga najhitreje ozdravi. (Miličinski 1992, str. 25)

4. Čar pravljice
V skupini imam kar nekaj zelo sposobnih in samostojnih otrok, ki obožujejo pravljice.
Pravljice imajo veliko pozitivnih učinkov. Ne samo, da nagovarjajo osebnost otrok,
spodbujajo domišljijo in negujejo potrebo po domišljijskem svetu, pač pa tudi razvijajo
otrokov intelekt. Ob pravljicah otroci zaživijo polno življenje, vendar pa morajo sprva
pridobiti ljubezen do poslušanja. Otroci so med poslušanjem na začetku po navadi malenkost
nestrpni in pripovedovanje ali branje prekinjajo s svojimi lastnimi doživljaji, vendar po mojih
izkušnjah kmalu začnejo uživati in ugotovijo, da jim lahko poslušanje pravljice prinese veliko
sprostitve. (Zalokar Divjak 2002,str. 93–94)
Vendar pa uspešnost branja ali pripovedovanja pravljice na prvem mestu ni odvisna od mladih
poslušalcev. Pravljico je namreč potrebno znati povedati in tudi prebrati. Spontano
spreminjanje toka pripovedovanja oziroma branja, glasnost, ritem in intonacija so bistvene
stvari. Prav tako lahko učiteljica pripravi kakšen predmet, ki pripovedovanje/branje popestri
in pravljico oživi še bolj uspešno. (Zalokar Divjak 2002, str. 114)
Ena izmed glavna značilnosti pravljic je, da v njej nastopajo pravljična bitja. Medtem ko so na
eni strani pravljična bitja, ki jih hitro prepoznamo kot dobra, ljubezniva, pravična, mila,
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imamo na drugi strani pravljična bitja, ki so so hudobna, nevarna, in maščevalna. (Miličinski
1992, str. 27)
Odnosi med junaki z dobrimi in slabimi lastnostmi v otroku pričarajo različne občutke. Otrok
se namreč ob poslušanju pravljice zlahka vživi v najrazličnejše pravljične junake in doživlja
strah, srečo, veselje, olajšanje. Posledično otrok lahko razume, da imamo vsi ljudje čustva in
uspešno razvije empatijo. Otrok bo vedel, kaj bodo občutili ljudje, če bo sam do njih zloben in
v življenju bo začel prejemati občutek za moralo.
Prav tako pa hkrati tudi spoznal, da ljudje niso samo dobri, ampak lahko tudi povzročijo
občutke strahu, žalosti, jeze … To je za otroka pomembno spoznanje in priprava na odraslost.
Še posebej za tistega, ki v svojem okolju na srečno spoznava pretežno dobra, pozitivna čustva.
(Zalokar Divjak 2002, str.77)
5. Primer ustvarjanja ob pripovedki Mojca Pokrajculja
V prvem razredu v času podaljšanega bivanja izvajam dejavnosti, ki spodbujajo otrokov
razvoj. Otroci razvijajo različna kognitivna področja, socializacijo in skupinsko delo. Pri delu
v podaljšanem bivanju otroci krepijo socialno pripadnost skupini, empatijo, medsebojno
pomoč, prijateljstvo, solidarnost, sprejemajo drugačnost in podporo v skupini. Nekatere
dejavnosti v podaljšanem bivanju zaključimo v eni uri, druge pa izvajamo več učnih ur.
Vsebine nadgradimo ali pa še dodatno raziščemo. Tako smo raziskovali pripovedko Mojca
Pokrajculja.
Mojca Pokrajculja med pometanjem najde krajcar in si zanj kupi piskrček. Ko se vreme
poslabša, se zateče vanj, kmalu za tem pa jo za prenočišče zaprosijo še različne živali, ki
pridejo mimo. Preden pa živali spusti v piskrček, ji morajo te zagotoviti, da znajo nekaj
delati.
Zjutraj se živali odpravijo na delo, vsaka po svojih opravkih, le Mojca ostane doma in
pospravlja. Volk je poskrbel za večerjo - med, ki ga je Mojca shranila v lonček. Sredi noči pa
je lisica hlinila, da jo boli trebuh. Mojca ji je svetovala, naj gre v kuhinjo in si skuha čaj.
Zjutraj je v kuhinji zaradi izginulega medu nastal prepir. Najti morajo krivca. Volk predlaga,
da ležejo na sonce in počakajo, da tatu med prileze iz ust.
Živali zaspijo, lisica pa si med, ki ji prileze iz ust, obriše, in z njim okrog gobčka namaže
zajčka. Ko se lisica zbudi, vidi, kako ostale živali lovijo nedolžnega zajčka. Ta si je med
begom polomil sprednje tačke in od takrat naprej imajo vsi zajčki prednje noge krajše od
zadnjih.
Z učenci smo prebrali knjigo Mojca Pokrajculja in se pogovorili o njeni vsebini in pomenu.
Prek razgovora so otroci ugotovili, da je Mojca prijazna, pridna, delovna, dobrosrčna deklica,
ki ni imela prijateljev. Prijazno je pomagala vsem živalim in je zato imela manj prostora v
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piskrčku. Lisico pa so opisali kot nesramno, lažnivo, krivično, zvito, dobro igralko in
požrešno. Pravo nasprotje Mojce. O tragičnemu zajčku so povedali, da je boječ, prijazen,
žalosten in prestrašen. Otroci so z zajcem sočustvovali, ker se mu je zgodila krivica.
Po pogovoru smo ugotovili, da smo ljudje različni, imamo različen okus, želje, pričakovanja,
lastnosti in zgled. Z učenci smo zato nadaljevali z aktivnostjo, kjer so opisovali svoje
lastnosti.
V nadaljevanju smo si vzeli čas in priklicali dogodke, ko so občutili: krivico, žalost, strah.
Nato so se otroci razdelili v pare in se pogovorili o svojih občutjih in to izkušnjo delili s
skupino.
Učenci so povedali, kdaj ali zakaj so žalostni:
o
o
o
o
o
o
o
o

ker me mamica zbudi zgodaj,
ko nimam prijateljev,
ko se prepiramo,
ko te kdo udari,
ko se prepiraš s sošolko,
ko se sestra noče igrati s tabo,
ko kaj pokvariš,
ko ti sošolec kaj zlomi.

Učenci so drug z drugim delili tudi, kdaj so prestrašeni:
o
o
o
o
o
o

ko imamo nočne more,
ko nam kdo govori grde besede,«
ko ti nekdo kaj grozi,
ko nam kdo umre,
ko je tema,
ko gledam »strašni «film, risanko.

Pojasnili so, kdaj občutijo krivico:
o
o
o
o

ko rečejo, da sem nekaj vzela,
če me po krivem obtožijo,
če reče brat, da sem pojedla čokolado,
če me brat udari in mami reče, da me ni udaril.

Svoja razmišljanja so poglobili in raziskovali, kako so se počutile živali in kako Mojca. Pri
zajčku so ugotovili, da se mu je zgodila krivica in da se v svetu dogajajo krivične stvari in da
krivice lahko popravimo. Pomagamo lahko, da se vsak posameznik v skupini počuti dobro,
lepo in da ima ob sebi prijatelje. V nadaljevanju so otroci spremenili konec zgodbe. Bili so
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zelo ustvarjalni in domiselni in to tudi ilustrirali. Ob dokončani ilustraciji so pripovedovali
pravljico z drugačnim, veselim koncem. Nekaj idej:
o
o
o
o
o

med so si vsi razdelili in si z njim sladkali čaj;
lisica je spekla medeno poslastico;
Mojca jih je presenetila z medenimi palačinkami;
živali si blizu piskrčka uredijo domovanja;
živali in Mojca sestavijo gozdne zakone (ne kričimo, ne rigamo, lepo pozdravljamo, se
ne prepiramo, ne lovimo se, se ne ščipamo, nismo nasilni, ne strašimo, delimo stvari in
sladkarije …).

6. Zaključek
Če lahko spremenimo pripovedko in odpravimo krivice, laži … se lahko tudi v času
podaljšanega bivanja, ko se družimo, trudimo, da ustvarimo kvalitetne medsebojne odnose, si
pomagamo in smo vsi prijatelji. Postanemo Mojce Pokrajculje in pokažemo sošolcem, da ne
glede na to, kdo si in kaj si, zaslužiš pomoč v stiski in velik objem.
Viri in literatura
o Miličinski, J., Pogačnik-Toličič, S. (1992). Pravljica za danes in jutri. Ljubljana: DZS
o (2014). Mojca Pokrajculja: koroška pripovedka. Ljubljana: Mladinska knjiga.
o Blaj, B., Chwatal, B. & ostali. (2005). Podaljšano bivanje in različne oblike varstva
učencev v devetletni osnovni šoli. Kočevje: Kočevski tisk d. d.
o Korenič, M. (2007). Podaljšano bivanje v šoli – Življenje v šoli. Nova Gorica: Educa.
o Zalokar Divjak, Z. (2002). Brez pravljice ni otroštva. Krško: Gora.
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Urška Samec: PRAVLJIČNA JOGA V ŠOLI
Osnovna šola Brezno – Podvelka
Povzetek
Življenjski slog je danes prej stresen, kar opažamo že pri najmlajših otrocih v šoli. Obstaja
več načinov, kako lahko ohranimo naše notranje ravnovesje, eden izmed njih je zagotovo
joga. Jogijske vaje odlično delujejo na ves organizem in so primerne za vse starostne skupine
otrok. Dokazano je, da joga izboljšuje koncentracijo, samozavest, spomin in zmanjšuje stres.
Pravljična joga je posebej oblikovana za mlajše otroke, kjer se na igriv in zabaven način
naučijo sproščenega dihanja, spoznavajo svoje telo, izvajajo različne položaje (asane),
pripomorejo k zavedanju svojega telesa, hkrati pa skozi pravljice spoznavajo in razvijajo svoj
domišljijski svet. Pravljično jogo lahko povežemo z različnimi področji in cilji kurikuluma
(npr. slovenščina, šport, glasba). V prispevku bom opisala, kako sem izvajala pravljično jogo
v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, kakšne metode sem uporabljala, kako smo si
izbirali (izmišljali) pravljice in kakšni so bili učinki.
Ključne besede: joga, pravljična joga, pravljice, sprostitev

Summary
The lifestyle is more stressful today, which is already noticeable among the youngest children
in school. There are several ways to keep our inner balance and one of them is certainly yoga.
Yoga exercises effect entire body and are suitable for all of the children. It has been proven
that yoga improves concentration, self-confidence, memory and reduces stress. The fairytale
yoga is specially designed for younger children, where they learn relaxed breathing in a
playful and entertaining way, they get to know their body, perform various positions (asanas),
help to recognize their body, and at the same time learn through the fairy tales and develop
their imaginary world. Fairy yoga can be linked to different areas and objectives of the
curriculum (eg Slovene, sports, music). In the article, I will describe how I performed a
fairytale yoga in the first educational period, what methods I used, how we chose fairy tales,
and what were the effects.
Keywords: yoga, fairytale yoga, fairy tales, relaxation
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1 UVOD
Življenjski slog je danes prej stresen, kar opažamo že pri najmlajših otrocih v šoli. Naš svet je
postal hitrejši, zahtevnejši in tudi bolj tekmovalen. Otroci so obdani s tehnologijo in
mobilnimi telefoni, kar lahko povzroča notranji nemir. Obstaja več načinov, kako lahko
ohranimo naše in otrokovo notranje ravnovesje, eden izmed njih je zagotovo joga. Ta postaja
tudi v šolah zelo popularna in zaželena, saj so znani njeni pozitivni učinki. V šolskem letu
2018/19 sem jo izvajala prvič v okviru interesne dejavnosti, in sicer za učence 1. vzgojnoizobraževalnega obdobja. O jogi za odrasle, jogi za otroke in pravljični jogi obstaja veliko
informacij in literature, mene osebno pa je najbolj pritegnila knjiga Pravljična joga, avtorice
Urške Božič, ki je bogato opremljena s fotografijami jogijskih položajev oz. asan, in je bila
poleg slikanice Posnemajmo živali: slikanica joge za zdravo življenje tudi moj glavni vir pri
izvajanju te interesne dejavnosti v šoli.
2 JOGA ZA OTROKE
Joga, ki se izvaja v šoli, je prilagojena otrokom in se razlikuje od joge za odrasle. V tej
starosti jih pritegnejo predvsem zgodbe o živalih, zato so asane velikokrat poimenovane po
različnih živalih, kot so npr.: pes, mačka, lisica, žirafa, kokoška, goska, kača, lev, kit, metulj,
konj, zajec ipd. Lahko pa tudi po različnih predmetih: tovornjak, oblak, velikan, drevo, letalo,
vroča čokolada, morska deklica, gliser, leteča preproga, raketa, telefon ipd.
Tehnike razgibavanja in sproščanja so dober način, da otroci začnejo uživati v telovadbi in
gibanju. Kadar vadimo jogo z otroki, se moramo držati nekaj osnovnih načel, in sicer da asane
niso predolge, da so enostavne in da pazimo, da ne povzročajo bolečine. Cilj vadbe nista
popolnost izvedbe in videz, temveč veselje do vadbe. Vsak otrok je lahko uspešen, ker lahko
asane ves čas izboljšuje. Že petletniki ali šestletniki izgubljajo gibčnost in asane pripomorejo,
da jo ohranijo (Schmidt, 2009).
3 JOGA IN NJENE KORISTI
Znano je, da ima joga številne koristi tako za odrasle kot tudi za otroke. Otroci le redko dobijo
priložnost, da se na kvaliteten način sprostijo in napolnijo z novo energijo, in joga je ena
izmed takih poti. Je starodavna veda o telesu, umu, zavesti, duhu in duši. S pomočjo njenih
tehnik in metod dosežemo telesno, duševno, socialno in duhovno zdravje (Količ, b. l.).
Poudarek pri jogi je na sproščanju in umirjanju ter obnavljanju energije, je princip
uravnovešanja. Pretirano aktivni in agresivni otroci se umirijo, plašni pa se v umirjenem
okolju opogumijo in naučijo sodelovati v aktivnostih.
Prav tako pa vadba dobro vpliva na njihovo samozavest. Poveča se jim veselje do življenja,
kar vodi do uravnovešenega zdravega razvoja celotnega organizma ter duhovne
uravnoteženosti. Otrokom, ki redno vadijo jogo, se poveča koncentracija, kar je še posebej
pomembno za šolske otroke (Količ, b. l.). Joga razvija moč, vzdržljivost, ravnotežje,
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pripomore k sprostitvi in pomaga otroku pri razvoju pozornosti (Stewart in Phillips, 1992).
Vpliva pa tudi na boljše obvladovanje otrokovih čustev. Telo in um sta povezana, med njima
je preprosta vez: dihanje. Če en izdih zavestno podaljšamo, sprostimo telesno napetost in
odpravimo stres. Joga izboljšuje tudi sposobnost osredotočanja, če jo redno vadimo, je opaziti
napredek (Božič, 2012). Prav tako krepi telesno moč, prožnost, občutek za ravnotežje in
koordinacijske spretnosti. Otroci, ki bodo začeli vaditi zgodaj, imajo veliko večje možnosti,
da bodo v življenju ostali tudi aktivni (Božič, 2012). Pozitivno pa učinkuje joga še na
ustvarjalnost, spomin, telesno držo, pljučno kapaciteto in imunski sistem.
4 PRAVLJIČNA JOGA KOT INTERESNA DEJAVNOST
Obstaja kar nekaj definicij, kaj je pravljična joga: je vodena vadba z elementi joge, posebej
oblikovana že od najnežnejše starosti; je igra in vadba za otroke, ki upošteva vsa jogijska
načela; je »delo v nastajanju«, kar pomeni, da se ves čas razvija in postaja bogatejša, boljša in
popolnejša (Božič, 2012). Je zelo podobna klasični jogi za otroke, le da vsebuje še nekaj
dodatnih elementov. Elementi, ki jih zajema pravljična joga so dihanje, asane, pravljice,
glasba in afirmacije ter zvijače in pripomočki.
Otroke lastno telo in njegovo delovanje zelo zanimata. Ni jih težko pritegniti. Pravljica je tu
zato, da otroke zvabimo v položaje, a deluje lahko le do neke mere. Otrokom je kristalno
jasno, da nismo pravi levi, a se vseeno igrajo. Večji, kot so, bolj jim je pomembno, kako
izvedejo položaj (Božič, 2012).
K interesni dejavnosti se je v začetku šolskega leta vključilo 12 učencev od 1. do 3. razreda,
od tega 3 fantje in 9 deklet. V začetku sem jogo izvajala v eni skupini z vsemi učenci hkrati, a
sem kmalu ugotovila, da med njimi nastajajo konflikti, predvsem zaradi prostorske stiske in
pa tudi zaradi različnih značajev. Učenci so se počutili utesnjene, bilo je preveč nemira v
skupini, tudi sproščanje je bilo precej nemogoče. Nato sem učence razdelila v dve skupini po
šest učencev, kar se je izkazalo za dobro rešitev. Jogo smo imeli enkrat tedensko po pouku,
tako da je vsaka skupina prišla na vrsto enkrat na štirinajst dni.
Učenci se zelo radi zadržujejo v šolski knjižnici, zato so bili še posebej veseli, da je joga
potekala v tem prostoru. Knjižnica je srednje velika, kar je zadostovalo, da smo si uredili naš
jogijski kotiček – preproga in blazine. Prostor je svetel, zračen, topel in varen, kar je zelo
pomembno, saj se morajo učenci pri vadbi počutiti dobro in varno.
V obeh skupinah je bilo nekaj učencev, ki so bili prepoznani kot nemirni, z motnjo
koncentracije, zato mi je bil velik izziv, kako te učence umiriti, pripraviti na sproščanje in
vadbo. Na našem prvem srečanju sem učencem povedala, da imamo tri osnovna pravila: da
poslušamo in ubogamo učiteljico; da ne divjamo in ne kričimo; se ne tepemo, grizemo in ne
cukamo. Razložila sem jim tudi, da je joga netekmovalna dejavnost, zato med seboj ne bodo
tekmovali in da se bodo posvetili samo sebi. Znano dejstvo je, da lahko otrok le v sproščenem
in netekmovalnem okolju razvije svoj potencial (Božič, 2012).
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V obeh skupinah so bile na začetku težave pri sproščanju in vztrajanju v določenih asanah, saj
so učenci prihajali na vadbo precej nemirni in razigrani, na začetku sproščanja so imeli s
težavo zaprte oči, šele po nekaj tednih vadbe, ko so se počutili varno in udobno, so lahko bile
tudi oči med sproščanjem zaprte.
Po devetih mesecih vadbe so bile vidne že majhne spremembe. Opazila sem, da so se učenci
lahko dalj časa sproščali, nekateri pri tem celo zadremali ali zaspali, v asanah so vztrajali dlje
kot na začetku. Učenci, ki so bili na začetku nemirni, so imeli po nekaj mesecih vadbe daljšo
sposobnost koncentracije in zdeli so se mi bolj umirjeni.

Sproščanje za začetku vadbe

Asana Kokoška

Asana Tovornjak

Asana Drevo
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4.1 Metode pri izvajanju pravljične joge
Uro pravljične joge sem začela z nekajminutnim vodenim sproščanjem (od 3 do 5 minut). Pri
tehniki sproščanja sem si pomagala z lastnimi izkušnjami in z znanjem, ki sem ga črpala iz
različne literature, ter sproščujočo glasbo, ki sem jo našla na spletu. Glasba je vključevala
zvoke narave, petje ptičev, zvok valovanja morja ali preprosto instrumentalno glasbo. Po
sproščanju, ki je vsebovalo tudi vizualizacije, smo naredili preprosto dihalno vajo.
Vadba se je nadaljevala s kratkim ogrevanjem in preprostimi asanami, ki sem jih nadgrajevala
z zahtevnejšimi. Najprej so bile na vrsti asane iz ležečega položaja, nato sedečega in na koncu
stoječega položaja. Pred vsako novo asano sem učencem tudi pokazala fotografijo oz.
ilustracijo, da so si znali položaje lažje predstavljati. Vztrajanje v asanah sem dosegla s
preprostimi triki: šteli in opazovali smo lastnosti živali, spoznavali zanimiva dejstva. Vsako
uro smo se naučili in poglobili od 3 do 5 položajev. Na koncu vadbe je zopet sledila kratka
sprostitev, nato so se učenci usedli v krog in spregovorili o vadbi. Povedali so, kaj jim je bilo
na vadbi najbolj všeč in kaj najmanj.
Izpostavim lahko dve metodi, ki sem ju uporabljala: metoda vodenja in metoda od
improvizacije do vodenja. Z metodo vodenja vodimo otroke v gibanju, tako da jim pokažemo
ali z besedo. Sama sem po navadi pokazala gib oz. asano, nato so učenci ponovili za mano.
Natančnost povzemanja gibalnih motivov je odvisna od zrelosti otrok in operativnega cilja
dejavnosti. Razlikujemo posnemanje in povzemanje. Pri povzemanju se otrok tudi izraža,
vživlja, medtem ko pri posnemanju obstaja nevarnost, da gibanje ostaja le golo posnemanje
brez otrokove angažiranosti (Goručan, 2016).
Metoda od improvizacije do vodenja je kombinirana metoda. Učence spodbujamo k iskanju
svojih, izvirnih gibov, nato jim pokažemo še svojo zamisel in jim predlagamo, da poskusijo še
to. Obe metodi sta se izkazali za uspešni.
4.2 Joga pravljice
Pravljice so kot češnja na vrhu pravljične joge. So jedro, okoli katerega napletamo celotno uro
in so rdeča nit, da se med uro ne izgubimo (Božič, 2012). Pravljice, ki sem jih uporabljala pri
urah, sem črpala iz knjige Pravljična joga, nekaj sem jih poiskala v naši šolski knjižnici in jih
priredila, ostale pa sem si skupaj z otroki izmišljala sproti v procesu vadbe. Na ta način so
učenci tudi krepili in razvijali domišljijo ter občutek za jezik.
Pomembno je, da pravljice na začetku niso zapletene in da v sebi nosijo neko sporočilo.
Starejši ko so otroci, bolj zapletena in dramatična je lahko joga pravljica. Otroci, bitja, ki
živijo res le tukaj in zdaj, v točno tem trenutku, se s pravljico zlijejo. Oni res postanejo drevo,
lev, metulj, leteča preproga … in njihov notranji svet se bogati (Božič, 2012). Joga pravljica
lahko obsega različno število asan, okvirno pa nekje med sedem in deset.
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5 POVEZAVA PRAVLJIČNE JOGE S PODROČJI IN CILJI KURIKULA
Pravljična joga se povezuje z različnimi predmetnimi področji v vzgoji in izobraževanju, npr.
s športom, slovenščino, spoznavanjem okolja, matematiko, glasbeno in likovno umetnostjo.
5.1 Povezava joge s športom:
Otrokovi primarni potrebi sta potreba po gibanju in igri. Ko otrok začne obvladovati svoje
noge, roke in trup, začenja čutiti veselje, ugodje, varnost ter si pridobi zaupanje in samozavest
(Goručan, 2016). Z jogo dosegamo splošne cilje s področja športa, kot so npr. (Učni načrt.
Program osnovna šola. Športna vzgoja, 2011):
- razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem
preživljanju prostega časa;
- oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja,
strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje športnega
obnašanja – ferpleja).
Dosegamo tudi nekatere operativne cilje, kot so npr. (Učni načrt. Program osnovna šola.
Športna vzgoja, 2011):
- oblikujejo pravilno telesno držo;
- izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti: skladnost (koordinacijo) gibanja, moč,
gibljivost, natančnost, ravnotežje, splošno vzdržljivost;
- sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja;
- zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, ki jih izvajajo v različnih smereh
in ravneh ter okoli različnih telesnih osi;
- posnemajo najrazličnejše predmete, živali, pojave in pojme v naravi, izražajo svoje občutke
in razpoloženja z gibanjem;
- preizkušajo svoje zmogljivosti ob obvladanju svojega telesa in izražanju z gibanjem.
5.2 Povezava joge s slovenščino:
Splošni cilji, ki jih na področju slovenščine dosegamo z jogo, so npr. (Učni načrt. Program
osnovna šola. Slovenščina, 2011):
-

ob sprejemanju, razumevanju, doživljanju in vrednotenju umetnostnih besedil
pridobivajo tudi književno znanje;
umeščanje besedil v časovni in kulturni kontekst ter literarnovedno znanje jim
omogočata globlje doživljanje, razumevanje in vrednotenje umetnostnih besedil;
literarnoestetsko doživetje, podprto z literarnovednim znanjem, omogoča poglobljeno
spoznavanje besedne umetnosti in estetskih izraznih možnosti, povečuje užitek ob
poslušanju oz. branju in prispeva k razvijanju pozitivnega odnosa do besedne
umetnosti.
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Z jogo na področju književnosti dosegamo naslednje operativne cilje, npr. (Učni načrt.
Program osnovna šola. Slovenščina, 2011):
-

-

pri poslušanju umetnostnih besedil se primerno odzivajo;
izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri
poslušanju;
doživljajo interpretativno prebrano pravljico;
ob besedilih spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in
domišljijskim svetom v umetnostnem besedilu;
vživljajo se v književno osebo, ki je sicer drugačna od njih, a jim je še vedno zelo
podobna – predstavljajo podobnosti in razlike ter presegajo naivno identifikacijo s
književno osebo;
ločujejo realni in domišljijski svet, razlikujejo pravljični in realni dogajalni prostor;
zaznavajo in doživljajo posamezne dogodke v umetnostnem besedilu kot zaokrožene
celote;
sledijo zaporednemu toku dogodkov in povezujejo dogajanje s svojimi izkušnjami.

Na področju jezika dosegamo naslednje operativne cilje, npr. (Učni načrt. Program osnovna
šola. Slovenščina, 2011):
-

razvijajo zmožnost poslušanja;
poimenujejo bitja, predmete, dejanja ... v svoji okolici ali na sliki s knjižnimi besedami
in besednimi zvezami;
razlagajo dane besede oz. besedne zveze iz besedila in jih smiselno uporabljajo v
svojem besedilu;
opazujejo, kaj delajo bitja (na sliki) oz. kaj se dogaja z njimi, ter tvorijo pomensko in
oblikovno ustrezne povedi.

5.3 Povezava joge s spoznavanjem okolja
Splošni cilji spoznavanja okolja, ki se povezujejo z jogo, so npr. (Učni načrt. Program
osnovna šola. Spoznavanje okolja, 2011):
-

odnos do dejstev, strpnost do negotovosti, odprtost za sprejemanje tujih zamisli in
občutljivost za dogajanja v naravnem in družbenem okolju;
družbeni (komunikacija, odnosi med učenci in učiteljem), motivacijski (radovednost),
razvijanje delovnih navad (kako se učiti), moralni (norme v vedenju, reševanje
moralnih nasprotij), ustvarjalnost, samopobude (eksperimentiranje, delo z gradivi),
gibalni (ročne spretnosti, varnost pri delu) in čustveni cilji (pozitivna samopodoba,
odnos do narave).
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Operativni cilji, ki se povezujejo z jogo, so npr. (Učni načrt. Program osnovna šola.
Spoznavanje okolja, 2011):
-

vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo rast in
razvoj ter da jim pomagajo ohranjati zdravje;
poznajo pomen redne nege telesa in razumejo vzroke dobrega počutja ob redni telesni
vadbi;
poznajo svoje telo in znajo poimenovati zunanje dele telesa;
poznajo svoje telo in poimenujejo notranje dele telesa;
poznajo svoja čutila;
vedo, kako deluje človeško telo;
prepoznajo podobnosti in razlike med ljudmi;
zaznavajo in pripovedujejo o lastnih spremembah navad, ravnanj in obnašanja;
spoznajo pomen pravil družbenega življenja (od pravil iz otroških iger, pravil v šoli do
pravil družbenega življenja).

5.4 Povezava joge z matematiko
Splošni cilji na področju matematike, ki se povezujejo z jogo, so npr. (Učni načrt. Program
osnovna šola. Matematika, 2011):
- poznavajo uporabnost matematike v vsakdanjem življenju;
- spoznavajo matematiko kot proces ter se učijo ustvarjalnosti in natančnosti.
Operativni cilji, ki se povezujejo z jogo, so npr. (Učni načrt. Program osnovna šola.
Matematika, 2011):
-

razvijajo prostorske in ravninske predstave;
razvijajo sposobnost orientacije v ravnini in prostoru;
opisujejo odnos med dvema smerema: navpično, vodoravno; levo, desno; spredaj,
zadaj;
seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20.

5.5 Povezava joge z glasbeno umetnostjo:
Splošni cilji glasbene umetnosti, ki se povezujejo z jogo, so npr. (Učni načrt. Program
osnovna šola. Glasbena vzgoja, 2011):
-

vzbujanje radovednosti ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do glasbe;
vzgajanje za ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja ter preprečevanja
zvočne onesnaženosti;
spoznavanje učinka in uporabnost glasbenih dejavnosti kot sprostitvenih tehnik za telo
in duha (glasbena terapija);
razvijanje čustvene inteligence kot temeljnega pogoja za učenje ter čustveno-socialno
zrelost otrok.
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Operativni cilji, ki se povezujejo z jogo, so npr. (Učni načrt. Program osnovna šola. Glasbena
vzgoja, 2011):
-

poslušajo in razmišljajo o zvokih v naravi, drugih zvočnih pojavih in glasbenih
primerih;
ob poslušanju instrumentalne glasbe poglabljajo koncentracijo, zbranost in pozornost
ter razvijajo slušno zaznavo in zvočno senzibilnost;
navajajo se na pozorno poslušanje;
poslušajo glasbo ter izražajo svoja doživetja in zaznave glasbenih elementov gibalnoplesno, likovno ali besedno.

5.6 Povezava joge z likovno umetnostjo
Splošni cilji pri likovni umetnosti, ki se povezujejo z jogo, so npr. (Učni načrt. Program
osnovna šola. Likovna vzgoja, 2011):
-

razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in individualizacije,
likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo.

6 ZAKLJUČEK
Ob današnjem hitrem tempu nismo pod stresom le učitelji, ampak tudi že najmlajši učenci.
Le-ti imajo veliko obveznosti in različne dejavnosti tudi v popoldanskem času. Poleg tega so
neprestano obkroženi z moderno tehnologijo in se ne znajo več sprostiti. Zaradi takšnega
načina življenja se je potreba po sproščanju povečala. Sama se z jogo ukvarjam že več kot pet
let, zato dobro poznam pozitivne učinke, ki jih le-ta prinaša. Svojo izkušnjo sem želela
prenesti tudi na najmlajše učence. Želela sem jim predstaviti jogo oz. pravljično jogo in v njih
vzpodbuditi zanimanje, predstaviti načine, kako se lahko sprostijo in notranje umirijo ter se
hkrati pri tem zabavajo in neizmerno uživajo. Moja spoznanja glede pravljične joge v tem
šolskem letu so naslednja:
- Vadba joge ne more biti nikoli tiha in mirna, saj učenci veliko sprašujejo, klepetajo, se
smejijo.
- Imajo zelo kratkotrajno sposobnost koncentracije, zato jih je treba neprestano
spodbujati, opozarjati in vztrajati.
- Učenci neizmerno uživajo v tej dejavnosti in radi prihajajo na ure joge.
- Joga za otroke je drugačna od joge za odrasle.
- Je zabaven način, s pomočjo katerega dosežemo notranji mir in sprostitev ter hkrati
krepimo telo.
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Mojca Ruter: BRATI ALI NE BRATI!?
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
»Skozi petindvajset črk slovenske abecede ali poljubno število črk ali pismenk kakega
drugega jezika nam je dano potovati in leteti, razumeti, spoznavati in slutiti, misliti in
hrepeneti.. In morda je to večja skrivnost kakor skrivnost silicijevih kristalov, s pomočjo
kateri drvi nova tehnologija po medmrežnih prostranstvih.« (D. Jančar)
Čeprav v zadnjih nekaj letih branje knjižnih del zaradi uporabe drugih vrst medijev upada,
veje iz zgoraj zapisanega optimizem, da knjige ne bodo izgubile svoje vloge.
Še posebno pomembno vlogo pri motiviranju učencev za branje gre pripisati šolskemu
knjižničarju, katerega glavni cilj je vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika vseh vrst
knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov. Za dosego tega cilja poteka v knjižnici
individualno pedagoško delo ob izposoji, delo s skupinami pri urah knjižnično-informacijskih
znanj, sodelovanje pri knjižničarskem krožku, bralna značka – oblika vzpodbujanja
leposlovnega branja, ki pomaga učence vzgojiti v vseživljenjske bralce. Pri doseganju ciljev
so zelo pomembni tudi kvalitetni projekti, pri katerih dobimo smernice in ideje kaj še lahko
storimo, da nam bralci ne uidejo za zaslon.
Summary
»Through twenty-five letters of the Slovenian alphabet or any number of letters or signs in
other languages, we are given the opportunity to travel and fly, to understand, learn and feel,
to think and dream.. And perhaps this is a greatest secret than the secret of silicon crystals,
with the help of which a new technology is racing the spaciousness of internet.« (D. Jančar)
Even though literature reading has been declining in recent years due to increased
consumption of other media types, we can sense optimism in the above paragraph that books
won’t lose their role.
A school librarian, whose main goal is to educate an independent and active user of all types
of library materials and other information sources, has a particularly important role in
motivating students for reading. To achieve this goal, the library organizes individual
pedagogical work during office hours, working with groups during library-information
knowledge lessons, participation in librarian courses, a reading badge – a way of encouraging
literary reading which inspires students to become lifelong readers.
Very important in achieving these goals are also quality projects which offer us guidelines
and ideas on what more we can do to keep our readers from fleeing towards a screen.
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1 BRANJE
»Skozi petindvajset črk slovenske abecede ali poljubno število črk ali pismenk kakega
drugega jezika nam je dano potovati in leteti, razumeti, spoznavati in slutiti, misliti in
hrepeneti ... In morda je to večja skrivnost kakor skrivnost silicijevih kristalov, s pomočjo
katerih drvi nova tehnologija po medmrežnih prostranstvih.« (D. Jančar)
Branje je veščina, ki jo potrebujemo in uporabljamo vse življenje v vseh situacijah. Ker se v
današnjem času branju ne moremo izogniti, je zelo pomembno, da je branje spretnost, ki jo
obvladamo kar se da dobro. Učenje branja ni lahka naloga; poteka vseskozi, z veliko vaje,
potrpežljivosti in ob pomoči drugih. Priznani ameriški pisatelj John Steinbeck je učenje branja
opredelil kot “največji samostojni napor, ki ga prestane človeški razum, in to v otroštvu”.
Dr. Meta Grosman postavlja branju prav poseben pomen: »Zaradi dejavne bralčeve udeležbe
je branje nenadomestljiva vaja v rabi jezika in prispeva k razvoju in izboljšanju vseh drugih
jezikovnih zmožnosti: k boljšemu pisanju, saj bralec ves čas branja opazuje pisano rabo jezika
v vseh njenih posebnostih, k boljšemu poslušanju, ker se bralec ves čas uči pazljivo slediti
besedilu, in k razvitejšemu govoru, ker bralec spoznava izrazite možnosti jezika in pridobiva
nove besede.« (Grosman, str. 11)
Ker živimo v času, ko delamo vse bolj na hitro, se pogosto pojavijo tudi težave, ko omenimo
branje. Tako odrasli kot že otroci imamo izgovor, da za branje pa res ni časa. Ali to res drži?
Čas si razporejamo sami in če je naša prioriteta branje, bomo že poiskali nekaj trenutkov, ki
jih bomo namenili čtivu.
Otrok ne bo postal bralec za vse življenje čez noč; to bo postal z vztrajnostjo staršev, z
ljubečim sodelovanjem in predanostjo procesu branja od zgodnjega otroštva do najstniških let
(Kropp, 2000).
Čeprav v zadnjih nekaj letih branje knjižnih del zaradi uporabe drugih vrst medijev upada,
veje iz zgoraj zapisanega optimizem, da knjige ne bodo izgubile svoje vloge.
2 BRALNA PISMENOST
Evropska informacijska služba o izobraževanju Eurydice je leta 2002 izdala poseben
dokument z naslovom Key Competencies (Ključne zmožnosti), ki kot prvi dve vsakomur
potrebni ključni zmožnosti navaja sporazumevanje v materinščini in sporazumevanje v tujih
jezikih. Na 15. strani ta dokument prinaša opredelitev bralne pismenosti kot zmožnost
razumeti, uporabljati in razmišljati o pisnih besedilih, da bi dosegli lastne cilje, razvili svoje
znanje ter potenciale in učinkovito sodelovali v družbi.
Za širše poznavanje pomena bralne pismenosti in njen učinkovitejši pouk za vse državljane
Zemlje se je zavzel tudi UNESCO. V palači Združenih narodov v New Yorku so 13. februarja
2003 tekoče leto proglasili za prvo desetletje pismenosti, ki je trajalo vse do leta 2012.
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Generalni sekretar Kofi Anan je ob tej priložnosti pismenost opisal kot ključ do odprave
človekove nesreče, do uresničitve pozitivnih možnosti za vse ljudi ter do svobode in upanja na
boljšo prihodnost.
V okviru projekta OBJEM, v katerem sodeluje tudi Prva osnovna šola Slovenj Gradec od leta
2017 in bo trajal do leta 2022, je nastala definicija, da je branje stalno razvijajoča se zmožnost
posameznika 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 ter uspešno
(so)delovanje v družbi.
3 ŠOLSKA KNJIŽNICA
»Šolska knjižnica je informacijsko središče šole. Na večini slovenskih šol to poslanstvo šolska
knjižnica opravlja v največji možni meri in tako so šolske knjižnice in z njimi šolski
knjižničarji središče informacij, tako za zbiranje kot za posredovanje. Šolski knjižničarji
imamo odgovorno nalogo. Učence učimo, kako se knjižnica uporablja ter jih vzgajamo v
samostojne uporabnike le-teh. Upam si trditi, da je šolska knjižnica eden od pomembnejših
dejavnikov na poti vsakega posameznika. V šolsko knjižnico vstopi vsak učenec vsaj enkrat v
času svojega šolanja in šolski knjižničarji postavljamo temelje za poznejše redne uporabnike
drugih vrst knjižnic.« (Fekonja v: Posodobitve, 2014:9).
Kakšen je torej dober šolski knjižničar? Steinbuchova pravi: "Ne samo da mora imeti
pedagoško-andragoško izobrazbo in izobrazbo knjižničarske smeri, znati mora delati z ljudmi
ter obvladati napredno tehnologijo in računalnik. Knjižničar mora biti prijazen, znati mora
vrednotiti informacije. Včasih učenci svoje težave raje zaupajo knjižničarju kot šolski
svetovalni službi, zato mora le-ta znati prisluhniti učencem." Dr. Igor Saksida pa dodaja
njihove glavne naloge: "Mlade bralce spodbujajo k branju, jim v tej poplavi gradiv svetujejo
knjige, ki so dovolj kakovostne, da se jih splača prebrati. Poleg tega imajo pomembno vlogo
tudi pri pouku. Pomagajo pri izbiri domačega branja in izvajajo knjižnično vzgojo." Zelo
zaželeno je, da se knjižničar v celoti integrira v učni proces, da sodeluje pri projektih, dnevih
dejavnosti, taborih itd.
V zadnjih letih se je spremenila tudi knjižnica kot prostor. To ni več prostor tišine, opozarja
Steinbuchova, čeprav je treba otroke še vedno naučiti reda in discipline. Dobra šolska
knjižnica mora biti odprta in čim bolj dostopna učencem. V njej potekajo izposoja, pouk,
individualno in skupinsko delo. "To je dandanes demokratičen prostor," meni Steinbuchova.
4 ŠOLSKA KNJIŽNICA KOT MOTIVATOR BRANJA
Šolski knjižničar ima veliko srečo in hkrati odgovornost, da motivira in s tem aktivira učenca
k branju. Najlažje je, ko učenec stopi v knjižnico in pove, kaj si želi. Malo težje je, če ne ve,
kaj si želi brati. Najtežje pa je, ko vidiš učenca, da ima odpor do knjige in branja. Na Prvi
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osnovni šoli Slovenj Gradec izvajamo različne aktivnosti, za katere upamo, da pomagajo
privabiti učence v knjižnico. Na kratko bom naštela in opisala dejavnosti, ki jih izvajamo na
naši šoli:
1. KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA (KIZ)
Učni načrt za devetletno šolo vključuje tudi knjižnična informacijska znanja (KIZ),
kjer učenci spoznajo knjižnico in njene informacijske vire, poizvedujejo in raziskujejo,
berejo, poslušajo, gledajo, uporabljajo računalniške in komunikacijske tehnologije za
pridobivanje in uporabo informacij.
Knjižničarka načrtuje vsebine in cilje KIZ za posamezen razred v letnem delovnem
načrtu. Izvajam jih sama ali pa uro načrtujem skupaj z učiteljem.
2. KNJIŽNIČARSKI KROŽEK
Knjižničarski krožek obiskujejo učenci 4. in 6. razreda. Dobivamo se vsako sredo in
četrtek zjutraj, 0. uro. Pri krožku se poglobimo z delom v knjižnici - nabavo, obdelavo,
pospravljanjem knjig, izločanjem gradiva…
Pri urah knjižničarskega krožka gremo na obisk v najbližjo splošno knjižnico,
Knjižnico Ksaverja Meška, obiščemo knjigarno ter sodelujemo pri raznih projektih in
na natečajih, kjer učenci večkrat prejmejo nagrade za uspešno delo.
3. FACEBOOK
Že nekaj let nazaj smo odprli Facebook profil z imenom Knjižnica Prve OŠ SG. Na
njem objavljamo novosti v knjižnici ter aktivnosti in na tak način obveščamo učence
in starše. Profil je odprt za vse uporabnike.
4. BRALNO PRIZNANJE in DOMAČE BRANJE
Učenci imajo možnost sodelovati za bralno priznanje v vseh razredih. Učitelji jih
vzpodbujajo na različne načine. Do petega razreda večinoma vsi osvojijo bralno
priznanje. V šestem razredu je kar velik vsip bralcev, zato se še posebej trudimo pri
izbiri priporočilnega nabora gradiva. Ob koncu šolskega leta učenci predlagajo knjige,
ki bi jih brali za naslednje šolsko leto ali pa priporočajo literaturo za razred, katerega
so obiskovali. Seveda lahko učenci pripovedujejo tudi o prebranem, ki ni na seznamu,
s tem da se prej dogovorimo ali knjigo smatramo za primerno ali ne.
Seznam za domače branje sestavimo v sodelovanju z učiteljicami slovenskega jezika,
saj mora gradivo zadoščati zadoščati dvema pogojema: kurikulumu in učencem.
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5. BRALNA NOČ
Bralna noč je nagrada za vse učence od 4. do 9. razreda, ki so osvojili bralno
priznanje. Po ugotovitvah, da motivacija za branje upada, smo poizkusili z malo
drugačno nagrado, ki se je bogato poplačala, saj se število bralnih priznanj končno
spet viša. Vsako leto gostimo motivatorja branja (pisatelja, pisateljico ali glasbenika),
ki učence nagovori, kako pomembno je branje. Na neko temo, ki je nit bralne noči,
učitelji pripravimo literarne delavnice v prvem delu programa, kasneje pa pripravimo
sprostitvene aktivnosti. Da učenci lažje zaspijo, pozno zvečer preberejo knjigo za
lahko noč …

6. MLADINSKI LITERARNI FESTIVAL BRALNICE POD SLAMNIKOM
Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom povezuje in nadgrajuje
prizadevanja za motiviranje branja in dejavnike na področju promocije branja; bralca
nagovarja intimno po njegovi meri, obenem pa javno promovira branje, predvsem
branje v prostem času. Obenem se poudarjajo stalne vrednote festivala, kot so strpnost,
sprejemanje drugačnosti, večjezičnost, vključevanje otrok s posebnimi potrebami,
priseljencev, starejših idr. V sklopu festivala smo na šoli gostili priznane slovenske
pisateljice Gajo Kos, Aksinijo Kermauner, Barbaro Hanuš in Natašo Konc Lorenzutti.
7. ZLATI BRALCI
V letošnjem letu smo imeli posebej močno generacijo zlatih bralcev. Vsa leta šolanja
je 26 učencev devetih razredov prebralo knjige za bralno priznanje. Za nagrado za
vestno branje skozi osnovnošolsko izobraževanje smo jim pripravili posebno
presenečenje. V Knjižnico Ksaverja Meška (da je dogodek bolj svečan), smo povabili
domačina, gospoda Adija Smolarja, ki nam je preko svojih knjig in pesmi predal
sporočilo, da brez dela ne pridemo daleč. Daleč pa se ne pride tudi brez branja, saj si
tako širimo besedišče in obzorje znanja.
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8. SODELOVANJE S KNJIŽNICO KSAVERJA MEŠKA
S Knjižnico Ksaverja Meška sodelujemo na več nivojih. Letno peljemo v knjižnico
učence drugih in tretjih razredov, da se seznanijo s postavitvijo knjig in da nečlane
nagovorimo k vpisu.
Sedmošolci se v okviru projekta Rastem s knjigo srečajo s knjižničarkami
mladinskega oddelka. Vsaj dvakrat letno se oglasimo pri njih še s knjižničarskim
krožkom, kjer spoznamo novitete in se pogovorimo o izbrani knjigi, ki tisto leto
vsebinsko izstopa.
Seveda knjižničarki knjižnice Ksaverja Meška vrneta obisk in se nam pridružita na
Bralni noči, kjer pripovedujeta pravljice in zgodbice za lahko noč. Nekajkrat letno
prideta tudi na šolo, kjer ob čaju debatiramo o prebranih knjigah.
5 PROJEKTI
1. BRALNI NAHRBTNIK
Bralni nahrbtnik je šolski projekt, katerega smo začeli v šolskem letu 2011/12. S tem
si želimo motivirati učence in družinske člane, da skupaj berejo. V razred »pošljemo«
nahrbtnik s štirimi knjigami. Prednost pri izboru knjig smo dali vsebinam z vzgojno
noto, ena knjiga pa je namenjena staršem. Družina ima doma nahrbtnik en teden.
Prosimo jih, da člani družine izpolnijo priložen vprašalnik. Vprašalnik izpolnijo tako
učenci kot tudi starši. Nahrbtnik učenec po pretečenem tednu preda naslednjemu
sošolcu. Nahrbtnik potuje, dokler niso vsebin prebrali vsi učenci in družinski člani. Ob
koncu šolskega leta zberemo vsa dela in jih združimo v knjigo.
2. UNESCO PROJEKT MENJAJ BRANJE ZA SANJE
V projektu Menjaj branje za sanje sodelujemo že vrsto let. Namen projekta je
izmenjati si knjigo z lepo mislijo in s tem širiti kulturo branja.
Vsako leto si uberemo drugačno pot predaje knjig. Nekaj let smo si izmenjavale knjige
in misli pri knjižničarskem krožku. Enkrat smo izvedli projekt celo na celi razredni
stopnji. Vsak učenec je prinesel knjigo in potem smo žrebali. Bilo je zanimivo, a
preobsežno. In vedno se je našel učenec ali dva, ki knjige nista prinesla in sta bila
izločena iz aktivnosti.
Zadnja leta pa smo se odločili, da prinesejo učenci knjige z lepimi mislimi do
knjižničarke, zraven pa napišejo še eno misel. Vsi sodelujoči se pred poukom dobimo,
si izmenjamo lepe misli, knjige, ki smo jih zbrali pa podarimo v bolnišnični oddelek
ali pa na Tretjo osnovno šolo Slovenj Gradec.
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3. RASTEM S KNJIGO
Cilj projekta Rastem s knjigo so:
-

spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega
leposlovja,

-

promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,

-

spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,

-

motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v
založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega
slovenskega mladinskega leposlovja.

Z učenci gremo v Knjižnico Ksaverja Meška, kjer knjižničarki Darja in Alenka
predstavita projekt Rastem s knjigo. Predstavita avtorja knjige, ki je bila izbrana za
tisto leto, predstavita knjigo in predstavita še ostale knjige, primerne za učence. Na
koncu druženja dobi vsak učenec knjigo za domov, le-to pa uporabimo v naslednjem
letu za domače branje.
4. OBJEM
Cilj projekta OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) je razviti in
preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in
kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.
V sklopu šolska knjižnice bomo iskali načine, kako lahko dejavnosti v knjižnici
podpirajo pouk pri vseh predmetih ter dejansko postane kulturno in informacijsko
središče šole.
6 KNJIŽNICA V PRIHODNOSTI
Kadar govorimo o knjigah in branju, imamo vsaj knjižničarji vedno v grlu cmok. Vseskozi
poslušamo, da je branje v izumiranju, da mladina ne bo več brala knjig, da so knjižnici šteti
dnevi. Pa ni tako. Knjižnica bo lahko še naprej srce šole, le mogoče na malo drugačen način.
Delo knjižničarja se že danes zelo razlikuje z delom pred dvajsetimi leti. Knjižničarji smo
postali informatorji, promotorji branja, ne le tisti žugajoči členi knjižnice, ki kažejo prst na
usta, da bo mir in disciplina. Res pa je, da moramo v korak s časom in »poslušati« naše
bralce. V naslednjih nekaj letih bomo na naši šoli uvedli naslednje novosti:
1. COBISS
Že v septembru prehajamo iz programa za izposojo Winknj na COBISS. COBISS je
vzajemna baza podatkov za vse knjižnice Slovenije. Tako splošne kot šolske. Z
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aplikacijo mcobiss si lahko uporabnik rezervira knjigo preko telefona. Na COBISS
strani pa si lahko ustvari profil Moj COBISS in ima pregled nad gradivom. Velika
prednost programa je v tem, da ima uporabnik pregled nad gradivom, tako v fizični
kot digitalni obliki po vsej Sloveniji.
2. BRALNI KAMP
V letošnjem šolskem letu bomo sledili športnim in kulturnim trendom in bomo izvedli
prvi bralni kamp. Letošnje leto, ko bo prvič, se bomo omejili na manjše število
učencev (okrog trideset). Če se bo kamp izkazal kot uspešen, ga bomo v naslednjem
šolskem letu razširili med večje število učencev. V goste bomo povabili literarnega
ustvarjalca in njegova dela bodo rdeča nit tabora.
3. KNJIŽNICA - SRCE ŠOLE
Kot sem že prej omenila, knjižnica že nekaj let ni več prostor, kamor hodijo učenci
samo po knjige. Smiselna bi bila preureditev knjižnice, saj knjižnica vedno bolj
postaja prostor za učenje, ustvarjanje in druženje. Dobro bi bilo, če bi knjižnica imela
čim več računalnikov, na katerih bi učenci lahko ustvarjali. Za tiste, ki se pridejo
sprostiti in kaj prebrati, pa bi bili na voljo udobni počivalniki.
4. GRADIVO IN PROMOCIJA KNJIG
Ker so učenci zelo storilnostno naravnani, bo potrebno zamenjati način nabavljanja
knjig. Nekateri založniki so že ugotovili, da je smiselno izdajati drugačne knjige, ob
katerih otroci začutijo dražljaj in željo po branju. Zelo pomembne so tudi ilustracije in
naslovnica, ki je za veliko večino prvotnega pomena ali bomo posegli po knjigi ali ne.
7 ZAKLJUČEK
Idej in predlogov bi bilo še mnogo. Vendar se vedno znova znajdem pred dvema težavama:
čas in denar. Kot knjižničarka imam velike težave izvajati dejavnosti, saj med poukom ne
morem do učencev (izjema so ure knjižne vzgoje), popoldne pa so učenci zasedeni z drugimi
dejavnostmi. Z učenci se srečujemo manj, kot bi si želeli. Ko nam le uspe uskladiti termine,
izkoristimo dragocen čas in pridno beremo in ustvarjamo.
Na šoli smo lahko veseli, da gospa ravnateljica nameni zadostno podporo knjižnici pri nakupu
novosti. Pri nakupu knjig moramo biti zelo pazljivi, saj knjige niso več tako kvalitetno
vezane, kot so bile nekoč. Nemalokrat se zgodi, da knjige hitro razpadejo, sploh pri večkratni
uporabi, zato jih je potrebno pogosteje menjati in nadomestiti z novimi in včasih zmanjka
finančnih sredstev za novosti.
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Branje nas lahko za trenutek odpelje na sončno obalo Avstralije, v raziskovalni center ali celo
na Luno. Takrat zapustimo vsakdanjo divjo dirko s časom, ljudmi in nenehnim pehanjem za
denarjem. Če vso pozornost usmerimo v zgodbo, se lahko dobesedno prestavimo v njeno
dogajanje. Ko knjigo prebereš si prijetno utrujen, saj si prepotoval kilometre in živel različna
življenja. Življenje tako postane bolj zanimivo. Branje je eno izmed najcenejših oblik zabave.
Izposoja v knjižnici ali zastonj izvod na medmrežju sta dandanes dosegljivi obliki razvedrila
za vsakogar. Branje knjig doda vrednost inteligenci, razširi znanje in okrepi sposobnost
dojemanja.
LITERATURA:
BEREMO skupaj: priročnik za spodbujanje branja. Mladinska knjiga, 2003.
GROSMAN, M. Razsežnosti branja. Karantanija, 2006.
KROPP, P. Vzgajanje bralca. Učila, 2000.
PEČJAK, S. Kako do boljšega branja. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996.
UČENJE in poučevanje s knjižnico v osnovni šoli. Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
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https://www.dnevnik.si/1042471740 (uporabljeno 2.7.2019)
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Suzana Makič: POVEZANI Z GLASBO
Osnovna šola Koroški Jeklarji Ravne na Koroškem
Povzetek
Ljudje smo že od vsega začetka obstoja povezani z glasbo. Že stare civilizacije so občudovale
moč glasbe in ji pripisovale pomembno vlogo. Vemo, da glasba vpliva na človeka, tako s
psihičnega kot fizičnega vidika. Že praljudje v kameni dobi so občudovali zvoke kamnov,
lesa, kosti .
Glasba pomembno vpliva na naše razpoloženje, še danes. Tista, ki je ne maramo, nas
spravi v slabo voljo, tista, ki nam je všeč, pa nam na obraz prikliče nasmeh. Raziskave so
potrdile, da ima glasba tudi zdravilni učinek.
V osrednjem delu naloge spregovorim o naslednjih tematikah:
vpliv glasbe na otroka, razvoj posluha, glasbene dejavnosti v vzgojno izobraževalni
dobi, povezanost šole s krajem preko glasbe, glasbena pomoč skozi stresna obdobja
razvoja in pri razvojnih motnjah, muzikoterapija, povezanost generacij preko glasbe,
primeri dobrih praks v naši ustanovi .
Glasba je pomemben del našega življenja. Stimulativno vpliva na razvoj otrokove inteligence,
vpliva na srce in srčni utrip, vpliva na inteligenco in vedenje otrok, vpliva na spomin in
učenje.
Moje mnenje pa je še vedno trdo začrtano: danes, v času hitrega pridobivanja
podatkov, informacij, lahek način dostopa do mnogih medijev, v času interaktivnosti,
spletnega komuniciranja, digitalizacije itd, bi morali glasbeni umetnosti v šoli
prisluhniti na drugačen način.
Summary
People have been connected to music since the very beginning. Ancient civilization already
admired the power of music and attributed an important role to it. We know music effects
people, both physically and mentally. Even prehistoric man from the Stone Age already
admired the sounds wood, stone or bone made...
Even today, music greatly influences our mood. Music we don't like puts us in a bad mood,
while music we like brings a smile to our face. Research has confirmed, music has a
medicinal effect.
The following themes are discussed in the main part:
the effect of music on children, the development of an 'ear for music', musical activities
in the primary education stage, connectedness of the school with its home town through
music,
the helpfulness of music during stressful stages of development or with
developmental disorders, music therapy, music connecting generations, good practice
examples in our school.
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Music is an important part of our lives. It stimulates the development of a child's intelligence,
it effects the heart and heartbeat, the intelligence and behavior of children, memory and
learning.
My opinion is strong: Nowadays, in times of easy access to media, internet communication,
digitalization, interactivity, i.e. schools should listen to the art of music in a different way.
Music classes should change and include techniques of calming, relaxation, bodily
expressions and acquiring positive experiences. To retain knowledge without pressure, stress
or time limitations, and without grading.
1. UVOD
Ljudje smo že od vsega začetka obstoja povezani z glasbo. Že stare civilizacije so
občudovale moč glasbe in ji pripisovale pomembno vlogo. Vemo, da glasba vpliva na
človeka, tako s psihičnega kot iz fizičnega vidika. Že praljudje v kameni dobi so občudovali
zvoke kamnov, lesa, kosti. Stari Grki so bili brez glasbenih sposobnosti in znanj malo vredni.
Stari Rimljani so glasbo uporabljali v pomoč pri bojevanju. Dobro poznana je indijska glasba
in njene korenine v veri, prizori iz zabav na stenah egipčanskih grobnic, zapisi na kitajskih
papirusih, posebni načini notacij različnih kultur in še bi lahko naštevali.
Glasba pomembno vpliva na naše razpoloženje, še danes. Tista, ki je ne maramo, nas spravi v
slabo voljo, tista, ki nam je všeč, pa nam na obraz prikliče nasmeh.
Raziskave so potrdile, da ima glasba tudi zdravilni učinek. A o tem spregovorimo kasneje.
2. VPLIV GLASBE NA OTROKA
Ker izhajamo iz pedagoškega poklica, je prav, da se najprej poglobimo v učinke glasbe pri
otrocih. Otroci so zelo spontani, sproščeni in nezlagani. Zato so njihova čustva, ki se sprožijo
ob različnih zvrsteh glasbe pristna in nenarejena. Glasbene izkušnje, ki si jih otroci pridobijo
v času zgodnjega otroštva in med šolanjem, jim ostanejo za vse življenje.
Otroci, ki od malih nog držijo inštrument v rokah in se učijo ustvarjanja glasbe razvijejo večjo
sposobnost koncentracije, boljše motorične sposobnosti in potrpežljivost. Znajo se hitreje
pomiriti in hitreje naravnati na akcijo. Menda so tudi boljši matematiki in jezikoslovci.
Pomembno je poudariti, da imajo različne glasbene zvrsti različne vplive. Klasična
glasba spodbudno vpliva na boljšo prostorsko in časovno predstavo, na večjo ustvarjalnost,
izboljša znanje matematike, estetski čut, poveča zmožnost izražanja čustev, izboljša verbalne
in intelektualne sposobnosti, vpliva na socialne stike in celo na povečanje sposobnosti za
učenje tujih jezikov. Ljudske pesmi spodbujajo razločno govorjenje, širijo besedišče in
krepijo občutek ugodja in samozavesti. Rock in rap lahko zaradi svoje strukture in ritma pri
starejših otrocih pomagata ohraniti zbranost v kaotičnem, nepredvidljivem
okolju. Jazz spodbuja kreativnost. Ambientalna glasba pa pomaga zelo discipliniranim,
preobremenjenim otrokom, da se sprostijo. Ukvarjanje z glasbo pozitivno vpliva na
sposobnost prilagajanja, dela v skupini, na samodisciplino in tudi na ustvarjalnost. Glasba
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pozitivno vpliva tudi pri učenju, saj pomirja in spodbuja zbranost. Pomembno je, da je glasba
skrbno izbrana, saj lahko pride do nasprotnega učinka. Otroci, ki veliko poslušajo glasbo, ta
pozitivno vpliva na njihov socialni razvoj. Otroci so bolj ustvarjalni. Pri glasbenih
dejavnostih, pa naj bo to petje ali pa samo poslušanje glasbe, so otroci velikokrat tudi telesno
aktivni. Glasba torej tudi pozitivno vpliva na aktivni telesni razvoj, gibčnost in spretnosti.
(vir: http://pismenost.si/ucinki-glasbe-na-razvoj-otroka/)
3. RAZVOJ POSLUHA
Vsi otroci se rodijo s posluhom za glasbo. Ali ga bodo razvijali pa je odvisno od stimulacije
okolja. Nekateri otroci se rodijo z visokim glasbenim potencialom, drugi z nizkim, večini pa
je v zibelko položen vsaj nek povprečen glasbeni potencial. Posluh, ki ga otrok skozi
odraščanje razvije, pa je preplet prirojenega glasbenega potenciala in vplivov okolja v
katerem živi - torej vseh pridobljenih glasbenih impulzov. Sposobnost petja, plesa in igranja
na inštrument je odvisna od obeh dejavnikov. Na prvega, biološkega, prirojenega, ne moremo
vplivati, zelo veliko pa lahko pripomoremo pri pridobljenih dejavnikih.
4. GLASBENE DEJAVNOSTI V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI DOBI
V vzgojno izobraževalnih ustanovah se zelo trudimo, da bi otrokom ponudili kar največ
možnosti za razvoj glasbenega potenciala. Zato v vsakem vrtcu in šoli najdemo razne oblike
glasbenih dejavnosti. Od folklornih, pevskih, instrumentalnih, plesnih, ustvarjalnih,
interaktivnih dejavnostih ponudimo otrokom, kar si zaželijo. Ob mnogih nastopih in
predstavitvah se otroci naučijo veščin, ki jim bodo pomagale v odraslem življenju.
Spoznavajo, kako pomembna je govorica telesa in njena prepričljivost. Ugotavljajo in se
spoprijemajo s tremo. Spoznavajo, da je obvladovanje treme uspešno in da s i pri
obvladovanju lahko pomagamo s tehnikami dihanja in sproščanja.
Ostanimo še malo v šolskih klopeh in se preselimo iz vzgojnega področja na
izobraževalno. Pridobivanje znanja skozi šolska leta. Seveda. Kaj pa ocenjevanje znanja
pri predmetu glasbena umetnost? Nekaj časa nazaj so bili ti predmeti (GUM, LUM, ŠVZ)
imenovani vzgojni predmeti in so bili ocenjeni s tremi opisnimi ocenami: Uspešno, manj
uspešno in zelo uspešno. Mislim, da bi tu lahko razvili debato. Če se spomnim zapisa,
kako glasba sprosti, umiri, zdravi, potem glasbene umetnosti nikakor ne morem povezati
z ocenjevanjem znanja, kot npr. pri matematiki, tujih jezikih, slovenščini. Sploh pa ne s
številčnimi ocenami. Če bi imela avtonomno pravico, da se sama odločim, kaj bom
izbrala, bi pri glasbeni umetnosti umaknila ocenjevanje znanja. Učencem bi ponudila še
več možnosti umiritve, boja proti stresu, sprostitve med poukom, več ustvarjalnosti, več
gibanja ob glasbi, možnosti nastopanja in izražanja na razne načine, seveda vse s
pomočjo glasbe.
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5. POVEZANOST ŠOLE S KRAJEM PREKO GLASBE
Občinske in lokalne skupnosti najraje sodelujejo s šolami v mestih, krajih, vaseh. Ni je
prireditve v kraju, kjer ne bi sodelovali tudi učenci. Učenci in njihovi mentorji radi pokažejo
to, kar so se v šoli naučili pri raznih interesnih dejavnostih. Še raje pa vidijo zadovoljne
obraze med gledalci in slišijo bučen aplavz kot nagrado za dober nastop. Vsaj na naši šoli
največ nastopov v šolskem letu zabeležijo interesne dejavnosti, kot so pevski zbori, plesne
skupine, folkloristi, pevci in instrumentalisti kot solisti. Ponosni smo tudi na šolski »bend«, ki
ni značilnost ravno vseh šol po Sloveniji. Otroci imajo ideje, veselje, zanje, treba jim je samo
ponudit možnosti, da to lahko izkoristijo in se pokažejo.
6. GLASBENA POMOČ SKOZI STRESNA OBDOBJA RAZVOJA IN PRI
RAZVOJNIH MOTNJAH
Človek se stresom spopada na različne način. Vse prevečkrat ugotavljamo, da se stres
pojavlja že v obdobju osnovnega in tudi srednjega šolanja. Mlajši in starejši se samostojno ali
s pomočjo strokovnjakov odločajo za različne variante premagovanja stresa. To je lahko je tek
in rekreacija, meditacija, sprehodi v naravi ali pa mnogokrat tudi motnje hranjenja. Pogostost
različnih motenj danes v svetu hitro narašča. Tudi pri nas. Eden izmed uspešnih načinov
spopadanja s stresom je tudi poslušanje glasbe. Glasba in zvočna terapija so že stoletja v
uporabi za izboljšanje počutja. Naši možgani iščejo pomoč v glasbenih vzorcih, zato smo
vajeni izbirati glasbo s ponavljajočimi melodijami. Ko slišimo prijetno pesem, naši možgani
sprostijo endorfine in dopamin ter tako znižajo raven stresnega hormona kortizola.
Glasba je učinkovito orodje pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami, tem nenehno
ponavljanje pomeni sredstvo za dosego posameznih zastavljenih ciljev. Zelo dober odziv na
glasbeno terapijo so ugotovili pri avtistih, posebej na področju družbenih veščin in
povezovanja z ljudmi, kar je za številne otroke s tovrstnimi težavami poseben izziv. Posebej
učinkovito je pisanje pesmi, pri katerem uporabniki pomagajo ustvariti besedilo, ki obravnava
njihovo specifično težavo. (vir: https://si.aleteia.org/2018/01/07/kako-lahko-vsakodnevnoposlusanje-glasbe-izboljsa-vase-zdravje/)
Glasba je lahko v pomoč pri duševnih in čustvenih težavah, nove raziskave pa kažejo, da je
glasbena terapija izjemno uspešna tudi pri zdravljenju telesnih okvar, še posebej pri lajšanju
bolečin. Poslušanje glasbe je lahko bolj učinkovito kot zdravila za lajšanje bolečin ali
pomirjevala. Glasba namreč spodbuja tvorbo protiteles imunoglobulina A in zopet znižuje
raven kortizola, stresnega hormona.
7. MUZIKOTERAPIJA
Muzikoterapija ali glasbena terapija je zdravljenje z glasbo. Gre za terapevtsko uporabljanje
glasbe in njenih elementov. To so zvok, ritem, melodija, harmonija itd.
Glasbeno terapijo izvaja kvalificirani glasbeni terapevt, lahko individualno ali v skupini. Z
drugimi besedami, muzikoterapija predstavlja neposredno uporabo glasbe s ciljem
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rehabilitacije in podpore psihoterapiji. Glasba se ljudi dotakne na prav poseben način.
Glasbeno terapijo uporabljajo za zdravljenje čustvenih, kognitivnih, duševnih in družbenih
težav. V primerjavi s pogovorno terapijo je glasbena razmeroma nova in uporabnikom
pomaga predvsem na čustveni ravni. Ko poslušamo priljubljeno melodijo, nam ta krepi
pozitivna čustva prek srednjih možganov in spodbuja tvorbo dopamina, zaradi katerega smo
dobre volje. Poleg splošnega dobrega počutja glasba lahko pomaga tudi pri zdravljenju
številnih duševnih stanj, na primer depresije, jeze, tesnobe in strahu, lajša pa tudi simptome
telesnih težav, na primer na področju gibljivosti.
8. POVEZANOST GENERACIJ PREKO GLASBE
V zadnjem času moderni in pojavljajoči se medgeneracijski centri so ena izmed pomembnih
vezi med mladimi in starejšimi. Večkrat v šolskem letu si s sodelovanjem popestrimo dneve.
V občini Ravne na Koroškem, kjer je letos MGC praznoval že peto obletnico in kjer stoji naša
ustanova OŠ Koroški jeklarji na Javorniku, smo prijatelji in soustvarjalci že celih pet let.
Skupaj pojemo, plešemo, jim predstavimo šolske glasbene dejavnosti, jim predstavimo
rezultate našega dela, zelo radi pa prisluhnemo in si pogledamo tudi njihove nastope. MGC v
kraju sodeluje tudi z vrtcem in gimnazijo. Na šoli pa imamo še eno zanimivost. Vsako šolsko
leto se formira kakšna skupina in ustvari šolski ansambel. V šolskem »bendu«, kot ga sami
imenujejo, so letos zaigrali skupaj učenci in njihovi starši. V mesecu maju, tega leta, smo
sodelovali z odraslo folklorno skupino Prežihov Voranc z Raven na Koroškem. S skupnimi
močmi, z mladimi folkloristi matične in podružnične šole, smo se predstavili na Dnevih
medgeneracijskega sožitja v Ljubljani. Ponosno so naši folkloristi, skupaj s starejšimi,
zakorakali v promenadi značilnih narodnih noš slovenskih pokrajin.

9. PRIMERI DOBRIH PRAKS V NAŠI USTANOVI
Da tisti rek; »kdor poje, slabo ne misli«, res drži, dokazujemo z mnogimi glasbenimi
dejavnostmi na šoli. Ne samo otroci, učenci naše šole, glasbeno aktivni in ustvarjalni smo tudi
zaposleni. Zato bi predstavila nekaj primerov glasbenih dejavnosti.
 Delavnice za sodelavce (Med počitnicami smo ponudili nekaj delavnic, na katere so se
že prej prijavili sodelavci. Delavnice so bile enodnevne, pokrili smo vsa umetnostna
področja. Ena izmed delavnic je bila tudi glasbena. Naučili smo se nekaj ljudskih
plesov, nekaj sodelavcev se je odločilo za muziciranje, peli smo ljudske pesmi. Na
zaključni predstavitvi smo predstavili star ljudski običaj.)
 V kolektivu že peto leto dokaj aktivno deluje ženski pevski zbor. V njem sodelujejo
učiteljice razredne in predmetne stopnje, veseli smo, da z nami prepevajo tudi
vzgojiteljica, svetovalna delavka in kuharica za instrumentalno spremljavo pa
poskrbita športni pedagog in sam ravnatelj. Ponosni smo na nastop iz lanskega
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šolskega leta, saj smo sodelovali na srečanju učiteljskih pevskih zborov na Škofijski
gimnaziji v Ljubljani.
Za zaposlene organiziramo tudi rekreativne glasbene dejavnosti, kot sta zumba in joga.
Za učence smo pripravili že kar nekaj prireditev, ob različnih priložnostih (kulturni
dan, materinski dan…), kjer smo program pripravili samo učitelji. Mislim, da je to tudi
eden od pozitivnih učinkov, da naši učenci res radi sodelujejo v kulturnih prireditvah,
saj jim sami dajemo pozitiven vzgled. Izvedli smo tudi nastope (pevskega zbora), kjer
so skupaj zapeli učenci in učitelji.

10. ZAKLJUČEK
Glasba je pomemben del našega življenja. Stimulativno vpliva na razvoj otrokove inteligence,
vpliva na srce in srčni utrip, vpliva na inteligenco in vedenje otrok, vpliva na spomin in
učenje. Še bi lahko naštevala.
Moje mnenje pa je še vedno trdo začrtano: danes, v času hitrega pridobivanja podatkov,
informacij, lahek način dostopa do mnogih medijev, v času interaktivnosti, spletnega
komuniciranja, digitalizacije itd, bi morali glasbeni umetnosti v šoli prisluhniti na drugačen
način.
Pouk glasbene umetnosti bi moral biti drugačen. Z vlogo umirjanja, sprostitve, gibalnega
izražanja in predvsem pridobivanja pozitivnih izkušenj. Pridobljeno znanje bi ostalo. Brez
pritiskov, stresa in časovnega omejevanja. Brez ocenjevanja.
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Lea Breznik: SODOBNI IZZIVI ŠOLSTVA V 21. STOLETJU
Osnovna šola Hudinja
Povzetek
Sodobni izzivi v šolstvu so vsekakor usmerjeni k temu, da znamo kot učitelji poiskati
sodobne metode in oblike dela, ki so učencem v šoli zanimive, drugačne, spodbujale naj bi
kritično mišljenje in usmerjene naj bi bile k temu, da so učne vsebine v šoli posredovane v
duhu današnjega časa, podkrepljene z zanimivimi vsebinami, tudi s pomočjo IKTtehnologije. Izziv učitelja kot zaposlenega na vseh področjih delovanja šole je vsekakor v tem,
da zna poiskati primerne vsebine, ki spodbujajo lastno mišljenje, kreativnost in inovativnost,
saj lahko dandanes učenci že sami poiščejo marsikatero vsebino na spletu, zato moramo biti
kot učitelji še posebej inovativni pri svojem delu. Kako pri svojem delu na šoli, bodisi pri
pouku, razširjenem programu šole, interesnih dejavnosti in še kje, poskrbim za to, da
upoštevam smernice šolskega sistema v 21. stoletju, bom predstavila v prispevku. Dotaknila
se bom predvsem učnih vsebin, ki se navezujejo na šolo za življenje, ker po mojem mnenju
teh vsebin očitno primanjkuje v naših šolah. Veliko je vsebin, ki so dnevnega ali tedenskega
pomnjenja, niso pa kasneje pomembne za življenje. Dotaknila sem se tudi modela poučevanja
21. stoletja, kjer bodo (naj bi) prevladovali samodejavni, samoučeči, samomotivirani
upravljavci lastnega dela in časa. V zaključku pa bom podala nekaj napotkov, smernic in idej
za delo v šoli 21. stoletja.
Ključne besede: šola 21. stoletja, sodobne metode in oblike dela, šola za življenje, smernice
za 21. stoletje.
Summary
Contemporary challenges in education make teachers find modern methods that engage
students with various interesting acvities and develop critical thinking in students. The
methods and activities should enhance the subjects be passed on in the spirit of modern times,
supported by the use of information and communication technology. Every teacher faces
many challenges working in different fields and projects at school. Since all the information is
within the students' reach online, one of the biggest challenges for the teacher is to find
appropriate teaching contents that would encourage thinking, creativity and innovation in
students. I will present various methods I use in classes, extended programme and extracurricular activities that enable to take into acount education guidelines of the 21st century. I
will mainly speak of the teaching content relating to the education for life that our schools
lack. There is too much content required to be memorised daily or weekly but isn’t important
for life later on. The article also presents a teaching model of the 21st century with its
predominant self-acting, self-learning, self-motivated managers of their own work and time.
The conclusion presents advice and guidelines to the 21st-century schoolwork.
Keywords: school of the 21st century, contemporary methods, school for life, guidelines for
the 21st century
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1. UVOD
Kako se soočati z izzivi v šolstvu 21. stoletja? Vsekakor vprašanje, ki se nanaša tako na
posameznika, ki dela v šostvu, kot tudi družbo, v kateri šolski sistem deluje. Sistem se je
skozi zgodovino spreminjal in seveda iskal optimalne rešitve za razvoj in razcvet
izobraževalnega sistema. Svet se vsakodnevno spreminja. Z IKT-tehnologijo, uporabo
digitalnih medijev in seveda z dostopom do vsebim prek svetovnega spleta je seveda na
učiteljih, da bodo učne vsebine prilagodili tako, da bodo učencem blizu, zanimive in
prikazane na sodoben način. Za spremembe so potrebne seveda večletne izkušnje in
izhodišča, ki bodo omogačala napredek v smislu pososdobitve učnih vsebin.V prispevku se
bom dotaknila tudi, kakšne so potrebe otrok, kako se otroci najlažje učijo in kakšne vsebine so
pomebnejše oziroma prioritne – šola življenja.
2. POMEN DELA V ŠOLSTVU
Delo učitelja zahteva predanost v celotnostem smislu. To je poslanstvo in način življenja.
Vendarle dandanes opažamo velik odstop v smislu temeljnih vrednot, ki naj bi jih pedagoški
delavec imel. Zgolj certifikat, ki ga pridobijo učitelji po zaključku študija, še ni dovolj za
celostno opravljanje poklica. Ob sprejemu na fakulteto bi se moral upoštevati še psihosocialni preizkus sposobnosti za opravljanje tako pomembnega poklica, kot je prav učitelj.
Menim, da bi ob takšni dodatni selekciji prav gotovo izluščili kakovosten kader, ki vzgaja in
izobražuje mnoge generacije.
3. ZNAČILNOSTI JAVNEGA ŠOLSKEGA SISTEMA
V zgodovini šolstva je mogoče zaslediti več valov izobraževanja. Prvi je zaznamovan z
razvojem množičnega osnovnega izobraževanja v 19. stoletju in je rezulatat zahteve po
obvezni javni šoli za nižje razrede, ki naj bi omogočila »dostop do osnovnih, zanje potrebnih,
informacij za že določeno mesto pripadnikov omenjenega razreda v družbi. Osrednje mesto je
imela v tem obdobju izobrazba moških, saj je za ženske tistega časa (patrialhalna struktura
družine) veljalo prepričanje, da so inferiorne moškim, fizično in intelektualno. Če je prvi val
izobraževanja namenjen ohranjanju družbenega reda ter je kot tak le posredno namenjem
vzpostavljanju in funkcioniranju družb dela, pa je drugi val v luči naših razmislekov o
povezanosti dela in šole že bistveno zanimivejši. Strukturiranost delovnega procesa, večja
delitev dela ter potreba po čedalje večjem številu delavcev in delavk sta proizvedli potrebo po
širitvi izobraževanja za različne vrste poklicev.« (Gaber, Tašner, 2017)
Proces poučevanja predvideva, da učitelj posreduje znanje, učenec pa ga sprejema. V pogojih,
ko vsaj eden od obeh akterjev v proces ni vstopil prostovoljno, neizogibno nastopijo različne
motnje. Temu smo v veliki meri priča v današnjih šolah, ko učitelji konstantno tožijo, kako
težko je motivirati učence, koliko časa porabijo za umirjanje razreda, pogosti pa so tudi pojavi
nespoštljive komunikacije, različnih oblik nasilja in uničevanje šolskega inventarja. Posledica
prisile je pogosto prisoten antagonizem med učiteljem in učencem. Prvi poskuša posredovati
čim več znanja, drugi ga želijo čim manj. Učitelj se trudi vzdrževati proces poučevanja,
učenci se ga trudijo prekinjati. Učenec je osredotočen na ocene, ne na znanje, saj so ocene
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tiste, ki mu prinašajo želeno nagrado – starši in učitelji so zadovoljni in »ne težijo.« Učenje iz
lastnega zanimanja je nagrada sama po sebi, šolsko učenje pa iz lastnih interesov ne upošteva,
zato je učence potrebno stalno motivirati z ocenami, nagradami in s kaznimi, kar ne prinaša
notranjega zadovoljstva, niti kvalitetnega in trajnega znanja. (Škalič, 2018)
Kakšni pa so temeljni pedagoški principi poučevanja? Kakovosten pouk pomeni, da večina
otrok v razredu nove vsebine razume že ob prvi razlagi, le majhen delež pa je tistih, ki ne
razumejo in jim mora učitelj razlago ponoviti. Kakovostno poučevanje pa je takšno, ko
učitelji upoštevajo in delujejo po temeljnih pedagoških principih poučevanja: obravnavajo
razvojni stopnji otrok primerne vsebine, pri obravnavi prehajajo od lažjih vsebin k težjim, od
že znanih do neznanih; dnevno obrazložijo (smiselno) omejeno število novih vsebin in novih
pojmov; preverijo razumevanje novih vsebin, po potrebi te ponovno obrazložijo, vadijo in
utrjujejo nove pojme; zadolžitve za doma odmerijo v ustreznem obsegu (ne premalo, ne
preveč). (Grabeljšek, 2015)
Zametek šolskega sistema, kjer učitelj predava učencem in nato preverja, koliko so si
zapomnili ter jih ocenjuje, učni načrt predpiše država, učna snov je razdeljena na predmete,
šolska ura pa traja 45 minut, je bil zasnovan v drugi polovici 18. stoletja v Prusiji. V
nalednjem stoletju in pol so različni zakoni vedno bolj utrjevali in širili obveznost šolanja na
vse skupine prebivalstva. Do začetka prve svetovne vojne so ga prevzele številne evropske
države, pa tudi Amerika. Zato je ameriški šolski sistem zelo podoben našemu, s tem pa tudi
njegovi problemi. (Škalič, 2018)
4. KAJ VIDIMO V PISINEM OGLEDALU?
Njen osnovni cilj je ugotoviti, kakšno znanje matematike, naravoslovja in maternega jezika
imajo petnajstletniki, pri čemer ni pomembno, ali so znanje pridobili v šoli ali (tudi) zunaj nje.
Ker gre za raziskavo, ki poteka pod okriljem OECD, se pravi organizacije, o kateri imajo
nekateri dobro mnenje, drugi pa slabo, je v strokovni in širši javnosti tudi sama raziskava
mnogokrat videna in prikazana v dveh podobah: pozitivni in negativni. Eni so do raziskav
PISA zelo kritični, vendar običajno ne zato, ker bi se jim zdele metodološko sporne ali
nepomembne za razumevanje in razvoj šolstva na nacionalni ravni, temveč iz povsem drugega
razloga: ker jih vidijo predvsem kot enega od instrumentov, s katerimi poskuša ta izjemno
vplivna mednarodna organizacija uveljaviti svojo družbeno škodljivo neoliberalno politiko na
področju izobraževanja v svetovnem merilu. Temu nasprotno pa drugi, predvsem politiki in
šolske oblasti, ki so jim raziskave PISA prvenstveno namenjene kot pomoč pri vodenju
nacionalnih šolskih politik, te raziskave nadvse visoko cenijo ravno zato, ker ima OECD v
njihovih očeh velik ugled. (Kodelja, 2017)
5. PRIHODNOST V ŠOLSTVU
Kognitivna znanost v šoli za 21. stoletje je zelo resen podvig. Cilj vseh ljudi, ki jo zastopajo,
vključno s starši in učenci, je radikalno spreminjanje šolskega polja in šolskih praks. Ko
govorimo o radikalnih praksah, mislimo na znanost in učenje, ki izhaja iz nje. Mislimo tudi na
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skupno željo, da bi bila učna okolja, ki ne obstajajo zgolj v učilnicah, primernejša za učenje
od obstoječih. Osnovne koordinate dela v takih okoljih so: ustvarjalnost učencev in učiteljev;
spodbujanje učencev za sodelovanje, ne za medsebojno tekmovanje za ocene; soidarnost;
učenje za neodvisnost, medsebojno spoštovanje in vrednote, med katerimi je na prvem mestu
resnicoljubnost. Cilj radikalnilnih sprememb v edukacijskih praksah in v samem razmišljanju
o naravi izobraževanja je filozofski: odpiranje novih možnosti za drugačne načine
razmišljanja v svetu, ki niso kapoitalistični. (Rutar, 2017)
6. KAKŠNE BODO SODOBNE TEME NA PODROČJU EDUKACIJE V
PRIHODNJE?
Pri raziskovanju sodobnih tem v edukaciji se v zadnjem desetletju vedno pogosteje uporablja
kvalitativni raziskovalni pristop oz. kombinacija kvalitativnega in kvantitativnega
raziskovanja. Obstajajo značilne razlike med kvalitativnim kvantitativnim raziskovalnim
pristopom. Pogoste pa so tudi raziskave, ki temeljijo na kombinaciji kvalitativnega in
kvantitativnega raziskovanja. Kvantitativne raziskave običajno potekajo na velikih,
reprezentativnih vzorcih, ki jih sestavljajo enote, slučajnostne izbrane iz osnovne množice.
Kvalitativnemu pristopu pogosto očitajo, da kljub strogim metodološkim standardom
(objektivni, zanesljivi, ponovljivi postopki, postopki, ki jih lahko posplošimo) ni uspelo
zagotoviti večje povezanosti s prakso. Kot kvalitativno delo lahko opredelimo tisto raziskavo,
v okviru katere raziskovalec z neposredno udeležbo spoznava proučevani pojav v naravnem
okolju (tj. okolju, v katerem se proučevani pojav odvija). Cilj kvalitativnega raziskovanja je z
različnimi (predvsem nestrukturiranimi) tehnikami zbrati vsebinsko bogate opise ljudi,
dogodkov, položajev, spoznati poglede proučevanih oseb ipd., zbrane podatke besedno
obdelati in ugotovitve povezati v koncept oz. utemeljeno teorijo, ki mora razložiti proučevani
pojav. Kvalitativna raziskava poteka kot cikličen proces, v katerem se ves čas prepleta
zbiranje podatkov, njihovo analiziranje, interpretiranje in na podlagi sprotnih ugotovitev
preoblikovanje raziskovalnega problema. (Vogrinc, Devetak, 2012).
7. KAJ NAJ BI KOT UČITELJICA SPODBUJALA PRI UČENCIH?
Vsekakor se mi zdi, da je temeljenega pomena, da se učenci učijo temeljne veščine za
življenje. To so vsebine, ki bodo uporabne v raznih življenjskih situacijah. Šolstvo zaznamuje
družbo bolj katerikoli družbeni sistem, v osnovni šoli vsak posameznik že razvije svojo lastno
osebnost in šola jim je lahko v veliko pomoč pri oblikovanju lastne samopodobe, stkejo se
lahko doživljenjska prijateljstva, na izobraževanje imajo posledično lepe spomine, kar
pripomore tudi k temu, da si vsebine bolje zapomnijo za vse življenje. Biti srečen in
zadovoljen je seveda cilj, ki bi si ga vsi želeli realizirati, ne toliko številčne ocene. Seveda
imajo težo in so selektivne v smislu vpisa v srednješolsko izobraževanje, pa vendarle niso
pokazatelj uspešnosti v življenju. Pokazatelj uspešnosti posameznika v življenju je življenje
samo. Imamo veliko visoko kvalificiranega kadra, ki pa so v življenju velikokrat strokovnjaki
zgolj na svojem področju, na drugih področjih pa mogoče nimajo razvitih toliko socialnočustvenih veščin, ki so še kako pomembne za življenje in osebno zadovoljstvo. Samo pehanje
za točke in nadaljnji vpis vsekakor usmerjata slehernega posameznika k tekmovalnemu
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sistemu in hkrati v rivalstvo in k nenehnemu boju za točke, ki bodo omogočile vpis za v
naprej, v srednješolsko izobraževanje. Tudi sam odnos v trikotniku med učitelji, učenci in
starši je dandanes bistveno drugačen, kot je bil včasih. Danes ni več toliko težava v odnosu z
učenci, temveč s starši, ki svoje otroke vidijo kot lasten projekt. Svoje neuresničene ambicije
velikokrat projicirajo skozi otroke v smislu uresničevanja lastnih želja in pričakovanj. V
kolikor to poteka po zastavljenih ciljih in v skladu z njihovimi pričakovanji, poteka vse lepo
in gladko, v nasprotnem pa se dogajajjo pritiski na učitelje k zviševanju ocen, v skrajnih
primerih se obračajo tudi na odvetnika. Resnično so ta dejstva skrb vzbujajoča, ki se
dandanes odražajo tudi pri učiteljih, da morajo delovati po principu, da so velikokrat »v
krču«, ali delajo pravilno. Večkrat preverjajo svoje delo, ocenjevanje, pri komunikaciji so
previdni, da ne bi prišlo do nadaljnjih težav. Učitelju naj bi bilo vodenje oziroma management
razreda izziv. Kako ubrati pravilne oblike in metode dela v razredu v današnji poplavi
digitalizacije in dostopnosti vsebin preko svetovnega spleta? To je vprašanje, ki si ga sodobni
učitelji prav gotovo zastavljamo. Kako popestriti ure pouka s sodobnimi oblikami dela,
opremljenimi s pomočjo IKT-tehnologije? To so izzivi, ki so seveda nujno potrebni za dobro
delo v razredu in tudi pri drugih oblikah dela na šoli. V šoli bi morali poiskati in krepiti ter
vzpodbujati tista močna področja, ki jih pri posamezniku prepoznamo. V kolikor jih bomo še
dodatno vzpodbujali in krepili, uspeh ne more izostati.
8. ALTERNATIVNE ŠOLE V SLOVENIJI
Velikokrat starši menijo, da javni šolski sistem ni ustrezna oblika izobraževanja za njegovega
otroka, zato se lahko poslužijo alternativnih oblik izobraževanja. Waldorfska šola v Ljubljani
in Mariboru, osnovna šola Monterssori v Ljubljani, katoliška osnovna šola v Ljubljani ter
osnovna šola Lila.
9. ZAKLJUČEK
Kot učitelj v osnovni šoli v 21. stoletju se bom vsekakor srečevala še z mnogimi izzivi.
Učenci, ki danes obiskujejo šolo, so drugačni, kot so bili leta poprej. Velko vsebin je že javno
dostopnih, veliko otrok ima tudi močno podporo domačega okolja in poplava razne literature,
ki je na voljo danes, je prav težak zalogaj za učitelja, da v šoli oziroma razredu zagotovi
sodobne metode in oblike dela, ki so zanimive, drugačne in v skladu z učnim načrtom. Veliko
učencev ravno na ta račun prihaja v šolo z veliko dozo predznanja, kar seveda zaposlenim na
šoli predsavlja še večji izziv. Cilj današnjega, sodobnega učitelja je seveda v razvijanju
kompetenc in veščin, ki bodo zagotavljale sodoben in zanimiv pouk, in seveda ob tem
upoštevati tudi vsebine, ki so zapisane v učnih načrtih. Menim, da se bo v prihodnjih letih z
vplivom digitalizacije strokovno pedagoško delo še bolj spremenilo in usmerilo k sodobnim
trendom. Učitelj pa bo moral biti kreativec in ustvarjalec splošne prijetne klime v razredu in
se nenehno izobraževati, da bo lahko kakovostno opravljal svoje delo.
LITERATURA
Gaber, S. In Tašner, V.: Prihodnost v družbah dela brez dela. Pedagoška fakulteta, 2017.
Grabeljšek, V.: Pretežka šolska torba. Didakta, 2015.

544

Kodelja, Z.: Šolstvo v krizi – kriza v šolstvu. Šolski razgledi, 2017.
Rutar, D.: Kogntivna znanosti v šoli za 21. stoletje. Cirius Kamnik, 2017.
Skalič, M.: Šola kam greš? Moravske Toplice: Založba Pretok, 2018.
Vogrinc J. in Devetak I.: Sodobne teme na področju edukacije. Ljubljana. Pedagoška fakulteta
Univerze v Ljubljani, 2012.

545

Barbara Fale: ZDRUŽENI V GLASBI
Osnovna šola Jurija Vege, Moravče
Povzetek
O pozitivnih učinkih in vplivu glasbe na človekov razvoj govorijo že zgodovinski viri, še
zlasti pa sodobne raziskave. Glasbene izkušnje, ki si jih otroci pridobijo v času zgodnjega
otroštva in med šolanjem, jim ostanejo za vse življenje. Kot učiteljica razrednega pouka že
vrsto let vodim pevski zbor prvošolcev in otroški pevski zbor na podružnični šoli. Vodim tudi
šolsko glasbeno skupino, ki jo sestavljajo učenci od petega do devetega razreda. Na začetku
letošnjega šolskega leta se mi je ob spodbudi naše predsednice šolskega sklada porodila ideja
- združiti mlade pevce, inštrumentaliste, učitelje, vzgojitelje v glasbenih točkah na
dobrodelnem koncertu. Pripravila sem načrt dela in program koncerta. Program sem
predstavila vsem pevkam, pevcem in inštrumentalistom mojih glasbenih zasedb ter pričela z
vajami. Ustanovila sem tudi učiteljsko-vzgojiteljski pevski zbor. Vsi vključeni v projekt so
bili motivirani za delo, zato tudi uspeh ni izostal. Upravni odbor šolskega sklada je imel na
skrbi organizacijo koncerta in jaz glasbeni program. V mesecu aprilu smo koncertu izvedli v
Kulturnem domu Moravče. Zaradi velikega zanimanja smo ga ponovili. S koncertom smo
pridobili kar nekaj sredstev za šolski sklad. Bili smo ne le združeni v glasbi, temveč tudi
združeni v dobrodelnosti.
Ključne besede: koncert, program, inštrumentalisti, pevec, dobrodelnost
Summary
Historical sources, and especially modern research, speak of the positive effects and
influences of music on human development. The musical experiences that children acquire
during their early childhood and schooling will remain with them all their lives. As a teacher
of class education, I have been conducting a choir of first graders and children's singing choir
at a branch school for many years now. I also lead our school music group, which consists of
pupils from the fifth to the ninth grade. At the beginning of this school year and with the
encouragement of our president of the school fund, the idea was born - to join young singers,
instrumentalists, teachers, educators at a charity concert where they all perform their own
acts. I've prepared a work plan and a concert program. I've presented the program to all the
singers and instrumentalists of my musical ensembles and began with rehersals. I've also
established a teacher-educator choir. Everyone involved were highly motivated for work
success was inevitable. The board of directors of the school fund had taken care of the
organization of the concert and I've lead the music program. In April we performed a concert
at the Cultural House Moravče. Because of great interest of the public we've repeated it.
We've raised substantial resources for the school fund. We were thus not only united in music,
but also united in charity work.
Key words: Concert, program, instrumentalist, singer, charity
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UVOD
Glasba ima pomembno vlogo kot sredstvo pri vzgoji in izobraževanju ter znatno pripomore k
otrokovem emocionalnemu, socialnemu, fizičnemu in intelektualnemu razvoju. “Predvsem pa
ima nepogrešljivo vlogo pri estetski rasti otrokove oziroma človekove osebnosti. Glasba je
umetnost, ki ideje in čustva izraža prek zvokov in ritmov. Ta komunikacija v nas razvija
občutek bogastva, polnosti in lepote.” (Pesek, 1997, str. 6)
Glasba je edina med zvrstmi umetnosti, kjer se talent oz. sposobnosti izražajo že zelo zgodaj
(Revesz, 1953 v Smolej Fritz, 2000). Glasbeni razvoj zajema razvoj elementarnih glasbenih
sposobnosti, kot sta melodični in ritmični posluh ter glasbenih sposobnosti višjega reda,
kamor sodijo sposobnosti estetskega oblikovanja, analitično poslušanje in harmonski posluh
(Sicherl Kafol, 2001).
Glasbene sposobnosti so podedovane biološke zmožnosti prepoznavanja in reprodukcije
zvoka ter njegovih kombinacij. Te biološke predispozicije v sprednjem delu desne možganske
polovice omogočajo sposobnost razlikovanja tonskih višin, ritma, dinamike in melodične
linije (Starc in Markočić, 2004). Pod pogojem otrokove aktivnosti in stimulativnega okolja, v
katerem odrašča, predstavljajo možnost za nadaljnji razvoj (Denac, 2002). Razvoj glasbenih
sposobnosti na kognitivnem področju je tesno povezan s psihomotoričnim področjem.
Praviloma pa se v procesu glasbenopedagoškega razvoja sposobnosti razvijajo na podlagi
glasbenih izkušenj in doživetij (Zadnik, 2011).
“Z razvojem glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj se povečujejo zmožnosti za glasbeno
ustvarjalnost. Otrok pri razvoju glasbene ustvarjalnosti razpolaga z melodijo, ritmom, obliko
in z ekspresivnimi kvalitetami (zvočno barvo, tempom, dinamiko)” (Denac, 2010, str. 64).
Sem učiteljica RP, a poleg tega vodim še otroški pevski zbor na podružnični šoli, otroški
pevski zbor prvošolcev ter Šolsko glasbeno skupino. Želela sem združiti pevce in
inštrumentaliste v novo glasbeno zgodbo. Na začetku letošnjega šolskega leta se je ob
spodbudi naše predsednice šolskega sklada porodila ideja - združiti mlade pevce,
inštrumentaliste, učitelje, vzgojitelje v glasbenih točkah na dobrodelnem koncertu. Upravni
odbor šolskega sklada je imel na skrbi organizacijo koncerta in jaz glasbeni program.
Zasnovali smo dobrodelni koncert za šolski sklad z naslovom Združeni v glasbi.
JEDRO
Jeseni 2018 sem začela s pripravo glasbenega programa za nastopajoče skupine. Nastopale so
naslednje skupine: Šolska glasbena skupina, Mlajši pevci, Učiteljsko-vzgojiteljski pevski zbor
in Vega bend. Opirala sem se na Učni načrt za zborovsko petje in Učni načrt za izbirne
predmet ansambelska igra. Pri izboru programa sem upoštevala tudi starost članov zasedb,
njihove glasbene sposobnosti, moj in njihov glasbeni okus.
UČNI NAČRT ZA ZBOROVSKO PETJE IN ANSAMBELSKO IGRO
Zborovsko petje je ustvarjalno poustvarjalna umetniška dejavnost, ki posreduje posebne
glasbene vrednote v šolskem in zunajšolskem prostoru, pevcem pa razvija višjo raven estetske
občutljivosti in odgovornosti do kulture okolja. Pri zborovskem petju se razvijajo
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posameznikove sposobnosti, spretnosti in znanja, ki pevca usmerjajo v sprejemanje,
doživljanje in izražanje muzikalnosti. Petje v pevskem zboru:
• seznanja z lepoto slovenske ljudske in umetne zborovske pesmi ter pesmi drugih narodov in
uvaja vanjo;
• razvija smisel za večglasno muziciranje in pevce usposablja za skupinsko glasbeno
umetniško poustvarjanje;
• intenzivno razvija glasovne in muzikalne sposobnosti;
• omogoča praktično spoznavanje glasbenoteoretičnih in oblikovnih zakonitosti ter
pridobivanje glasbenega besednjaka, pojmov in pravil;
• omogoča kakovostno množično muziciranje in estetsko doživljanje ter daje poustvarjalno
zadoščenje;
• uvaja v skupno reševanje problemov za doseganje skupnih ciljev;
• na nastopih in koncertih seznanja poslušalce z lepoto zborovske glasbe ter jim omogoča
estetsko doživljanje;
• vpliva na boljše psihično počutje pevcev in poslušalcev (Žvar 2003, str. 5).
Ansambelska igra ima ciljno in razvojno-procesno zasnovan učni načrt, kjer poudarja
odprtost za različne glasbene, in z glasbo povezane, vsebine, skladne z interesi učencev in
širšega kulturnega okolja šole. Pomembno je, da učitelj postane pri glasbenih izbirnih
predmetih predvsem mentor, organizator in koordinator dela, v okviru glasbenih dejavnosti pa
soizvajalec in ustvarjalec.
• Učenci poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine;
• izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih;
• navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli;
• izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim
oblikovanjem – komponiranjem ter izvajanjem v razredu in javno;
• predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke (Oblak 2014, str. 5).
GLASBENE SKUPINE IN PROGRAM NA KONCERTU
Šolsko glasbeno skupino sestavljajo učenci od 5. do 9. razreda. Večina članov igra na
glasbila (klavir, kitara, prečna flavta, violina, cajon, trobenta, klarinet), nekaj jih sodeluje le s
petjem. Šolsko glasbeno skupino na šoli vodim že deset let in v njej se je zvrstilo že veliko
glasbenih talentov, nekateri od njih so postali uspešni glasbeniki. Vaje potekajo enkrat
tedensko. Člani te zasedbe so z veseljem sprejeli predlog, da postanejo nosilci koncerta
Združeni v glasbi. Uvedla sem popoldanske vaje enkrat tedensko, tri ure. Predhodno sem o
poteku vaj ter datumu koncerta seznanila starše. Mladi umetniki so dva meseca v šoli na vajah
prebili veliko ur. Pripravili so dvanajst glasbenih točk ter še instrumentalne spremljave za
zasedbo Mlajši pevci in Učiteljsko-vzgojiteljski pevski zbor. V program sem uvrstila znane
zabavnoglasbene pesmi. Sama sem napisala priredbe za glasbila in pevske glasove. Vsi
548

učenci, ki igrajo na glasbila, so se predstavili s petjem in s svojim glasbilom v glasbeni
zasedbi.
Mlajši pevci sem poimenovala skupino osmih učencev, ki obiskujejo moj otroški pevski zbor.
O poteku vaj ter datumu koncerta sem seznanila njihove starše. Njihov program je zajemal
ljudske pesmi. Sama sem napisala priredbe za glasbila in pevske glasove. Vaje so imeli sprva
enkrat tedensko. Predstavili so se kot solisti in skupaj kot pevci v pevskem zborčku.
Učiteljsko-vzgojiteljski pevski zbor sem ustanovila meseca februarja 2019. Naš zavod
vključuje tudi štirinajst oddelkov vrtca, zato sem k sodelovanju povabila vzgojiteljice,
pomočnice v vrtcu ter vse strokovne delavce v šoli. Odziv je bil zelo dober. Ker imamo vsi
zelo raznolike urnike, so pevske vaje potekale v treh terminih, tako da je res lahko vsak
sodeloval, če je le želel. V vrtcu je imela pevske vaje ena izmed vzgojiteljic, jaz pa dva
termina v šoli. Skupaj nas je bilo trideset. Morala sem pripraviti program, ki je všečen, se
dobro sliši, vključuje večglasno petje in ni prezahteven. Uspelo mi je, saj so bili moji
sodelavci zelo motivirani in navdušeni nad njim. Izbrala sem dve ljudski pesmi in ju odela v
moderno zabavnoglasbeno priredbo, narodnozabavno skladbo in zimzeleno slovensko
popevko. Malo pevk sodeluje v pevskih zborih, zato smo pesmi obravnavali počasi in
zanesljivo. Inštrumentalne podlage je pod mojim vodstvom pripravila Šolska glasbena
skupina. Vključila sem dve sodelavki, ki zelo dobro obvladata inštrument, da sta odigrali
solistične dele.
Vega bend je glasbena zasedba, ki je nastala točno pred desetimi leti. To je bila prva šolska
glasbena skupin, ki je izvajala zabavno glasbo na šoli. Prvi člani so se poimenovali po Juriju
Vegi, saj šola nosi njegova ime. Ta skupina je točno pred desetimi leti pod mojim vodstvom
pripravila prvi dobrodelni koncert in nato še leto kasneje. Na koncert smo se odločili povabiti
nekdanje člane, saj so nekateri še aktivni glasbeniki. Povabilo so takoj in navdušeno sprejeli.
Vaje smo imeli enkrat tedensko v šoli v popoldanskem času. Predlagali so pesmi, ki bi jih
predstavili na koncertu. Pripravili smo priredbe in notno gradivo. V njihovem programu so
bile zabavnoglasbene pesmi in znana italijanska uspešnica. Izkazali pa so se tudi z večglasnim
acapella petjem.
SKUPNE VAJE
Konec meseca marca so imele vse skupine pripravljen svoj program. Sledile so skupne vaje,
vadili sta po dve zasedbi skupaj. Člani Šolske glasbene skupine so imeli poleg svojega
programa še nalogo instrumentalno spremljati Mlajše pevce ter Učiteljsko-vzgojiteljski zbor.
Skupne vaje so potekale po dve uri in pol, a so zaradi pestrosti programa zelo hitro minile.
Sledile so vaje v Kulturnem domu Morvče z ozvočenjem. Za nas je bila to zopet nova zgodba.
Učili smo se peti in igrati v mikrofon, pravilno postaviti na odru, nastopati. Za nastopajoče je
bil to tudi trenutek, ko so se vsi končno slišali in videli in slišali med seboj.
549

ORGANIZACIJA KONCERTA
Sočasno z mojo pripravo programa je potekala organizacija koncerta s strani predsednice
upravnega odbora Šolskega sklada. Tak projekt zahteva veliko opravil. Rezervirali so dvorano
kulturnega doma, organizirali ozvočenje prireditve, poskrbeli za reklamo, programske liste,
okrasitev, malico za nastopajoče, ureditev dvorane, pripravo in prodajo vstopnic, rezervirali
fotografa in snemalca prireditve.
Učiteljica slovenskega jezika je na podlagi programa pripravila vezno besedilo za dogodek.
Na nastop je pripravljala tudi dva učenca, izvrstna napovedovalca.
KONCERT
12. aprila 2019 smo izvedli koncert Združeni v glasbi. Zvrstilo se je preko sedemdeset
nastopajočih učencev, učiteljev in vzgojiteljev. Glasbene točke so bile pestre in kakovostne,
poslušalci pa navdušeni. Ker smo v predprodaji prodali vse vstopnice, smo imeli naslednji dan
ponovitev koncerta. Zopet smo napolnili dvorano in navdušili.
ZAKLJUČEK
Organizatorji koncerta in jaz kot zborovodkinja ter mentorica smo že od zamisli koncerta
dalje sodelovali ter bili neizmerno pozitivno naravnani k temu dogodku. Ko sem pripravljala
program, sem se ga že takrat veselila in tako so ga sprejeli tudi pevci in glasbeniki na vajah.
Bolj se je bližal, več navdušenja in veselja je bilo čutiti. Na naših pripravah se je neizmerno
krepil ekipni duh in nas vse povezoval. Bili smo ne le združeni v glasbi, temveč tudi združeni
v dobrodelnosti. S koncertom smo pridobili kar nekaj sredstev za šolski sklad. Veliko otrok
bo s temi sredstvi lahko prišlo do prelepih doživetij, različnih šol v naravi. Nadarjenim
učencem se bo lahko omogočilo več dejavnosti za krepitev sposobnosti in razvijanje znanja.
Ob vsem našem veselju sem zaključno pesem koncerta, ki so jo izvajali vsi nastopajoči
skupaj, poslala na natečaj, ki so ga pripravile avtorice te pesmi. Veselje se je nadaljevalo, saj
je naša šola s to pesmijo zmagala. Avtorice pesmi so za nagrado prišle na našo šolo in nam z
igranjem ter petjem neizmerno popestrile zadnji šolski dan.
LITERATURA
Denac, O. (2002). Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti. Ljubljana: Zavod
RS za šolstvo.
Oblak, Breda. (2004). UČNI načrt : Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja.
Glasba: ansambelska igra, glasbena dela, glasbeni projekt / (pripravila Predmetna kurikularna
komisija za glasbeno vzgojo Breda Oblak..et.al.). – 2. natis. – Ljubljana: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo.
Pesek, Albinca. (1997). Otroci v svetu glasbe: Izbrana poglavja iz glasbene psihologije in
pedagogike. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Sicherl-Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja. Ljubljana: Debora.

550

Smolej Fritz, B. in Peklaj, C. (2019) A case study of music instruction according to E.
Willems’ pedagogy in children with intellectual disabilities: Its impacts on music abilities and
language skills. International Journal of Music Education, 1-14. Pridobljeno 10. 6. 2019 iz
https://journals.sagepub.com/doi/abs/
10.1177/0255761419833082
Starc, B. in Markočić, M. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi.
Zagreb: Golden marketing.
Žvar, Dragica. (2002).
UČNI načrt : Izbirni predmet: program osnovnošolskega
izobraževanja. Pevski zbor / (avtor besedila Dragica Žvar) . – 1. natis. – Ljubljana:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo.

551

Karmen Jerenko: FILATELISTIČNI KROŽEK NA OŠ HAJDINA
Osnovna šola Hajdina
Povzetek
Splošni cilji učnega načrta omogočajo oblikovanje osebne identitete ter razvijanje zmožnosti
vseživljenjskega učenja. Cilje učnega načrta nadgrajujemo tudi pri interesnih dejavnostih.
Sem mentorica filatelističnega krožka na OŠ Hajdina. Zavzemam se, da bi filatelistični
krožek postal izbirni predmet v 4. razredu.
Zbiranje znamk namreč ni samo hobi, ampak ob motivih na znamkah učenci spoznavajo
kulturno in naravno dediščino, zgodovino, države, šport ... Torej pridobivajo vseživljenjsko
znanje. Vsebine so medpredmetne. Pri urah aktivno sodelujejo in si krepijo pozitivno
samopodobo.
Pri pouku pridobljeno znanje tudi uporabljajo (npr. s pomočjo filatelistične zgodbe na zanimiv
način predstavijo značilnosti domačega kraja, ob kulturnem dnevu dr. F. Prešerna …).
Vključeni so učenci s posebnimi potrebami (slabovidnost), tujci in nadarjeni učenci. Učenci
se povezujejo, razvijajo prijateljstva.
Člani filatelističnega krožka so promotorji šole, Slovenije in turizma, saj naši učenci
sodelujejo s hrvaškimi filatelisti, preko elektronskih medijev pa se povezujejo z učenci
nekateri šol po Evropi (npr. Švica, Anglija ...). Povezujejo se formalno in neformalno.
Občasno se vključujejo tudi starši učencev.
Filatelistični krožek smo izvedli v okviru delavnic za nadarjene učence več podravskih šol, saj
menim, da lahko preko filatelističnega materiala omogočamo razvoj nadarjenih učencev.
Summary
The general aims of the curriculum enable the formation of a personal identity and the
development of a capacity for lifelong learning. The aims of the curriculum are being further
pursued during optional activities.
I am the mentor of a philatelic club at Hajdina Primary School (OŠ Hajdina). I am
endeavouring to establish the philatelic club as an elective course in 4th grade.
Stamp collecting is not simply a hobby, since students, by examining stamp images, become
acquainted with cultural and natural heritage, history, different countries, sports, etc., thereby
gaining lifelong knowledge. The teaching content is cross-curricular. Students actively
participate during class and enhance their positive self-image.
The students actively use knowledge gained during class (e.g. using a philatelic story to
present the characteristics of their home town, dr. Prešeren for culture day, etc.). The class
includes students with special needs (visual impairment), aliens, and gifted students. The
students establish connections and develop friendships.
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The members of the philatelic club promote the school, Slovenia, and tourism, since they
collaborate with Croatian philatelists, and are also establishing connections with students of
schools throughout Europe (e.g. Switzerland, United Kingdom, etc.) by using electronic
media. These associations are both formal and informal. Occasionally, students' parents join
the activities as well.
We organized the philatelic club within the scope of curricular activities intended for gifted
students of multiple schools in the Podravje region, since I believe the use of philatelic
materials is conductive to the development of gifted students.

Filatelija ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Po znanih podatkih so filatelistični krožki
delovali že v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Danes je delujočih krožkov na OŠ manj,
vendar FZS spodbuja njihovo delovanje. Pod mentorstvom uspešnih filatelistov se krožkarji
predstavljajo na različnih tekmovanjih in sodelujejo na razstavah.
Filatelija pomeni zbiranje in proučevanje poštnih znamk, celin, žigov in drugega gradiva, ki je
povezan s poštnim prometom. Iz zbranega materiala filatelisti pripravljajo filatelistične
zgodbe, ki so povezane s pomembnimi dogodki, osebnostmi, zgodovino….
Znamke sem začela zbirati pred 40 leti. Zbirala sem vse. Nisem imela filatelističnega znanja,
zato sem znamke samo urejala v albume po državah ter jih občudovala. In ob urejanju sem
spoznavala znamenitosti, naravo, praznike…. Dopolnjevala sem svoje znanje, saj sem po
pouku, v različnih enciklopedijah iskala podatke o motivih na znamkah. Morda sem takrat
pridobila več znanja, kot pri pouku. Danes bi temu rekli vseživljenjsko učenje.
Ko smo na šolo leta 2011 dobili dopis g. Bojana Bračiča, da bo Pošta Slovenije ob pomoči
strokovnjakov iz FZS (Filatelistična zveza Slovenije) organizirala seminar za izobraževanje
bodočih mentorjev filatelističnih krožkov, sem se odločila, da bom v šolskem letu vodila
krožek na šoli.
Žal, takrat uradnega izobraževanja zaradi premajhnega števila prijavljenih bodočih mentorjev,
niso izpeljali, vendar mi je ob pomoči g.mag. Bojana Bračiča uspelo, da je filatelistični krožek
na OŠ Hajdina zaživel. Moje filatelistično znanje je skromno in bi nujno potrebovala
izobraževanje, vendar sem kljub temu vesela, da vodim krožek. Učence motiviram, jih
usmerjam v prva pridobivanja znanja o zbiranju znamk in drugega gradiva, jim pomagam pri
premagovanju ovir….
Moji prvi krožkarji so danes že v srednji šoli. Še vedno se večkrat ustavijo v naši šoli in
izmenjamo znamke. Učenci so povezani, povezujejo pa se tudi z mlajšimi generacijami.
Ko sem se odločila, da bom vodila krožek, sem proučevala filatelistično gradivo, članke,
kupila sem knjigo A. Ivanuše Čar filatelije, brala glasila FZS Nova filatelija. Ob svetovanju g.
Bračiča sem se lotila načrtovanja. Voditi filatelistični krožek, je bil zame izziv.
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V letnem delovnem načrtu sem najprej zapisala cilje, ki jih dopolnjujem, saj imajo naši člani
vedno več filatelističnega znanja.
Temeljna dejavnost krožka je zbiranje in izmenjava filatelističnega gradiva.
Vizija našega krožka je pridobiti znanje, ki bi ga učenci znali uporabiti pri pouku, se
medgeneracijsko povezovati, sodelovati z zbiratelji izven naše šole in krepiti pozitivno
samopodobo.
Že pri načrtovanju se je namreč pokazalo, da je zanimanje za zbiranje znamk veliko pri starših
učencev, pri učiteljih, prijateljih…. Presenečena sem bila, ko so prvi člani (včlanjenih je bilo
33 učencev od 3. do 9. razreda) prinesli albume, ki so jih dobili od staršev ali znancev.
Cilji, ki jih imamo zapisane v letnem delovnem načrtu so :
-pridobiti čim širše filatelistično znanje o načinih zbiranja filatelističnega gradiva,
-pridobljeno znanje uporabiti pri pouku in izvenšolskih dejavnostih,
-ob zbiranju spodbujati raziskovanje in sodelovanje,
-spoznavati delovanje pošte in poklice, povezane z delom na pošti,
-krepiti pozitivno samopodobo.
Pri krožku uporabljamo delovni zvezek za filatelijo, avtor je g. Bojan Bračič, povečevalna
stekla, pincete, albume, posodice za vodo in filatelistično gradivo. Uporabljamo različne vire,
ki so potrebni za raziskovanje motivov na znamkah.
Metode in oblike dela so razgovor, razlaga, prikazovanje, delo z besedili, praktično delo,
sodelovalno učenje, vodeno in samoiniciativno raziskovanje, reševanje življenjskih
problemov, projektno delo, vključevanje IKT tehnologije v pouk ipd.
Metode in oblike dela, ki jih uporabljam pri delu temeljijo predvsem na motiviranju za čim
večje zanimanje učencev. Ure potekajo v sproščenem in prijetnem vzdušju. Učenci
pridobljeno znanje lahko uporabijo pri urah pouka, za kar se predhodno dogovorim z
razredniki.
Za delovanje krožka je v šolskem letnem delovnem načrtu letno namenjeno 18 ur, krožkarji
pa prihajajo tudi med odmori in po pouku, zato je veliko dela tudi volonterskega.
Urno načrtovanje dela:
1.ura - Uvodno srečanje in izdelava plakata (vabilo za nove člane).
2. ura - Namen in cilji filatelističnega krožka (kaj so znamke, ogled albumov, pravilno
odlepljanje, delovni zvezek).
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3. ura - Snemanje znamk - pranje znamk, uporaba lupe, pincete.
4. ura - Snemanje znamk s pomočjo pare, uporaba lupe, pincete
5. ura - Zamenjava znamk, kupljene in rabljene znamke (kaj vse mora poleg motiva biti na
znamki).
6. ura - Vrste znamk (redne, priložnostne znamke, znamke za posebne namene).
7. ura - Motivi na znamkah, teme.
8. ura - Znamke za slepe in slabovidne.
9. ura - Pisanje pisma, razglednice, sporočila (organiziranje Božičkove pošte, spoznavanje
poklica, možna uvedba sončnih sporočil ODPIŠI MI, urejanje šolskega nabiralnika).
10. ura - Vinjete, zvezščki, menjava znamk, urejanje zbirke.
11. ura - Poštni žigi, ilustrirane celine, menjava, odlepljanje, urejanje.
12. ura - Priložnostni poštni žigi.
13. 14. ura - Filatelistična zgodba: Slovenija - kulturne znamenitosti, France Prešeren,
valentinovo).
15. ura - Nova filatelija, raziskovanje na internetu, enciklopedije… odlepljanje, urejanje
zbirke.
16. ura - Osebna znamka.
17. ura – Voščilo mamam za materinski dan, osebna znamka, urejanje zbirke, menjavanje
znamk.
18. Filatelistični kviz.
Dodatno: ogled pošte Hajdina ali Ptuj, ogled logističnega centra v Mariboru, ogled ene
filatelistične razstave ( Firamla ali Collecta), sodelovanje v delavnici za mlade, pogovor z
lokalnim poštarjem.
Krožek deluje že osem let, zato je znanje zbirateljev zelo različno. Ure načrtujem tako, da
novi člani pridobivajo znanje po delovnem zvezku. Učenci z več znanja se vključujejo in
večkrat prevzemajo razlago sami. Ob tem krepijo samozavest in se počutijo koristne. Po
predhodnem dogovoru se dogovorimo, kdo bo naslednjič predstavil zbirko, izbral motiv in
temo. Tako so npr. učenci 4. razreda ob znamkah na zanimiv in drugačen način raziskovali in
proučevali naš kraj Hajdino – zgodovino, prebivalstvo, živalski in rastlinski svet.
Filatelistično zgodbo so predstavili tudi sošolcem in po dogovoru z razrednikom bili tudi
ocenjeni.
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Ob pomembnih dogodkih smo kot osebne znamke izdali šolske znamke. Najprej smo se učili
o postopku izdaje poštnih vrednotnic. Učenci so med drugim izvedeli, da je potrebna
komisija, da je potreben javni razpis za izbiro oblikovalca poštne znamke, da so potrebna
soglasja. Vso pridobljeno znanje so uporabili pri načrtovanju.
Za prvo osebno znamko so sami predlagali naslov UČENCI OŠ HAJDINA BEREMO. To
tematiko so izbrali v povezovanju z bralno-učnimi strategijami. Pri krožku so se učili pisati
obvestilo, ostali učenci šole pa so utrjevali branje z razumevanjem. Prav tako so utrdili znanje
iz filatelije (kaj vse mora vsebovati znamka). Ker so osebne znamke kot nalepke, smo se
pogovarjali tudi o lepilih danes in nekoč.
Naročilo osebnih znamk je povezano s plačilom. Učenci so sami iskali rešitve, kako bi plačali
izdajo prve šolske znamke in tako so napisali prošnjo za plačilo z denarjem iz šolskega
sklada.
Ko je bila prva znamka izdana, smo ob dobrodelnem koncertu pripravili razstavo zbirk. Za
prve osebne šolske znamke je bilo veliko povpraševanje in ker so obiskovalci v zameno
darovali prostovoljne prispevke, so lahko tudi člani filatelističnega krožka darovali za
dobrodelen namen.
Primer sem predstavila, ker na zanimiv, praktičen način učenci s pomočjo izkustvenega
učenja pridobivajo vseživljenjsko znanje.
Pripravili smo tudi filatelistični kviz. Cilj je bil utrditi pridobljeno znanje o filateliji, navdušiti
nove člane in medgeneracijsko sodelovati.
Člani so sestavili vprašanja o osnovah filatelije, ki smo jih ponudili tudi nečlanom. Ob
filatelističnem znanju so pridobivali znanje o sestavljanju pravilnika in obvestila za učence in
tudi zunanje podpornike ( največ starši, učitelji, predstavniki pošte Maribor), učili so se
uporabljati IKT. Veliko je bilo sodelovalnega učenja v majhnih skupinah (trije člane, lahko so
bili tudi različnih starosti). Z izmenjavo znanja so si drug drugemu pomagali, bili so drug od
drugega soodvisni, aktivni so bili vsi člani. Naloge so si razdelili, nečlani krožka so se
povezovali s člani in se učili sami iskati informacije. V ekipah so bile učiteljice filatelistke,
kar je bilo pozitivno za vso šolsko klimo. Krožek je obiskala predstavnica pošte, ki je
učencem podarila več oblik filatelističnega gradiva.
Ogledali smo si logistični center v Mariboru in spoznavali poklice, povezane s pošto. Na
ogledu so bili vsi sodelujoči pri kvizu. Število članov krožka se je naslednje leto nekoliko
povečalo.
Sem učiteljica v 1. triadi. Posledično je v krožek vključenih največ učencev iz generacije, ki
jo poučujem. Filatelistično gradivo večkrat uporabljam pri pouku. V tretjem razredu pri temi
Medsebojna odvisnost živih bitij učenci pri filatelističnem krožku pripravijo filatelistično
zgodbo, ki jo predstavijo sošolcem. Pripravijo tudi filatelistični material in člani krožka kot
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vodje skupine pripravljajo novo zgodbo. Tako pridobljeno znanje je trajnejše. Filatelistično
gradivo uporabljam tudi pri temah Slovenija v Evropi, pisanje razglednice, pri poklicih,
praznikih.
Primer izdelave plakata Moja Slovenija:

Filatelisti naše šole so tudi promotorji.
G. Bojan Bračič nam je dvakrat omogočil sodelovanje na Filatelistični šoli v Trakošćanu.
Naši učenci so dostojno predstavili šolo. Spoznali so zbiratelje iz Hrvaške, naučili so se tudi
nekaj hrvaških besed, učili so se o sosednji državi. To jim je prišlo prav, ko je naša šola začela
sodelovati z OŠ iz Radoboja. Za darilo smo jim podarili šolsko znamko in učitelji iz Radoboja
so bili navdušeni ter so predlagali ustanovitev krožka tudi pri njih. Danes si učenci pišejo ne
samo po elektronski pošti, ampak tudi razglednice.
Učenci filatelisti pišejo razglednice iz krajev, ki jih obiskujejo. Ob prispeli razglednici se
pogovarjamo o žigih, motivih, krajih, doživetjih. Sodelovali smo pri Comeniusu – preko
filatelističnega gradiva smo spoznavali sodelujoče države, izdelali smo zemljevid.
Pri medobčinskem tekmovanju Kaj veš o prometu, ki se je odvijalo na naši šoli, smo pri
krožku ponovno k sodelovanju pri natečaju za priložnostno (osebno) znamko povabili
podravske šole . Pripravili smo filatelistično razstavo na temo kolesarstvo.

Avtor motiva: Tilen Hameršek, OŠ Breg
Učenci navezujejo stike z zbiratelji iz tujine, vendar se za takšen način odločajo sami.
Neformalno so se učenci pri krožku pogovarjali tudi o varnosti na spletu.
Že nekaj let potekajo srečanja za nadarjene učence. Vključeni so učenci OŠ Hajdina, OŠ
Cirkovci, OŠ Kidričevo s podružnico Lovrenc, OŠ Breg in OŠ Kuzma.
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Filatelistični krožek vidim kot eno izmed oblik dela z nadarjenimi učenci. Na miselno
spoznavnem področju se razvija natančnost opazovanja, domišljija in dober spomin; na učno
storilnostnem področju široka razgledanost, višja učna uspešnost, radovednost, vztrajnost,
uživanje v dosežkih; na socialno čustvenem področju izrazit smisel za organizacijo (red v
zbirkah) in empatičnost. Pri krožku učenci lažje odpravljajo ovire, ki jih motijo pri uspešnem
delu, npr. krepijo sposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu, so manj hiperaktivni,
krepijo samozaupanje in izboljšujejo samopodobo.
Zato pripravljam filatelistično delavnico za nadarjene učence. V delavnici učence seznanim z
osnovami filatelije in jih motiviram za zbiranje. Nekateri učenci iz sosednjih šol ohranjajo
stike še po zaključku delavnic preko elektronskih medijev.
Filatelistični krožek obiskujejo učenci s posebnimi potrebami. Ena izmed njih je slabovidna
deklica. Pri načrtovanju dela mi je pomagal filatelist mag. Boštjan Petauer in tiflopedagoginja,
prof. Tina Rajh. G. Petauer je poslal znamke z Braillovo pisavo. Deklica je z ostalimi člani s
pomočjo znamk raziskovala Braillovo pisavo, pripravila filatelistično zgodbo in si krepila
samozavest. Pri krožku vztraja že četrto leto.
Znamka za slabovidne in slepe:

Član krožka je učenec z ADHD, ki ob urejanju zbirke krepi vztrajnost, izboljšuje
samozaupanje. Učenec je evidentiran kot nadarjen učenec.
Učenec tujec se aktivno vključuje in ob tem krepi jezikovne zmožnosti.
Naj povzamem misli ob zaključku…
Zbiranje znamk ni samo hobi, temveč je dejavnost, kjer učenci pridobivajo vseživljenjsko
znanje, ki je trajno. Delo poteka ob aktivnih metodah poučevanja. Učenci razvijajo
kreativnost in se medsebojno povezujejo. Ob raziskovanju se učijo učiti se. Morda se bo
kateri izmed naših učencev tudi karierno odločil za poklic, ki je povezan s pošto.
Zato predlagam, da bi filatelistični krožek uvrstili med izbirne predmete v 4. razredu.
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Marko Sonjak: FITKOTI
Osnovna šola Črna na Koroškem
Povzetek
Avtor v prispevku obravnava primer dobre prakse, dejavnosti v vzgojno-učnem pristopu, ki
ga izvajajo na osnovni šoli Črna na Koroškem. Fitkoti so učenci od 4. do 9. razreda, ki
sodelujejo v vzgojno-učnem procesu na več načinov.
Zdravje in dobro počutje sta pogoj za kvalitetno življenje in delo, ki sta v sorazmerni krelaciji
z zdravim načinom življenja in telesno aktivnostjo. Znanstveno je dokazano, da gibalna
aktivnost poveča pretok kisika skozi možgane in nasploh izboljša trenutno počutje ter
koncentracijo. Vse to lahko hitro dosežemo z zanimivimi in enostavnimi vajami hitre
aktivacije. Izvedba teh, skupaj s sošolci, je ena izmed primarnih nalog fitkotov, saj so otroci
veliko bolj dovzetni za mnenje in vzor vrstnikov. Poleg tega sodelujejo ali pa so odgovorni
tudi za nekatere druge aktivnosti, s katerimi želijo dvigniti nivo izobraževalnega programa na
šoli.
Vsako šolsko leto si zadajo nov projekt, s katerim želijo izboljšati ali polepšati skupno bivanje
v šoli. Želja in cilj skupine sta, da fitkoti postanejo stalnica v šoli in se od nižjih do višjih
razredov razvijajo ter nadgrajujejo svoje veščine nastopanja, sodelovanja ter interakcije s
svojimi sošolci na nekoliko drugačen način. Želijo si, da bi poosebili smernice, ki se jih
trudijo podajati preko njih, in jih postopoma prenesli na svoje vrstnike.
Ključne besede: medvrstniško sodelovanje, kreativnost učencev, šport, hitra aktivacija med
poukom, dvig koncentracije, pomoč vrstnikom
Summary
The author deals with an example of good practice, activities or a teaching approach that they
teach at the elementary school.
‘Fit - freaks’ are pupils from the 4th to the 9th grade, who participate in the learningeducational process in several ways.
Health and well-being are a prerequisite for a quality life and work, which are in proportional
correlation with a healthy lifestyle and physical activity. It has been scientifically proven that
the movement activity increases the flow of oxygen through the brain and in general improves
the mood and concentration. All this can be quickly achieved with interesting and easy
exercises of quick activation. The implementation of these, together with classmates, is one of
the primary tasks of ‘fit - freaks’, as children are much more susceptible to the opinion and
idolising of their peers. In addition, they participate or are also responsible for some other
activities with which we want to raise the level of the educational program at school.
Each school year a new project is set, which aims to improve or enhance our overall presence
at school. The aspiration and goal of the group is that ‘fit - freaks’ become a constant in
school, and continue to develop their skills in performance, collaboration and interaction with
their classmates from lower to higher grades in a slightly different way. We aspire for them to
personalise the guidelines given and pass these onto their peers.
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Key words: peer-to-peer cooperation, pupils’ creativity, sport, quick activation during
classes, pick up concentration level, helping peers
FITKOTI
V šoli je padec koncentracije eden izmed večjih izzivov, s katerim se soočamo učitelji. V
stereotipni obliki šolanja so učenci primorani oz. se od njih pričakuje, da sedijo v razredu in
poslušajo učitelja ter vseskozi aktivno sledijo pouku. To je model šole, ki je bil vzpostavljen
pred mnogimi leti še v času Marije Terezije, a od takrat se je marsikaj spremenilo: od načina
življenja učencev do načinov posredovanja znanja, količine posredovanih informacij in vrste
vsebin.
Učitelji se trudimo, da bi ujeli učenčeve trenutke pozornosti, zato izumljamo nove in nove
načine motiviranja ter podajanja vsebin, s katerimi bi jih pritegnili.
Seveda smo se in se še zmeraj spopadamo s podobnimi težavami tudi na osnovni šoli Črna na
Koroškem. Med razmišljanjem, kako izboljšati kvaliteto pouka, smo se vprašali, kdo ima v
času šolanja, najstništva, največji vpliv na otroka. Odgovor je seveda vrstniki.
Odločili smo se, da sestavimo skupino vzornih in zaupanja vrednih otrok, ki bi delovali tako
znotraj razreda kot tudi na ravni šole.
Njihova primarna naloga bi bila, da v času pouka, ob padcu koncentracije, s kratko in
zanimivo vajo hitre aktivacije dvignejo srčni utrip, povečajo pretok kisika skozi možgane in
posledično poskrbijo za dvig koncentracije. Celotna aktivnost nam vzame samo minuto ali
dve časa, vendar ima na otroke velik pozitiven učinek. Znanstveno je dokazano, da sta
aktivnost možganov in sposobnost procesiranja informacij med gibanjem kot tudi po gibanju
precej večja kot ob neprekinjenemu sedenju.
Hkrati bi bili s svojim obnašanjem in načinom življenja vzor drugim, predvsem mlajšim, in
ker izbiramo učence, ki imajo v razredu pretežno vlogo vodje, oz. imajo močan značaj s
katerim lahko pozitivno vplivajo na sovrstnike in njihovo obnašanje, bi s svojim pozitivnim
odnosom do šole in dela usmerjali tudi svoje sošolce.
Na začetku projekta smo izbirali med učenci od 6. do 9. razreda. Iz vsakega razreda smo
izbrali po dva učenca: fanta in dekle. Zaradi povečanega zanimanja za vlogo fitkota in večjega
števila primernih kandidatov, je v posameznih razredih tudi več predstavnikov. Ker se je
sčasoma pokazalo, da so mlajši učenci precej bolj dovzetni za idejo skupine fitko in svoje
pridobljeno znanje koristno prenašajo v naslednja leta in ker je tudi cilj samega projekta iz
leta v leto nadgrajevati in piliti veščine, smo začeli izbirati fitkote tudi v nižjih razredih. Letos
smo mednje vključili učence od 4. do 9. razreda. Seveda je cilj, da se njihova funkcija prenaša
iz leta v leto, kar pa je močno pogojeno z odnosom, obnašanjem in delom v šoli.
Prva leta smo veliko delali na sami prepoznavnosti fitkotov in tudi na medsebojni povezanosti
skupine. Veliko časa smo posvetili samemu razumevanju, kaj pomeni biti fitko in katere
naloge ter obveznosti so del te vloge. Pri vseh učencih, tako tistih, ki so del skupine, kot tudi
vseh ostalih, smo želeli doseči razumevanje, da biti fitko ne pomeni še ene dodatne obveze,
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pač pa privilegij oziroma način življenja. Mislim, da nam je oba zastavljena cilja uspelo
doseči, saj bi v primeru, če bi upoštevali vse želje na naši relativno majhni šoli, ki jo obiskuje
okoli 208 otrok, skupino fitko obiskovalo več kot 60 otrok. Seveda glede na naše cilje in
smernice vsi niso primerni kandidati. Hkrati je tudi za izpolnitev zastavljenih nalog in ciljev
najbolj primerna skupina velikosti med 15 in 20 otrok. Letos je bilo v projekt vključenih 23
učencev.
Področje delovanja fitkotov se je počasi širilo, tako da so sedaj stalno aktivni na več
področjih.

(Slika 1: Pozdrav soncu – joga)
Njihova primarna funkcija je izvajanje hitrih stimulacij v razredu med poukom ob padcu
koncentracija. Hitra stimulacija je enostavna in zanimiva gibalna naloga, ki v zelo kratkem
času dvigne srčni utrip, poveča frekvenco dihanja in poskrbi za večji vnos kisika v telo.
Znanstveno dokazano je, da s tem povečamo tudi oskrbo možganov s kisikom in jih tako
prebudimo oz. povečamo njihovo dejavnost. Koncentracija učencev se dvigne na višji nivo,
boljše je tudi pomnjenje. Tako poskrbimo, da učenci pri pouku lažje sledijo podajanju vsebin
pri urah in odnesejo od pouka več kot ob konstantnem sedenju. V praksi je to videti tako, da
ko učitelj ali učenci sami opazijo, da je koncentracija v razredu na zelo nizkem nivoju, dajo
učitelju znak, ki naredi premor in pokliče fitkote.Ti izberejo vajo hitre stimulacije, ki je
najbolj primerna glede na situacijo in prostor, jo predstavijo, podajo kratka, in jasna navodila,
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ter jo izvedejo skupaj s sošolci. Srečujemo se v povprečju enkrat tedensko in velik del časa je
namenjen ravno spoznavanju novih vaj hitre stimulacije ter ponavljanju že poznanih. Veliko
vadijo podajanje navodil in kdaj izbrati katero vajo. Seveda imajo tako fitkoti kot tudi njihovi
sošolci običajno svojo najljubšo, ki jo tudi navadno večkrat uporabljajo. Nekatere hitre
stimulacije izvajamo s pomočjo rekvizitov. Kadar vedo, da bodo izvajali neko določeno hitro
stimulacijo, za izvedbo katere potrebujejo določene rekvizite, si jih gredo iskat uro prej in jih
odnesejo v razred. Izvajanje vaj hitre stimulacije med poukom s pomočjo fitkotov se je
izkazalo za zelo učinkovito, zato poskušamo pogostost uporabe le teh še povečati. Hkrati se je
izkazalo, da učenci veliko bolj zavzeto sodelujejo, če jim nalogo predstavi njihov sošolec kot
učitelj.
Poleg omenjene funkcije se je delovanje fitkotov postopoma razširilo še na druga področja:
Aktivni odmori
Fitkoti kreirajo aktivne odmore za učence od 1. do 5. razreda. Aktivni odmori so namenjeni
gibanju, sproščanju energije in druženju med odmori. Iz istih razlogov kot hitra aktivacija
pripomorejo k boljšemu delu med poukom. Zaradi pozitivnih vplivov na učence ga nekatere
učiteljice uporabljajo tudi med šolsko uro. Aktivni odmor je sestavljen iz najrazličnejših ovir,
preprek in gibalnih nalog, ki jih fitkoti postavijo na hodniku pred njihovimi učilnicami. Pri
postavljanju aktivnega odmora so fitkoti popolnoma samostojni. Sami ga načrtujejo, pri čemer
jih spodbujamo h kreativnosti, tako da je vsaka postavitev drugačna. Na vsakem srečanju
naredimo evalvacijo in se pogovorimo, kaj bi lahko še izboljšali ter ali je bilo poskrbljeno za
varnost.
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(Slika 2: Aktivni odmor)
Spremenimo vrtec v telovadnico
Aktivno sodelujemo tudi z najmlajšimi otroki. Nekajkrat na leto se odpravimo v vrtec, kamor
odnesemo veliko rekvizitov in iz celotnega vrtca naredimo veliko gibalno učilnico z mnogimi
ovirami in gibalnimi nalogami. Fitkoti se razporedijo po postajah kjer skrbijo za varnost in
usmerjajo ter motivirajo naše najmlajše. Z vrtcem sodelujemo tudi v šolski telovadnici, kjer
jim postavimo velik poligon, fitkoti pa isto kot v vrtcu skrbijo za varnost in motivacijo. Otroci
imajo naša druženja zelo radi in si želijo še več skupnih aktivnosti in druženj.
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(Slika 3: Spremenimo vrtec v telovadnico – skupna vadba z našimi najmlajšimi)
Jutranja vadba
Vsak dan od torka do petka zjutraj poteka jutranja vadba v šolski telovadnici. Z njo smo
začeli, ker je velik del naših šolarjev precej oddaljenih in v šolo prispejo z organiziranim
prevozom, ki pa jih nemalokrat pripelje že dobro uro pred uradnim začetkom pouka. Tako
smo poskrbeli, da učenci ne posedajo po avli šole, temveč se raje družijo med gibanjem v
telovadnici. Jutranjo vadbo v vedno večji meri obiskujejo tudi učenci, ki živijo mnogo bližje
šoli in celo spremenijo svoj urnik vstajanja, da se lahko udeležijo jutranje vadbe.
Prvi dve šolski uri pouka sta navadno nekoliko manj efektivni, saj so otroci še vedno zaspani
in potrebujejo kar nekaj časa, da so pripravljeni za delo. Povratna informacija s strani
učiteljev je, da so učenci, odkar organiziramo jutranjo vadbo, veliko bolj zbujeni, veliko lažje
sledijo pouku in so tudi bolj pripravljeni za delo. Seveda tisti, ki jutranjo vadbo obiskujejo,
katerih delež je na naši šoli precej velik.
Na jutranji vadbi se vedno najprej skupaj ogrejemo, potem pa upoštevamo želje otrok.
Večinoma organiziramo postaje z različnimi vsebinami, kamor se razporedijo sami po lastnih
željah. Osrednji cilj vadbe je druženje in gibanje. Fitkoti na jutranji vadbi aktivno sodelujejo,
vodijo ogrevanje in na posameznih postajah skrbijo za varnost. Predvsem skrbijo za tiste
mlajše učence, ki potrebujejo nekoliko več usmerjanja.
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(Slika 4: Jutranja vadba)

Testiranje
Fitkoti sodelujejo tudi pri opravljanju meritev za športno vzgojni karton. Takšen način dela se
je izkazal za zelo pozitivnega, saj se funkcija fitkota v primeru primernega odnosa, vedenja in
učnega uspeha, prenaša na naslednja leta. Po nekaj letih znajo vsi opravljati meritve na vseh
postajah in ker jih razdelimo v pare z mlajšimi, prenašajo svoje znanje tudi nanje. Hkrati
zaradi njihovega odgovornega značaja tudi nimamo težav z verodostojnostjo meritev.
Prireditve
Pogosto fitkoti pomagajo tudi na različnih prireditvah. Letos smo organizirali Malo športno
akademijo, kjer so učenci naše šole staršem in sorodnikom pokazali svoje skrite talente na
različnih področjih.
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Polepšajmo šolo
Na začetku vsakega šolskega leta si zastavimo cilj oz. lasten projekt, s skaterim želimo na
različne načine vsaj nekoliko polepšati in še izboljšati naše skupno bivanje v šoli. Tako smo v
lanskem šolskem letu s spreji olepšali nekatere športne rekvizite in jih naredili še bolj
privlačne, letos pa smo preko celotnega leta organizirali več dogodkov, s pomočjo katerih
smo zbirali prostovoljne prispevke za nakup športne opreme. Glede na velikost oz. majhnost
naše šole lahko trdim, da smo bili precej uspešni.
Pri fitkotih se vseskozi trudimo ohranjati visoko motivacijo za delo. To poskušamo doseči na
različne načine, kot je izlet ob koncu šolskega leta, hkrati pa vsak fitko, ki si to glede na
vložen trud, prisotnost in odnos zasluži, vsako šolsko leto prejme majico z našim »fitko«
logom.

(Slika 5: Vzpodbujanje občutka pripadnosti)
Težave s katerimi se srečujemo
Največja težava skupine fitko je številčnost. Biti fitko je na naši šoli postala zaželjena
dejavnost. Ravno ta številčnost skupine, ki nam večkrat koristi, pa nam predstavlja tudi
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težave, saj se znotraj skupine pojavljajo odstopanja. Ker otroke vključujemo že od 4. razreda
imamo seveda zaradi vloženega truda željo, da fitkoti ostanejo do 9. razreda. Vmes nas čaka
velika mera odraščanja in spreminjanja njihovega značaja. Zelo težko oz. nemogoče je ob
vseh zunanjih dejavnikih in vplivih oceniti, ali bo učenec ohranil svoje kvalitete, zaradi
katerih se nam zdi primeren kandidat, tudi v prihodnje. Tako se postopoma znotraj skupine
pojavijo odstopanja posameznikov pri pripravljenosti za delo. Nekateri se zelo poistovetijo s
smernicami, ki jih želimo podajati preko skupine fitko in so pripravljeni v to vložiti tudi
veliko truda.
Zaradi mnogih nalog, ki jih fitkoti opravljajo, se večkrat srečujemo tudi v času šolskega
pouka. Ravno zato je pri fitkotih učni uspeh izrednega pomena, saj si nekateri učenci ne
morejo privoščiti še dodatnega izostajanja od pouka.
Vsekakor si želimo, da bi postal projekt dolgoročen in bi ga izvajali tudi v prihodnje, saj
imamo občutek, da pozitivno vpliva tako na otroke, ki sodelujejo v projektu in so del skupine
fitkotov, kot tudi na ostale šolarje.
Viri: Slike: arhiv OŠ Črna
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Robert Grom: IZKAZNICA ZA SMUČARSKI IZPIT
OŠ Rovte
Povzetek
Smučanje je slovenski nacionalni šport. Slovenci imamo radi naravo, prav tako se radi
podamo na bele strmine. Na žalost pa se le-te zadnje čase vse pogosteje zavijajo v črnino, kar
je zelo zaskrbljujoče.
Kako vzgojiti mlade smučarje, da bodo kos tehnološkim prednostim, izzivom, ki jih ponuja
oprema in bodo hkrati varni zase in za druge? To je vprašanje, na katerega poskušam najti
odgovor.
V preteklosti so strokovnjaki različnih področij že prispevali pomembne korake za varnejše
smučanje. A tehnika in tehnologija napredujeta, smučišča postajajo vse bolj sodobna,
smučarji vse hitrejši. Tudi na področju varnosti je čas za korak naprej.
Predlagam, da se za učence v osnovni šoli uvede izpit iz poznavanja pravil vedenja in
ravnanja na smučišču. Naj bo v rokah naših učencev izkaznica, dokument. Predstavlja naj jim
zrelost, odgovornost in samostojnost.
Smučišča niso nevarna, nevarni smo smučarji. Neuki še toliko bolj.
Ključne besede: smučarski izpit (izkaznica), smučanje, vzgoja, zrelost, odgovornost,
samostojnost, hitrost, ideja, promet, 10 FIS pravil.
Summary
Skiing is Slovenian national sport. We love nature, and we also like to take a ride down the
white slopes. Unfortunately, these slopes have been shrouded in blackness too often recently,
which is very worrying.
The issue is how to educate young skiers to be able to cope with technological advantages and
challenges provided by the equipment. Their safety and safety of all those around them is also
of a great importance. These are the questions we want to find the answers to.
In the past various experts have already taken important steps to make skiing safer. But
technique and technology are getting better, ski slopes are becoming more modern and skiers
are faster and faster. It is time to take action and make skiing safer.
I suggest introducing special exam into primary schools. It would cover the knowledge of the
rules of appropriate and safe behavior on the ski slopes. This way our pupils would get a
special document, which would stand for maturity, responsibility and independence.
Ski slopes are not dangerous, we, the skiers, are. Especially the uneducated ones.
Key words: Young skiers licence, skiing, education, maturity, responsibility, independence,
speed, idea, traffic, 10 FIS rules
1. Vzgoja in izobraževanje je učiteljevo delo.
Učenci imajo radi dosežke. Ko se prvič zavejo svojih dejanj so radi pohvaljeni. Spomnimo se
naših izkušenj, ko smo vstopili v prvi razred in dobili rumeno rutico, prvo čebelico za lepo
domačo nalogo. Tudi kolesarski izpit smo opravili in zato dobili kolesarsko izkaznico.
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Verjetno imamo doma kakšno diplomo, medaljo iz tekmovanj. Vsa potrdila, priznanja in
izkazi so nam takrat pomenila veliko. Mogoče še danes. Od nas so zahtevala veliko mero
marljivosti in odgovornosti.
Če smo nekaj dosegli nas to zavezuje, da moramo to tudi spoštovati. Vzgoja mladih je naše
delo. Vzgoja za to, da bo varneje za vse pa je še toliko bolj pomembno delo.
Kako vzgojiti mlade smučarje je vprašanje, na katerega poskušam najti odgovor.
Veliko je na področju smučanja glede varnosti že bilo storjenega. Naj omenim:
Varno in igraje na smuči, je naslov brošure, ki jo je izdala Smučarska zveza Slovenije. Med
nas je prišla v času, ko so klasične smuči postajale zgodovina. V brošuri je lepo omenjeno, da
je treba smučati previdno in obzirno do drugih. Tudi 10 Fis pravil je dobilo svoje mesto.
Smučišča postajajo vedno bolj moderna. Enosedežnice, sidra, krožnički so nadomestile
naprave, ki zmorejo prepeljati na uro veliko več smučarjev, kot včasih. Smučarji z novo
tehniko potrebujejo več prostora na smučišču. Smučanje s smučmi s poudarjenim stranskim
lokom pomeni večje hitrosti iz zavoja v zavoj. Hitrosti s katerimi se danes smuča, presegajo
50 km/h. Odrasel smučar pri trkih s tako hitrostjo tehta več kot 2000 kilogramov.
Naj bo v rokah naših učencev smučarski izpit. Predstavlja naj jim zrelost, odgovornost in
samostojnost.
2. Varnost se začne v glavah.
Smučanje je slovenski nacionalni šport. Slovenci gremo radi v naravo, na bele strmine. Na
žalost pa se vse pogosteje zavijajo v črnino, kar je zelo zaskrbljujoče.
Predlagam, da se za učence v osnovni šoli uvede izpit iz poznavanja pravil vedenja in
ravnanja na smučišču – Smučarski izpit. Morda v času zimske šole v naravi, če jo šola
organizira, ali v okviru rednih ur športne vzgoje ali kot tečajno obliko razširjenih vsebin, ki jih
izvajajo v CŠOD. Ta ideja se ni rodila zaradi nesreč, ampak jo je že pred leti pokazala sama
praksa in sicer na podlagi večletnega dela z učenci, ki so hoteli na smučeh prehiteti samega
sebe, ne glede na posledice. Je pa res, da zaradi dogodkov kliče po uresničitvi.
Mladim in otrokom v šoli smo dolžni posredovati znanje, ki je preventivno potrebno za
zagotavljanje večje varnosti tudi na smučišču, ne samo na cestišču. Prav od vseh smemo
pričakovati, da jih ne samo poznajo, ampak tudi znajo uporabljati.
"Varnosti na smučiščih ne more biti, dokler se ta ne začne tudi v glavah smučarjev«
(Dnevnik, 25. januar 2009),
Ta misel smučarskega strokovnjaka Milana Mavra, učiteljem nalaga delo, da začnemo v
osnovnih šolah bolj aktivno vzgajati mlade. Zakaj pa predlagam ravno izpit? Ker smo ljudje
za dobro delo radi nagrajeni in ker dokumentacija o pridobljenem znanju pomeni vrednoto.
Ponudimo otrokom to vrednoto in hkrati po svojih pedagoških močeh prispevajmo k večji
razgledanosti smučarjev. Smučarski izpit bi seveda lahko šteli za korak naprej na področju
preventive in varnosti na smučarskih površinah.
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3. Odgovori in razmišljanja
V uvodu je nekaj misli, ki sem jih zapisal v Športu mladih (marec 2009). Razmišljanje o
smučarskem izpitu sem v obliki dopisa poslal na:
 MŠŠ, direktorat za šport g. Marko Rajšter
 SZS, g. Jaro Kalan in g. Roman Šturm
 ZUTS, g. Blaž Lešnik
 ZDŠPS, g. Marjan Plavčak
 CŠOD, g. Matjaž Zajelšnik
 MNZ, sektor za odnose z javnostjo
 FŠ, dr. Milan Žvan.
 g. Tomaž Marušič, dipl.pravnik.
 ZRSS, g. Niko Slana.
V nadaljevanje prispevka pa je nekaj odgovorov na dopis.
Ministrstvo za notranje zadeve 11. 3. 2009 (sektor za odnose z javnostjo)
S spremembo Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS št. 3/06,17/08, v nadaljevanju
ZVSmuč), ki je začel veljati 5. 3. 2008, smo vnesli več novosti na področju urejanja in
zagotavljanja varnosti na smučiščih. ZVSmuč določa, da je za varnost na smučišču primarno
odgovoren upravljavec smučišča, ki mora za vzdrževanje reda in varnosti zagotoviti ustrezno
število nadzornikov smučišč. Nadzorniki smučišč so individualni nosilci javnega pooblastila,
ki na smučišču izvajajo z zakonom določena pooblastila. Prav gotovo velja omeniti posebno
pooblastilo nadzornika smučišč, to je prepoved smučanja in odvzem smučarske vozovnice
smučarju, ki s svojim ravnanjem na smučišču ogroža druge smučarje. Na smučiščih svoje
naloge za zagotavljanje reda in varnosti izvaja tudi policija. Policija med drugim na smučiščih
izvaja naloge, ki so ji določene tudi z ZVSmuč, kot so na primer preverjanje prishofizičnega
stanja smučarjev, odvzem smučarske vozovnice in obravnavanje nesreč s hudimi telesnimi
poškodbami ali smrtjo. Ob tem pa seveda velja omeniti, da ima v smislu ugotavljanja
varnostnih ukrepov pristojnost nadzora nad upravljavcem smučišča in nadzorniki smučišč
Inšpektorat RS za notranje zadeve, za varnost nad žičniškimi napravami pa Prometni
inšpektorat. Seveda so za varnost na smučiščih v prvi vrsti odgovorni uporabniki smučišča
sami. Ravnati morajo po načelu vzajemnega spoštovanja in razumevanja. Smučišče morajo
uporabljati tako, da ne ogrožajo ali ne poškodujejo sebe, drugih oseb ali naprav na smučišču.
Smučarji namreč ob odhodu na zimske radosti prepogosto pozabijo, da tudi na smučiščih
veljajo določena pravila ravnanja, ki so zaradi varnosti namenjena prav njim. Tako se je treba
zavedati, da se morajo smučarji ravnati po 10. mednarodnih FIS pravilih. Strinjamo se z vašo
pobudo, da bi bilo primerno usposabljati mlade in s tem zagotoviti še večji red in varnost na
smučišču. Vendar takšna usposabljanja s predpisi niso predvidena in opredeljena – morda
imate to predvideno le v internih šolskih programih. Izpit iz poznavanja pravil in ravnanju
smučarja na
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smučišču pa zakonsko ni predpisan. Podpiramo pa vaša prizadevanja, da bi se potrebna znanja
o ravnanju na smučiščih prenesla na mlade že v osnovnih šolah, predvsem v času zimskih šol
v naravi. Program takšnih usposabljanj bi moralo podpreti in potrditi pristojno ministrstvo.

(pripravil: Martin Kreč)
Z vašim razmišljanjem o seznanjanju /in preverjanju/ z 10 FIS pravili pred odhodom na
zimovanje ali športni dan, se strinjamo in ga pozdravljamo. S tem bi bilo smučanje na javnih
smučiščih varnejše, delo učiteljev smučanja pa bolj učinkovito. Večina šolarjev, ki pride na
zimovanja, običajno smuča že prvi dan, z varnostnimi pravili FIS pa se seznanjajo šele v
večernih programih.
Želimo, da bi ravno tako kot pri pripravljanju otrok na kolesarski izpit ali kasneje na vozniški
izpit, vsak kandidat najprej opravil teoretični del /poznavanje prometnih znakov, pravil in
predpisov/ in šele nato pristopil k praktičnemu usposabljanju – v opisanem primeru učenju
tehnike smučanja /podobno kot kasneje šofiranja, pilotiranja, plovbe…/ Nenazadnje tudi
zaradi ene izmed značilnosti sodobnega smučanja – bistveno večjih hitrosti smučanja in s tem
povezanimi pogostejšimi in težjimi poškodbami.
Robert Kralj (policijski inšpektor na PU Kranj)
Ideja in vaše razmišljanje o vzgoji otrok, poznavanju smučarske kulture in FIS pravil je samo
hvale vredna, in odgovorni za varnost na smučišču (posredno tudi policija) bomo morali to
prej ali slej uvideti. Navedli ste zelo preprosto primerjavo s cesto in kolesarskim izpitom.
Prepričan sem, da bi s tem znanjem preprečili marsikatero nezgodo in omilili poškodbe na
smučiščih, ki nastanejo zaradi nevedenja, nepoznavanja določenih zakonitosti in tudi
objestnosti. Tak preizkus znanja bi bil potreben oziroma obvezen tudi za kategorizirane mlade
tekmovalce, saj so na smučiščih velikokrat prav oni vzor še mlajšim nadobudnim bodočim
smučarjem.
Tomaž Marušič (strokovnjak za smučarsko pravo), Solkan dne 23. marca 2009
Razumem Vašo zaskrbljenost zaradi naraščajočih smučarskih nesreč , tudi s tragičnimi
posledicami, vendar ne gre za pomanjkanje predpisov (čeprav so nekatere določbe sporne),
pač za kršenje že obstoječih pravil varnega in dobrega vedenja na smučanju zapisanih v čl. 24
zakona o varnosti na smučiščih. Skušal bom odgovoriti na Vaše predloge. Primerjava
cestnega prometa s »prometom« na smučarskih progah znotraj smučišča je poznan. Pred
sprejemom desetih FIS pravil v letu 1967, so nekatera sodišča, pri reševanju spornih
odškodninskih zaradi nesreč na smučarskih progah (v pomanjkanju smučarskih vedenjskih
pravil) jih skušala reševati analogno s cestnimi predpisi. To je imelo za posledico, da se je
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štela smučka (v tem primeru vozilo) za nevarno prometno sredstvo, kar je pomenilo, v skladu
s pravnimi normami objektivno odgovornost povzročitelja. Primerjava cestnega prometa s
»prometom na smučiščih« je bila v nasprotju z dekalogom- pravili FIS in jo je dokončno
ovrgel pravniški IV.pravniški kongres Skilex v Schladnimgu v letu 1974. Podrobnejši opis
tega problema in odgovor na vprašanje o primernosti cestno – prometnih na smučišču
obravnava knjiga Slovensko smučarsko pravo izdane v založbi Uradni lisi RS - Ljubljana
2006 straneh 26 in 27.
Tudi vprašanje posebnega o smučarskem izpitu in pridobitvi atesta - potrdila o znanju
smučanja je bilo predmet razprav na pravniško – smučarskem Forumu v Bormiu v letu 2005,
ko so nekateri pravni teoretiki razpravljali o nujnosti licenc o obvladovanju tega športa za
smučanje, ki se spustijo po »črni« progi. Seveda, stvar je ostala le pri razpravi, ki je šla v
smer prevzema športnega rizika, ki bremeni smučarja samega in načelom samo zaščite. Res,
da se ta problem, ki se nanaša zgolj za najtežavnejšo progo, razlikuje od Vašega , ki bi kot
del pedagoškega procesa, zajemal šolsko mladino. Imate popolnoma prav in so Vaše poklicne
izkušnje iz tega področja dragocene. Vendar izkaz o opravljenem izpitu o znanju smučanja za
šolsko mladino, ne more obravnavati splošen zakon o varnosti na smučiščih. Po mojem, bi se
Vaš predlog realiziral v okviru šolskih predpisov in programov le za tiste učence, ki se
odločijo, da bodo smučali. Ne moremo ga posplošiti za vse uporabnike smučišč, ker bi odprl
vrsto vprašanj od kontrole o posedovanju potrdila o znanju smučanja do ocene, po katerih
težavnostnih stopnjah prog sme smučati. Načenja tudi vprašanje pristojnosti institucije, ki
znanje smučanja posreduje in izdaja potrdila o znanju smučanja. Menim, da sedanja
zakonodaja primerno rešuje ta problem v čl. 16 že citiranega zakona, ko je učitelj smučanja
dolžan poučiti svoje učence o smučarskem dobrem obnašanju, nadzornik na smučišču pa je
dolžan opozarjati smučarje, tudi na določbo drugega pravila FIS, ki zahteva od smučarja
prilagajanje svojega znanja terenu oziroma progi, po kateri smuča. Prilagajanje znanja
smučanja težavnosti proge je tudi zakonska zahteva po čl. 24 zakona. Vsekakor s tem
načenjamo vprašanje kulture smučanja oziroma obzirne uporabe smučarskih prog. Prvo
znanje smučanja in kulturnega vedenja na snegu lahko pridobi predšolski otrok bodisi od
svojih smučarsko kultiviranih staršev in otroških smučarskih šol. V šolskem obdobju pa na
šolskih športnih dnevih ali tečajih dopolnjuje svoje znanje smučanja. Ne smemo pa zanemariti
vloge staršev pri smučarski vzgoji otrok, da ne bodo prepuščeni samim sebi in največkrat
divjali po smučišču. Vpisali ga bodo v smučarski klub ali dali v šolo smučanja.
Kolikor govorimo o izkazu o znanju smučanja lahko šola ali učitelj smučanja izda potrdilo,
da je učenec opravil določeno število ur učenja smučanja, ki pa ne more biti javna listina,
kolikor ni zakonsko predpisana. Isto velja za izkaz o znanju smučanja, ker stvar sodi v šolske
predpise in programe, sicer nima nobene veljave. Vprašanje, ki ga načenjate obravnava že
omenjena na straneh 109 – 111. Vaši predlogi načeloma potrjujejo stališče Smučarske zveze
Slovenije (SZS), da bi moral zahtevati zakonodajalec opravljanje strokovnih funkciji, zlasti
nadzor vedenja na smučiščih, le strokovno kvalificiranim osebam. Zato, bom ponovno
omenil drugo pravilo FIS o prilagojenem in kontroliranem smučanju, ki je bistvena zahteva za
varno smučanje, zlasti pri današnjem množičnem smučanju. Prilagojeno ali obvladovanje
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smučke bo lahko ocenil le nekdo, ki ima smučarsko znanje. Ta bo takoj ocenil nekoga, ki
(ne)zna smučati in lahko uspešno ukrepal. Zato SZS vztraja naj bodo nadzorniki na smučišču
le osebe, ki imajo kvalifikacijo najmanj smučarskega so učitelji II. in pričakuje, da bo
zakonodajalec v tej smeri zakon dopolnil.
Informacije Zdšps 6/2009 - 5. 4. 2009
- seznanili smo se tudi s Smučarskim izpitom, ki ga predlaga športni pedagog Robert Grom iz
OŠ Rovte. Njegov predlog podpiramo, seveda v povezavi s kvalitetnim poučevanjem
smučarjev v okviru šolskega izobraževalnega sistema ali kasneje v okviru smučarskih šol.
Predlagamo tudi, da se predlog dodela in preizkusi v praksi. Vsekakor pa pričakujemo, da
bo športnim pedagogom predstavljen na 22. strokovnem posvetu ZDŠPS na Otočcu.
4. Raziskave stanja na smučiščih, ter kaj in kako lahko šole storimo na področju
varnosti na smučiščih.
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Vir: Lea Grom, Varnost na smučiščih, diplomsko delo (na osnovi podatkov, pridobljenih na
Inšpektoratu RS, pristojnemu za notranje zadeve in na Policijski akademiji.
Graf prikazuje število nesreč, ki so se med sezonami 2012/13, 2013/14 in 2014/15 zgodile na
slovenskih smučiščih glede na posamezno starostno skupino.
Najpogostejši razlog za nesreče je bila prevelika hitrost. Ker je največji porast nesreč in tudi
največje število nesreč prav v obdobju osnovnošolskega šolanja, moramo na tem področju
storiti korak več.
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5. Kaj in kako?
1. S pravljico Vsak smučar je šofer.
2. S tekalno igro Smučišče v telovadnici
3. S Smučarskim izpitom.
Pri svojem delu se učitelji veliko ukvarjamo z vprašanjem, kako učencem posredovati učno
snov.
Da učenje naredimo učinkovitejše in zabavnejše, učitelji pouk organiziramo na način pri
katerem upoštevamo sposobnosti učencev pogojene s starostjo.
Otroci se do 12 leta in mogoče še starejši, najraje učijo skozi igro. Ko se otrok zatopi v igro
možgani delujejo s frekvenco, ki je enaka kot v REM (angl. Rapid eye movement) fazi spanja.
To je dejavna faza spanja, za katero je značilna intenzivna možganska aktivnost. Možganski
valovi so hitri in neusklajeni, dihanje postane hitrejše in plitko, srčni utrip se pospeši in krvni
pritisk naraste. To je faza, v kateri se pojavlja največ sanj.
Znanstveniki so prepričani, da v tem zatopljenem stanju igre poteka sortiranje novih
informacij in njihova umestitev v pravilne dele spomina.
Na šoli učencem predstavimo varnost na smučiščih skozi pravljico, domišljijsko igro in
praktičnimi primeri zapisanimi v Abecedi smučanja. Na koncu jih nagradimo z izkaznico, ki
jim predstavlja zrelost, odgovornost in samostojnost.
1. Za 1. triado imamo napisano pravljico z naslovom Vsak smučar je šofer.
Govori o lepotah smučanja in odgovornosti za svoja dejanja na smučišču, podobno kot v
cestnem prometu
2. V 2. triadi nadgradimo znanje o obnašanju na smučiščih skozi tekalno igro Smučišče
v telovadnici in Abecedo smučanja.
V igri »Smučišče v telovadnici« informacije podajamo skozi igro. Podane so postopoma s
pomočjo različnih vlog. Temelji na asociacijah z realnim svetom, razlagi, pogovoru in
opazovanju drugih. Zahteva veliko domišljije, ustvarjalnosti, čutne predstave in izvirnosti
učencev in učiteljev, kar zagotavlja naš uspeh. Gibanje v igri je ravno prav fizično zahtevno,
da učencem pobere tisto nagajivost, ki včasih moti poslušnost in pozornost. Cilj igre,
»Smučišče v telovadnici«, je doseči uporabno znanje v igri in kasneje na smučišču. Uspemo,
ko učenci v igri prepoznajo napake in pravilne odločitve sebe in drugih. Igra je primerna v
vseh delih ure, še najbolj pa v glavnem delu.
Učenci skozi različne vloge spoznajo utrip smučišča. V igri so smučarji, žičničarji, prodajalci
kart, reševalci, nadzorniki, … Skozi igro na praktičen način osvojijo pomen 10 fis pravil.
Abeceda smučanja pa v 25 primerih (toliko je črk v abecedi zato se tako tudi imenuje) opisuje
različne situacije na smučišču.
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Naslovi primerov:
A: Smučarska vozovnica.
B: Smučarski čevlji – pancarji.
C. Smučarske rokavice.
Č: Smučarska čelada in očala.
D: Nošenje in zapenjanje smuči.
E: Zakaj ogrevanje? Kdaj, kaj in kje?
F: Vožnja z vlečnico.
G: Ali si zapečkar?
H: Vožnja s sedežnico.
I: Prvi spust po progi.
J: Prelomnice na smučišču.
K: Skoki.
L: Poledenelost.
M: Smučanje izven urejenega smučišča.
N: Nenadna, hitra sprememba smeri smučanja in nenadno ustavljanje.
O: Prečenje smučišča.
P: Smučanje v oblakih.
R: Počasi. – Slow.
S: Dinamika običajnega smučarskega dneva.
Š: Nočno smučanje.
T: Energija za smučanje ali zakaj je dobro imeti v žepu bunde čokolado?
U: Dober smučar zaradi utrujenosti postane začetnik.
V: Srce hoče, noga noče. Odmor je potreben.
Z: V primeru nesreče smo dolžni po svojih močeh pomagati.
Ž: Kaj te bodo reševalci na telefonski številki 112 vprašali?
3. Na kratko še o tem, kako učenec opravi Smučarski izpit.
Pred odhodom v zimsko šolo v naravi učenci pišejo preverjanje znanja Fis pravil, nekaj
vprašanja je tudi iz Abecede smučanja.
Na smučišču preverimo njihovo praktično uporabo smučišča. Če sta teorija in praksa ocenjena
z odliko jih nagradimo z izkaznico Smučarski izpit.
Op.a.
Poudariti moram, da Smučarski izpit naredijo vsi. Namen tega dela ni odvračanje otrok od
smučanja z nepotrebnim obremenjevanjem. Trdim, da je celo reklama za smučarski šport.
6. Sklep
Časi se spreminjajo, prehiteva nas tehnološki napredek. Pod krinko, da nam novosti prinašajo
več udobja, nas pravzaprav utesnjuje odvisnost od vsemogočih tehnologij. Življenje se
spreminja in najbrž zahteva tudi drugačen način sporočanja, učenja in drugačen način
vzgajanja smučarjev za lastno varnost in varnost drugih.
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Znanje je mreža, v katero se ujamejo informacije trenutka. Trenutki, ki jih imamo z učenci, so
osnova procesa vzgoje in izobraževanja in so zelo posebni. Ponujajo veliko ali nič, vmesnega
ni, niti pri vseživljenjskem učenju, niti pri učenju varnosti na smučiščih. Če bomo učencem
privzgojili kulturo obnašanja na smučišču, bomo uspeli. S poenotenim delovanjem bomo v
glavah učencev spletli mrežo znanj za primerno obnašanje in odgovorno vedenje na smučišču
in morda celo na drugih področjih. Znali bodo toliko, kolikor bomo vztrajni tisti, ki jih
vzgajamo. Verjamem vase in vem, da bodo znali veliko, morda toliko kot poligloti. Svojo
mrežo znanja in odgovornosti bodo prepletali z mrežami prijateljev, s katerimi se bodo
sporazumevali v jeziku sobivanja, strpnosti, spoštovanja drug drugega in vsega.
Zapisane misli so plod lastne teorije in prakse. Razložijo, zakaj je igra za otrokov osebnostni
razvoj pomembna, kaj povzroči naše delo v možganih učenca in na kakšen način dosežemo
uporabno znanje. To pa je največ, kar učitelj lahko ponudi učencu. Poudarjajo tudi veličino in
pomembnost učiteljevega dela.
Na področju smučanja mora biti vzgoja smučarjev za varnost in odgovorno ravnanje
prednostna naloga. Ni pošteno, da začetnike naučimo tehnike smučanja brez zavedanja vsega
ostalega. Celo nedopustno je. Znanje smučarskih tehnik in prvin, ki jih z današnjo tehniko ni
težko osvojiti, je postala premajhna kompetenca. Kompetentnost smučarja, gledano celostno,
zahteva več. Postaviti smučko na robnik je nedvomno užitek, ki vabi. Vendar mora smučar
znati oceniti, kdaj to sme storiti in se zavedati, kdaj si tega ne sme privoščiti.
Z odgovora na dopis, Ministrstva za šolstvo in šport z dne 9. 3. 2009 je razvidno, da predlog o
uvedbi Smučarskega izpita podpirajo. V odgovoru je zapisano da: » Na direktoratu za šport
vaš predlog podpiramo in ga bomo odstopili direktoratu za vrtce in osnovno šolstvo.« po
čemer lahko računam pri uvajanju Smučarskega izpita v osnovne šole. na podporo
omenjenega ministrstva
Prav tako predlagam, da se v učiteljske vrste uvede dodaten naziv: Učitelja varnega smučanja,
kar je pa tema za naslednji simpozij.
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Jasmina Hudrap: ŠOLA V NARAVI, »GOSPA« VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
CŠOD Ajda
Povzetek
Sem učiteljica naravoslovja, zaposlena v CŠOD. Šola v naravi je naša vodilna dejavnost, naša
učilnica pa je »narava«. V šolo v naravi CŠOD se vključujejo tako predšolski otroci, učenci
vseh razredov osnovnih šol kot tudi dijaki srednjih šol.
Šola v naravi predstavlja pomemben čas otrokovega razvoja. Razvoj ima lahko več pomenov,
v šoli v naravi to pomeni osebnostni in socialni razvoj. Razvijati odnos do sebe, drugih in
narave, kar lahko dosežemo pri večdnevnem skupnem bivanju.
V šoli v naravi dosegamo učne cilje, ki dopolnjujejo šolski učni načrt in jih je lažje doseči
zunaj, kot v razredu. Kar se je otrok teoretično naučil v šoli, lahko praktično preverja v šoli v
naravi, zato je le-ta z vidika trajnostnega razvoja nujno potrebna. Narava je vir in predmet
poučevanja. Aktivnosti na prostem v današnjem času razvijajo temeljne gibalne sposobnosti,
to, kar so otroci nekoč pridobili mimogrede, med igranjem na travniku in v gozdu, jim je sedaj
treba načrtno in sistematično približati v šoli v naravi. Poti, kako otroka pripeljemo do takega
znanja, je veliko. Veliko je odvisno od kreativnosti samega učitelja, ki zna pregnesti učni načrt
v inovativen produkt. Tradicionalne metode učenja z enosmernim podajanjem znanj ne
zadovoljujejo vse večjih potreb po ustvarjalni družbi. Nadomestiti jih morajo metode, kjer bo
dovolj pozornosti posvečene tudi refleksiji, presoji in sodbi mladega človeka. In prav
poučevanje na prostem uresničuje cilje za dosego takšnih rezultatov.
Na primerih dobre prakse in mojih dolgoletnih izkušenj dela v šoli v naravi bom skušala
predstaviti, zakaj je šola v naravi tako zelo pomembna organizirana oblika vzgojno
izobraževalnega dela. Moje izkušnje dokazujejo, da otroci v šoli v naravi zelo uživajo, se
veliko novega naučijo, predvsem pa mnogokrat prekosijo samega sebe.
Ključne besede: šola v naravi, učenje v naravi, otrok.
Summary
I am a teacher of natural sciences, currently employed in CŠOD. Outdoor education is our
leading activity and nature is our classroom. The participants are preschool children, children
from all classes of primary school and high school students.
Outdoor education represents an important period in child’s develomplent. The develomplent
of a child can have many different aspects, however in our case it relates to personal and
social aspect. The goal is to help a child develop a relationship towards himself, others and
nature through several days of living together.
In outdoor education we achieve school goals that supplement the syllabus and are easier to
achieve outside rather than inside of a classroom. What a child has theoretically learned in
school, he can apply outdoors, and therein lies its importance for sustainable development.
Nature is our source and subject of teaching. Nowadays outdoor activities prompt
fundamental motor skills, that were once gained easily while playing on a field or in the
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woods. But nowadays we must systematically plan such activities in the outdoor education.
There are many ways to bring a child to such knowledge. It all depends on the creativity of
the teacher, who can reshape the syllabus into an innovative product. The traditional methods
of learning with one-sided exchange of knowledge do not satisfy the all growing need for a
creative society. We must replace them with methods, that give more attention to reflection,
estimation and judgment of a young person. And outdoor learning achieves those very goals.
Based on good examples and my many personal experiences with working in the outdoor
education I will try to present, why the it is such an important part of the educational
establishment. My experiences show that children enjoy nature very much, learn lots of new
things and above all else, they outdo even themselves.
Keywords: school in nature, learning in nature, child
1 UVOD
Znanje in narava sta postali pomembni usmeritvi sodobnega vzgojno-izobraževalnega dela,
ki se odražata v poučevanju in pridobivanju znanja v sozvočju z naravo. Le-to lahko
uresničujemo z oblikami dela, ki omogočajo otroku, da del svojega časa preživi v različnih
naravnih okoljih, ki jih opazuje in doživlja z vsemi čutili in na tak način dopolnjuje in
poglablja celostno poučevanje. Zaradi sodobnega življenjskega sloga, ki ga živimo, je danes
šola v naravi vse bolj pomembna. Če se odrasli še spomnimo, kako smo ležali v visoki travi,
lovili kobilice, jedli kislice, gledali zvezdne utrinke, pa današnji otroci o tem ne vedo nič.
Naravo poznajo zelo slabo in če jih postaviš v naravno okolje, ne vedo, kaj bi sami s sabo. Ne
vidijo, ne slišijo in ne čutijo je. Prav zato je šola v naravi še toliko bolj pomembna, saj za
nekatere otroke pomeni šele prvi pravi stik z naravo.
2 KAJ JE ŠOLA V NARAVI
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali
več dni izven prostora šole. Organizira jo šola, ki opredeli tudi vsebino šole v naravi, zapisano
v svojem letnem delovnem načrtu. Šola v naravi je umeščena v okvir predmetnika in
uresničuje izbrane cilje učnega načrta. Dejavnosti za dosego učnih ciljev so vezane na
izvedbo v obliki terenskega dela, projektnih nalog, športnih dejavnosti. Pomembna pa sta tudi
medpredmetno povezovanje ter vpetost v naravni in družbeni prostor okolja, v katerem se šola
v naravi izvaja, zato šola izbere za izvedbo šole v naravi okolje, v katerem lahko izvede
načrtovan
program.
Poleg programa, vezanega na vsebine in cilje učnih načrtov, šola načrtuje tudi rekreacijskosprostitvene dejavnosti, prehrano, osebno higieno, dnevni počitek ter spanje. Statistični
podatki, ki jih zbira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZS) kažejo, da se šole
najpogosteje odločajo za izvedbo šole v naravi v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti
(CŠOD). CŠOD je ustanovljen in posebej specializiran za izvajanje oblik vzgojno578

izobraževalnega dela, značilnih za šolo v naravi.
Njegova zgodba se je začela leta 1992, že v samostojni Sloveniji, ko so se začele iskati rešitve
za izvajanje aktivnega dela otrok in mladostnikov v naravi. Takratni strokovnjaki Zavoda RS
za šolstvo so navdušili z načrti takratne odločevalce, ki so dali rdečo luč za obuditev starih
vojaških karavl - stražnic ob meji ter zapuščenih stavb na robu zaselkov. Vanje se je naselil
mladostni duh, razvijalo se je zanimanje za naravo, kar je gnalo nove in nove posameznike k
ustvarjanju zgodbe Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ali na kratko CŠOD. Dve leti nazaj
je CŠOD praznoval 25 let obstoja. V teh letih je prostorsko zrasel in programsko dozorel.
Programi CŠOD so usklajeni s cilji šol in s kurikulumom za vrtce. Dejavnosti so skrbno
domišljene in povezane z učnimi cilji. 24 domov, razpršenih po vsej Sloveniji, letno obišče
okoli 68.000 mladostnikov. Okoli 40.000 mladostnikov pa še dodatno sodeluje v programih
dnevnih centrov. Anglež Geoff Cooper, eden od ustanoviteljev mreže »učenja na prostem«, v
katero je vključen tudi CŠOD, je na podlagi primerjav evropskih sistemov učenja v naravi
zaključil, da je šola v naravi, ki je umeščena v obvezni šolski sistem, udeležijo pa se je skoraj
vsi šolarji, ne le posamezniki, »ideal«, ki si ga želijo doseči tudi druge države. (Kumer, 2017)
Del tega ideala sem že celih petnajst let tudi sama. Sem učiteljica naravoslovja, zaposlena v
CŠOD, najboljši učilnici na svetu, v šoli v naravi. Narava je moja učilnica, v njej preživim
večino svojega delovnega časa. Delo v naravi, delo z otroki vseh starosti mi postavlja nenehne
izzive, kar mi je v veliko veselje.
3 NARAVA ENA OD NAJZANIMIVEJŠIH UČNIH VSEBIN
Narava je bila že v preteklosti marsikomu inspiracija. Predstavlja najbolj naravni učni prostor,
saj se v njem otroci in mladostniki izjemno dobro počutijo. Je zelo spodbudno učno okolje z
vidika motivacije in zanimivo učno okolje z vidika vsebine proučevanja. Narava je magnet za
proučevanje, odkrivanje, raziskovanje, občutenje, doživljanje, kreativnost, domiselnost,
domišljijo, spoznavanje, razvoj kritičnega mišljenja … Imeti moramo še učitelja, ki si upa v
naravno okolje pobegniti in zraven vzeti še razred otrok. Učitelja, ki je ustvarjalen, domiseln,
poln novih, raznolikih idej. In cilj je dosežen.
Narava je zame učilnica, iz katere lahko črpam vire didaktičnih pripomočkov, s katerimi si
pomagam pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Zelo sem vesela, ker imam možnost učiti
otroke in mladostnike na tak način. Kot začetnica sem tudi sama delala v šoli prav v času, ko
se je uvajal nov učni predmet naravoslovje. Imela sem tudi čast izbirati delovni zvezek in
učbenik za ta predmet. Brez delovnih izkušenj sem bila, zato sem otroke želela naučiti čisto
vse, kar je bilo zapisano v tistem debelem delovnem zvezku. Ko danes gledam nazaj, se samo
nasmehnem. Ne predstavljam si več, da bi otroke morala učiti na način: odpri učbenik na
strani 45 in poglej slike gozdnih dreves in grmov. Učenje v naravnem okolju je po mojih
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izkušnjah za otroke in mladostnike uspešnejše. V njem so običajno motivirani tudi tisti, ki v
razredu delajo nemir in jih nič ne zanima. Pouk poteka v primerjavi s poukom v razredu v bolj
sproščenem vzdušju, kar je za učence manj stresno.
Vse oblike učenja v naravnem okolju postavljajo v ospredje neposredno izkušnjo. Le-ta nudi
večjo motivacijo in ima večji učinek in verodostojnost. Preko ustreznega poučevanja, razlage
ali vodenja izkušnje na prostem zlahka postanejo vir navdušenja, osebne rasti in učenja.
Udeleženci se učijo preko lastne dejavnosti, preko tega, kar najdejo in srečajo. Dokazano je,
da učenje na prostem prinaša otrokom številne koristi. Otroci, ki so v rednem stiku z
naravnim okoljem, so bolj zdravi, imajo bolj razvite motorične sposobnosti, boljšo
koncentracijo, so bolj samozavestni, kažejo manj agresivnosti (Kos, 2013)
S kakšno obliko učenja v naravnem okolju bom dosegla zahtevan učni cilj, se zelo pogosto
odločam, ko spoznam skupino učencev, ki pride k nam v šolo v naravi. Ker so pri nas samo
tri ali pet dni, za prepoznavanje nimam veliko časa, a moram reči, da mi po tolikih letih
takega dela to že zelo dobro uspeva. Skoraj vedno izbiram učenje na tak način, da se učenci
poleg spoznavanja naravoslovnih vsebin učijo še drugih spretnosti. Mednje sodijo medsebojna
komunikacija, samostojnost, skrb zase, sodelovanje v skupini, prevzemanje odgovornosti.
Ker v šoli v naravi nimamo zvonca, se nam ne mudi. Učenci lahko res doživijo tisto, kar
raziskujejo in za to imajo dovolj časa. »Učenci prihajajo do spoznanj na osnovi izkustvenega
učenja, kjer so v ospredju metode, ki spodbujajo reševanje problemov, in so naravnane na
celostno dojemanje učnih informacij. Učenci si predstave in pojme oblikujejo na konkretnih
primerih, z lastno izkušnjo. Čas je tisto, kar otroci potrebujejo, da lahko različne pojave, ki
potekajo v naravnem okolju, nemoteno opazujejo in dojamejo.« (Gyorek, 2014) Vsakemu
otroku moramo dati tudi možnost, da pripoveduje zgodbo o raziskanem, odkritem,
opazovanem. S tem vadimo njegove govorne sposobnosti ter krepimo njegovo samozavest,
razvijanje osebnosti. Prav tako jim vedno dajem možnost, da sami raziskujejo, sami pridejo
do rešitev, do cilja. Torej delam tako, da jih čim manj vodim, usmerjam, dajem dodatna
navodila in nasvete. Naravo naj raziskuje otrok SAM.
Velikokrat se zgodi, da se otroci ob spoznavanju novih znanj v igralnici ali učilnici
dolgočasijo. Učna snov je sicer lahko zelo zanimiva, a za štirimi stenami prikazana na
nezanimiv, suhoparen način. Pridobivanje znanja z obiskom gozda na otrocih pusti drugačen
pečat. Znanje s tem bolj osmislimo in mu podaljšamo rok trajanja. Gozd otrokovo vlogo, ki je
v razredu pogosto pasivna, sedeča, spremeni v aktivno, otroku pisano na kožo. Otrokom je
potrebno dovoliti, da plezajo čez hlode, skačejo v luže in bingljajo z vej. (Gyorek, 2016).
Poti, kako pridobiti različno znanje v gozdu, je veliko. Veliko je odvisno od kreativnosti
vzgojitelja oziroma učitelja. Ena izmed poti, kako priti do nekega novega znanja, je tudi
IGRA. Osebno jo uporabljam zelo pogosto. Tudi pri učencih višjih razredov, ne samo pri
predšolskih otrocih in učencih nižjih razredov. Kot primer lahko predstavim enega izmed
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ciljev, ki se nanaša na nastanek gozdne prsti. Gre za primer dejavnosti z naslovom »Zgodba
gozdne vejice«, ki je zasnovan na tak način. Otroci spoznajo, kaj se v gozdu dogaja z odpadlo,
posušeno gozdno vejo. Veja se razkraja, na kar vplivajo različni zunanji dejavniki in potrebno
je veliko časa, da se na koncu razkroji v rodovitno prst. Vse to spoznajo ob pesmi Gozdna
vejica (izmislila sem si jo sama), ki je povod za pogovor o tej temi. Preko pesmi in igre otroci
spoznavajo naravo in gozd z vsemi čutili. Pesmi lahko vključimo v obravnavo naravoslovnih
vsebin, pomembno pa je, da otroci znajo ločevati med resničnim svetom in besedilom pesmi.
S pripovedovanjem v prvi osebi je kršeno pravilo realističnosti, saj vejice ne govorijo,
omogoča pa mnogo lažje vživljanje otrok v življenje neke vejice. (Skribe – Dimec, 2005).
Dejavnost izvedem na naslednji način:
•

Na gozdnih tleh vsak otrok poišče čim bolj zanimivo gozdno vejo, približno v dolžini
svoje roke, ki si jo dobro ogleda in potipa.

•

Otrokom odrecitiramo pesem Gozdna vejica.

•

Pogovarjamo se o tem, kje je veja bila prej, kako je prišla na tla in kaj se bo z njo
zgodilo.

•

Otroci pripovedujejo zgodbe o svoji najdeni veji (opišejo posebnosti na njej, njeno
življenjsko pot, …).

•

S pomočjo gozdne veje opravijo različne naloge, preko katerih zaznavajo gozd z
vsemi čuti.

Da šola v naravi pusti pečat, potrjuje dejstvo, da se študentje še spomnijo kakšne
naravoslovne ali družboslovne vsebine, ki so se je učili v šoli v naravi, medtem ko se vsebin,
ki so se jih učili v razredu, ne spomnijo. (Hus, 2015)
4 ŠOLA V NARAVI ZA ČUTENJE IN DOŽIVLJANJE
Pri pouku v naravnem okolju moramo po mojem mnenju uporabljati nekoliko drugačne
metode in oblike dela. Kolikor se le da, se izogibam delu z učnimi listi, sploh pri otrocih v
nižjih razredih osnovne šole. Ker vem, da se v šoli pri pouku dovolj piše, je moje mnenje, da
v naravi ni treba biti tako. Naj bo narava pisatelj, mi jo pa berimo z vsemi našimi čutili.
Menim, da se največja stopnja zapomnenja zagotovo doseže z lastnim preskušanjem, z
lastnim delom. Z neposrednim odkrivanjem, raziskovanjem naravnega okolja učenci razvijajo
spretnosti in sposobnosti, kot so spoznavanje z vsemi čutili, merjenje, uvrščanje, razvrščanje,
zbiranje in predstavljanje podatkov, napovedovanje, sklepanje, poročanje … Predvsem za
otroke vrtca, učence prvih treh razredov je spoznavanje narave z vsemi čutili zelo
pomembno. V naravnem okolju so na delu vsa čutila, ki jih v zaprtem prostoru pogosto
zanemarjamo. Otroci lahko tako poslušajo in slišijo različne zvoke (ptice, žuželke, šumenje
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listov, veter, padanje dežnih kapelj, …), tipajo različne površine (lubje, mahovi, tla, …)
vonjajo (rože, zdravilne rastline, razpadajoč les, gozdni opad, humus, …), okušajo (jagode,
borovnice, robidnice, …) in čutijo (veter, mraz, vročino, dež). Moje izkušnje s spoznavanjem
narave preko čutil so zelo dobre. Otroci čutila spoznavajo ter pridobivajo številne izkušnje.
Učijo se hitro, ker imajo vse dejavnosti smisel ter vključujejo igro in veliko gibanja. Največ
težav otrokom predstavlja opisovanje vonja narave. Otroci v predšolskem obdobju in v prvih
letih šolanja potrebujejo več časa, da osmislijo in povežejo informacije, saj so te zanje
povsem nove. Da jih otrok lahko dojame, potrebuje veliko nestrukturiranega časa za igro.
(Ščuka, 2012)
Pri pouku v naravnem okolju je najprimernejše obravnavati vsebine, ki jih pri pouku v
učilnici težje, oziroma jih lahko obravnavamo precej teoretično. Zelo se trudim, da kar se
otroci teoretično naučijo v šoli, praktično preverjamo v šoli v naravi.
5 ŠOLA V NARAVI ZA GRADNJO MEDOSEBNIH ODNOSOV, ZA PRIJETENE
SPOMINE – ZA VSE ŽIVLJENJE
Poleg naravoslovja in športa, ki je tudi zelo pomemben za razvijanje gibalnih sposobnosti, pa
so pomembni tudi odnosi med vrstniki ter odnosi med učenci in učitelji. V šoli so odnosi med
učitelji in učenci zelo formalni. V šoli v naravi pa temu ni tako. Prihaja do bolj sproščenega
vzdušja, v katerem učenci spoznavajo učitelja kot človeka, učitelj pa posamezne učence lahko
vidi v popolnoma drugačni luči, kot se kažejo v šoli. Moje izkušnje kažejo, da učenci v šoli v
naravi zelo pogosto pokažejo svoja močna področja, ki jih v šolskem okolišu mogoče ne
morejo. V šolo v naravi bi z veseljem moral priti učitelj razrednik, pa vemo da temu vedno ni
tako. Pogosto razredniki prihajajo in so zadovoljni, ker tu najdejo čas, da se lahko v miru
pogovarjajo z učenci, le-ti jim velikokrat tudi zaupajo svoje številne probleme. V šoli v naravi
ni 8-urnega delovnika, pač pa je učitelj v službi ves dan. Škoda je, če pride učitelj, ki šolo v
naravi doživlja kot kazen, kot nekaj neprijetnega. Jaz gledam to na drugačen način. Šola v
naravi, dejavnosti v naravi morajo biti prostovoljne, izražati morajo eros in etos učitelja.
Učitelj, ki se zaveda šole v naravi za otroke, ki mu je tovrsten način dela blizu, lahko z učenci
vzpostavi neprimerno bolj spoštljive, pristne odnose, ki bodo trajali tudi po vrnitvi iz šole v
naravi. Vesela sem, ker v večini primerom vidim take učitelje, ki jim je zelo mar za njihove
učence. V šoli v naravi se lahko zelo izboljšajo tudi odnosi med učenci. Seveda se ob
večdnevnem bivanju ter delu v skupini, pojavljajo konflikti, ki pa jim načeloma ne moremo
ubežati in jih je potrebno rešiti, sicer je skupno bivanje oteženo oziroma nemogoče. Otroci
lahko pokažejo tudi svoja močna področja pri pripravi družabnega večera, skupinskem delu,
individualnem delu. Ko otroci sodelujejo v skupini krepijo veščine, kot so komunikacija,
strpnost do različnosti, medsebojna pomoč, podpora… in če gre za ustrezno vodenje in
vključevanje vseh učencev, se običajno ti zelo povežejo. Pogosto sprejmejo v svoje vrste tudi
tiste učence, ki so jih prej mogoče izključevali.
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Šola v naravi je za posameznike lahko tudi prvi stik s samostojnim življenjem, življenjem
brez staršev. Udobje izpod rok staršev tu izgine. Sami si morajo pospraviti posteljo, izbrati
oblačila, jih pospraviti, pospraviti morajo sobo, pripraviti pogrinjke, streči obroke, pospraviti
mizo… To so vse podrobnosti, ki naj ne bi predstavljale prevelikega napora in naj bi jih
opravili mimogrede, brez posebnega razmišljanja. Seveda pa so tudi otroci, ki doma teh
opravil ne delajo in zanje lahko predstavljajo odpor in napor. Otroci se s tem navajajo na
samostojnost.
5 ZAKLJUČEK
Verjamem v poslanstvo učenja na prostem. Moje izkušnje z učenjem v naravi so zelo dobre.
Otroci in mladostniki se učijo hitro, ker imajo vse moje dejavnosti smisel ter vključujejo tudi
igro in veliko gibanja. Naravno učno okolje je torej neomejen vir za raziskovanje in
doživljanje. Je vir, iz katerega otroci črpajo ideje za ustvarjanje, reševanje problemov,
razmišljanje, igro in sprostitev. O šoli v naravi moramo razmišljati samo kot o dobri zgodbi.
Da se naučiš poslušati naravo in ljudi, videti lepoto, zaznati in otipati, ni več samoumevno.
Dejstvo je, da so dobro organizirane šole v naravi največ, kar lahko šola ponudi svojim
učencem. Novo okolje, drugačno od pouka v razredu, je vselej še dodatna motivacija in
različne raziskave kažejo, da je učenje bolj učinkovito, kadar spremenimo učno okolje. Šola v
naravi je idealen prostor za navajanje na samostojnost, druženje, delo v skupini, tudi
kvalitetno preživljanje prostega časa. Dobra plat je tudi ta, da se je praviloma udeležijo vsi
učenci, ne le določene ciljne skupine (nadarjeni, športniki, planinci, …). V naravi se krepi
domišljija, ki je danes med otroci primanjkuje. V naravi se premagujejo strahovi, potihne
hrup, rojevajo se sanje ter krepi pogum, da jih uresničimo. Dajmo otrokom možnost in
priložnost za izkoriščanje tega prostora, saj kot pravi francoski renesančni humanist Michel
Eyquem de Montaigne: V naravi ni ničesar nekoristnega.
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Janja Kogelnik: DIJAKI SREDNJE ŠOLE RAVNE OPRAVILI HUMANO DELO
Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne
Povzetek
V današnjem času je denar sveta vladar. A žal si vsega ne moremo kupiti. Darovanje krvi ne
potrebuje denarja, je ena izmed najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. Tega se zavedajo
tudi dijaki Srednje šole Ravne, ki so pod mojim mentorstvom z lanskim šolskim letom prvič
vstopili v svet krvodajalstva.
Na mojo pobudo smo v šolskem letu 2017/2018 na šolo prvič povabili bodoče zdravnike iz
društva Epruvetka, da so dijakom 4. in 5. letnikov (dijaki morajo biti polnoletni) predstavili
vse o darovanju krvi in da so dijake pozvali, da sami postanejo darovalci. Na prvi seznam
darovalcev se je vpisalo 19 najpogumnejših dijakov, ki so bili pripravljeni opraviti to
plemenito delo.
Glavna krvodajalska akcija je potekala skupaj z Gimnazijo Ravne, in sicer 27. 3. 2019. Vsi
ostali dijaki, ki so bili takrat odsotni, so lahko darovali kri vsak torek in četrtek v mesecu.
Krvodajalske akcije se je udeležilo 10 dijakov, vsi dijaki so ustrezali zahtevanim merilom
(starost, teža, zdravstveno stanje …) in tako prvič darovali kri. Z velikim ponosom dodajam,
da sem tudi sama postala prostovoljna krvodajalka.
Odzivi dijakov so bili pozitivni, navdušujoči in z željo pomagati pomoči potrebnim. Upam in
želim si, da bi naši dijaki postali redni darovalci krvi in s tem v bodoče rešili marsikatero
življenje.
Summary
Today, money is the world's ruler. Unfortunately, we cannot buy everything. Blood donation
does not require money, it is one of the nicest ways to help a human being. Last year the
students of the High School Ravne under my mentorship entered the world of blood donation
and are also aware of this fact.
On my initiative, in the school year 2017/2018, I invited for the first time the future doctors
from the Epruvetka Society to present to the students of the 4th and 5th grade (the students
must be full-grown) all about blood donation, and students were invited to become donors
themselves. The first list of donors included 19 the bravest students who were willing to do
this noble work.
The main blood donation campaign was with Grammar School Ravne on the March 27th,
2019. All students who were absent at the time, were able to donate blood every Tuesday and
Thursday. Ten students who took part in blood donation met all the required criteria (age,
weight, health ...) and donated blood for the first time. I can proudly say that I myself became
a volunteer blood donor too.
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The students' responses were positive, inspiring and with the desire to help the necessary
ones. I hope and I want for our students to become regular donors of blood and help saving
many lives.
V današnjem času je denar sveta vladar. A žal si vsega ne moremo kupiti. Darovanje krvi ne
potrebuje denarja, je ena izmed najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. Tega se zavedajo
tudi dijaki Srednje šole Ravne, ki so pod mojim mentorstvom z lanskim šolskim letom prvič
vstopili v svet krvodajalstva.
Na mojo pobudo smo v šolskem letu 2017/2018 na šolo prvič povabili bodoče zdravnike iz
društva Epruvetka, da so dijakom 4. in 5. letnikov predstavili vse o darovanju krvi in
krvodajalstvu ter dijake pozvali, da sami postanejo darovalci. Seznanili so nas, da lahko
postanejo krvodajalci le dijaki, ki dopolnijo starost 18 let in so zdravi. Moški lahko darujejo
kri vsake tri mesece, ženske pa vsake štiri mesece. Osebam, ki prvič daruje kri, se odvzame
4,2 dl krvi, pri nadaljnjem darovanju pa tudi do 4,5 dl krvi.
Predavateljici sta nam povedali, da vsaka oseba ne more postati darovalec krvi. Obstajajo
določene omejitve, da zdravnik med pregledom koga zavrne oziroma mu odvzem krvi
odsvetuje. Merila za izbor krvodajalcev so zelo stroga, saj so namenjena tako zaščiti
krvodajalca na eni kot tudi prejemnika krvi na drugi strani. Navedla bom nekaj
najpomembnejših omejitev oziroma meril za darovanje krvi. Če je imela oseba pred kratkim
kakšno težjo operacijo ali tetovažo, pircinge oziroma zdravljenje z akupunkturo, ki je staro
manj kot šest mesecev, če je oseba jemala določena zdravila (antibiotiki, aspirin, insulin,
zdravila proti strjevanju krvi), če je bila na potovanju v tropskih krajih ali pa ima premalo
telesno maso (manj kot 50 kilogramov), takrat zdravnik zavrne darovalca oziroma mu odvzem
krvi odsvetuje.
Tako se je na prvi seznam darovalcev vpisalo 19 najpogumnejših dijakov, ki so bili
pripravljeni opraviti to plemenito delo.
Glavna krvodajalska akcija je potekala skupaj z Gimnazijo Ravne, in sicer 27. 3. 2019. Vsi
ostali dijaki, ki so bili takrat odsotni, so lahko darovali kri vsak torek in četrtek v mesecu.
Krvodajalske akcije se je udeležilo 10 dijakov Srednje šole Ravne.
Dan pred krvodajalsko akcijo sem še enkrat preverila dijakovo zdravstveno stanje, počutje ter
pripravljenost darovanja krvi. Med 19 prijavljenimi kandidati jih je naslednji dan odšlo
darovat kri le 10. Glavni vzroki zavrnitve so bili slabo počutje, prehlad oziroma viroza ter
najverjetneje prekomerno zaužitje alkoholnih pijač ali prepovedanih substanc.
Po prihodu na oddelek Centra za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec, v bolnišnici Slovenj
Gradec smo bili deležni toplega in prijaznega sprejema. Tudi pogostili so nas s prigrizki in
pijačo. Medicinske sestre so nam novincem podale kratke informacije o poteku darovanja krvi
in nam razdelile zloženke o krvodajalski dejavnosti. Zagotovile so nam, da nam bodo v
primeru morebitnih vprašanj oziroma nejasnosti v pomoč. Tako kot tudi zdravnica.
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Eden za drugim smo odšli v sprejemno pisarno, kjer smo opravili formalnosti; oddali smo
zdravstveno kartico in se vpisali v bazo podatkov darovalcev krvi. Sledil je obisk laboratorija,
kjer so nam določili vrednost hemoglobina in krvno skupino.
V sobi za sprejem nas je medicinska sestra prijazno sprejela. V popolni zasebnosti in tišini
smo izpolnili anketni vprašalnik o našem načinu življenja in zdravstvenem stanju. Ob
morebitnih nejasnostih smo bili deležni pojasnil in počutili smo se kot doma. S podpisom na
koncu vprašalnika smo potrdili verodostojnost naših podatkov.
Sledil je pregled pri zdravnici. Zaradi nervoze oziroma strahu dijakov in sindroma bele halje
sta imela dva dijaka povišan pritisk. A kasneje se je izkazalo, da je bilo vse popolnoma
nepotrebno. Vsi željni, da darujemo kri, smo bili nekoliko vznemirjeni, saj smo želeli opraviti
dobro delo.
Zdravnica je pregledala izpolnjen vprašalnik. S postavljanjem vprašanj, pregledom dijakov in
mene je določila naše zdravstveno stanje, ki je pri vseh dijakih in meni pripeljalo do tega, da
smo lahko prvič darovali kri oziroma bomo lahko postali krvodajalci. Napoteni smo bili v
sobo za odvzem krvi in tako še bliže našemu zastavljenemu cilju.
Soba za odvzem krvi je bila zelo svetla in prostorna. Imela je tri odvzemna mesta, dva za levo
roko in eno za desno roko. Prijazno osebje nas je še enkrat lepo pozdravilo in povabilo medse.
Namestili smo se na udobne ležalnike oziroma stole, medicinske sestra so še enkrat preverile
naše podatke, preden so pričele čistiti kožo za mesto vboda. Odvzem je trajal od pet do deset
minut. Medicinske sestre so se z nami neprestano pogovarjale in opazovale darovalčevo
počutje in nas novince na tem področju odvračale od misli na odvzem krvi.
Po končanem odvzemu nam je medicinska sestra pokazala količino darovane krvi in
povedala, kako se kri skladišči in kam jo pošljejo ter kakšne preiskave še opravljajo. Če pri
nadaljnjih preiskavah ugotovijo, da z darovalčevo krvjo nekaj ni v redu oziroma da darovalec
ni bil pošten glede svojega zdravstvenega stanja, potem takšno kri zavržejo.
Preden smo zapustili Center za transfuzijsko medicino v Slovenj Gradcu, so se nam
medicinske sestre in zdravnica zahvalile za opravljeno dobro delo in pomoč sočloveku. Odšli
smo na zasluženo malico in nato proti domu. Lahko rečem, da smo odšli samozavestnejši,
hkrati pa smo pripomogli k dvigu naše pozitivne samopodobe. Postali smo darovalci krvi in se
vpisali na seznam najpogumnejših prostovoljcev.
Odzivi dijakov so bili pozitivni ter navdušujoči in z željo pomagati pomoči potrebnim. Upam
in želim si, da bi naši dijaki postali redni darovalci krvi in na tak način v bodoče rešili
marsikatero življenje.
Nekaj odzivov dijakov, ki so darovali kri:
»Za krvodajalstvo sem se odločil vključno zato, da bi z darovanjem krvi pomagal drugim, ki
kri potrebujejo, saj opažam, da je vedno več poškodb in drugih obolenj. Krvodajalstva se bom
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še naprej udeleževal, saj ko se zavedaš, da si s svojo pomočjo rešil komu življenje, se počutiš
veliko bolje«, je povedal Nejc.
»Krvodajalstvo se mi zdi zelo lepo in sočutno do človeka, ki daruje kri nekomu, ki jo
potrebuje. Za krvodajalstvo sem se odločil, ker mi ni težko darovati kri in nekdo mojo kri
potrebuje. Jaz pa sem s svojim dejanjem zelo zadovoljen in grem po očetovih stopinjah, saj
tudi sam daruje kri«, je povedal Aladin.
»Krvodajalstvo je proces, s katerim lahko pomagaš veliko ljudem, ki potrebujejo kri. Kri sem
želel darovati zato, ker nikoli ne veš, kdaj darovano kri tudi sam potrebuješ. Kri lahko reši
tako moje življenje kot tudi življenja tistim, ki mojo kri potrebujejo. Z veseljem bom tudi v
prihodnje daroval kri«, je dodal Edi.
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Stanka Stružnik: LOV NA MAMUTA
Osnovna šola Vodice
Povzetek
V prispevku je predstavljen primer dobre prakse projektnega dela z učenci v okviru
zgodovinskega krožka. Učenci šestega in sedmega razreda so v šolskem letu 2018/2019
spoznavali življenje ljudi v prazgodovini. Leta 2018 je namreč minilo natanko osemdeset let
od odkritja najpopolnejšega mamutovega okostja na območju današnje Slovenije, in sicer v
Nevljah pri Kamniku. Učenci so bili za delo najprej motivirani s stripom Avantura v ledeni
dobi, nato so s pomočjo literature in spleta spoznali značilnosti podnebja, rastlinstva in
živalstva v tem obdobju ter sklepali na način preživetja tedanjih ljudi. Z učiteljevo pomočjo so
povezovali znanje zgodovine, geografije in naravoslovja. Učenci so s pomočjo slikovnega
gradiva območja, kjer je bilo najdeno okostje, primerjali obliko tega istega površja nekoč in
danes. Tako so ugotavljali tudi vpliv človeka na pokrajino. Svoje delo so nadgradili z izdelavo
plakatov in s predstavitvijo le-teh pred vrstniki. Da bi si še bolj nazorno predstavljali, kako
velika žival je bila mamut, smo obiskali Prirodoslovni muzej Slovenije v Ljubljani. Tam
hranijo izvirnik in repliko mamutovega okostja ter mamutov zob. Z vodenim ogledom smo še
podrobneje spoznali način življenja v prazgodovini. Učenci so v raziskovanju uživali,
utrjevali prijateljske vezi in z uspešnim delom krepili lastno samopodobo.
Ključne besede: projektno delo, sodobni pouk, mamut, Nevlje pri Kamniku, zgodovina,
geografija, medpredmetno povezovanje.
Summary
This article deals a good practice example, a project carried out by students attending history
club. During the school year 2018/19, the sixth and seventh grades students became
acquainted with the life in the prehistoric times. It was exactly eighty years in 2018 since the
discovery of the best-preserved mammoth's skeleton in Slovenia, found in Nevlje near
Kamnik. The students were first motivated by the comic »Adventures in the age«. Then they
learned about the characteristics of the climate, flora and fauna existing in the prehistoric
period with the help of literature and the world wide web and made some conclusions about
the people's lifestyle. With the help of the teacher they interrelated the knowledge of history,
geography and science. They compared the shape of the surface where the skeleton was found
in the past and nowadays with the help of the visual material. In that way they found out how
people have affected the landscape. The students upgraded their work with making posters
and with presenting their findings to their schoolmates. To visualize even more thoroughly
how big a mammoth actually was, they visited the Slovenian Museum of Natural History in
Ljubljana where a mammoth's skeleton, its reproduction and a mammoth's tooth are held.
With a guided tour of the museum the students learned about the way of life in the prehistoric
times. They enjoyed in research, made strong bonds among themselves and built their selfconfidence.
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Key words: project work, contemporary work, mammoth, Nevlje near Kamnik, history,
geography, interrelation of different school subjects.
1 Sodobni pouk zgodovine
V letu 2011 je bil sprejet posodobljeni učni načrt za zgodovino v osnovni šoli. Nov učni načrt
temelji na procesno-razvojnem pristopu, s katerim se spodbuja aktivna vloga učencev pri
pouku zgodovine, in tudi vloga učitelja se je z uveljavitvijo novega učnega načrta spremenila.
Eden izmed poglavitnih ciljev prenovljenega učnega načrta je povečati kakovost
pridobljenega znanja.
Učitelj v procesu poučevanja in učenja v skladu s sodobnimi smernicami v razredu nastopa v
različnih vlogah – kot posredovalec znanja, mentor, svetovalec in vodnik učencem. V učnem
načrtu je prav tako zapisano, naj učitelj pri pouku uporablja različne didaktične pristope –
projektno delo, avtentično in raziskovalno učenje, zgodovinsko terensko delo, učenje z
odkrivanjem, sodelovalno učenje, igra vlog in simulacije, medpredmetno povezovanje, timsko
poučevanje idr. Učence naj torej usmerja z raznovrstnimi didaktičnimi pristopi k
samostojnemu delu in interakciji z drugimi učenci. Raznovrstni didaktični pristopi učence
namreč spodbujajo ter jih uvajajo v samostojno delo z zgodovinskimi viri (pisnimi,
slikovnimi, ustnimi, filmski idr.), učitelji pa bi morali pri pouku spodbujati uporabo sodobne
informacijske tehnologije, saj se s tem razvijajo tudi digitalne zmožnosti učencev.
Gersmehl (2005) navaja, da se moramo učitelji zavedati, da so si učenci med seboj različni,
zato so potrebni različni pristopi poučevanja. Prav tako se moramo učitelji zavedati, da se bo
vsak učenec na določen način poučevanja odzval drugače, zato je pri poučevanju potrebno
eksperimentiranje, iskanje novih idej in prilagajanje, s čimer ugotovimo, kaj učencem najbolj
ustreza. Izbor učnih pristopov je tako odvisen od učencev, ki jih poučujemo, sposobnosti
učitelja, od časa in kraja, ki sta nam na razpolago, ter od tega, kako bo posamezni učni pristop
pripomogel k uresničevanju in zadovoljevanju individualnih potreb učencev.
1.1 Projektno delo
Eden izmed načinov dela, ki naj bi prispeval h kakovosti pouka, je projektno učno delo, ki ga
uveljavljajo učitelji po vsej Sloveniji v neposredno učno prakso že nekaj let. Zadovoljstvo
učiteljev ob iskanju drugačnih poti vzgojno-izobraževalnega dela in uspehi, ki jih ob veliki
motiviranosti učencev dosegajo s projektnim učnim delom, so potrditev, da so lahko različni
pristopi in ideje učiteljev dragocen korak k posodabljanju šolskega dela ter s tem k inoviranju
pouka (Žužej, 1995).
Projektno učno delo je metodični postopek, s katerim se udeleženci učijo razmišljati in delati
projektno, s tem pa pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno delo. Projekti lahko potekajo
na različnih področjih, kot so npr. gradbeništvo, arhitektura, gospodarstvo, izobraževanje itd.
Pri tem gre za izvajanje projekta kot način dela, s katerim se izvajalci učijo izvajanje projekta
vse od zamisli in načrtovanja do njegove izvedbe ter končnega izdelka. Po tem sledi še
evalvacija projekta, torej analiza in ocena celotne izvedbe ter poteka projekta. Pri projektu
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sodeluje skupina ljudi, zato je pomembno, da je njihova aktivnost usklajena in sinergična, saj
vsak član projektne skupine odgovarja za svoj delež udeležbe (Novak, 2009).
Z izvajanjem projektnega dela se udeleženci učijo strategij za uspešno izpeljavo projekta in
različnih strategij učenja, s katerimi bogatijo znanje in izkušnje, odkrivajo ter razvijajo svoje
sposobnosti in domišljijo ter rešujejo različne problemske situacije. Osnova pri vodenju in
izvajanju le-tega je učenje. To lahko pri udeležencih poteka zavestno ciljno naravnano in
načrtno ali pa spontano. Projektno delo je mogoče izvajati v okviru rednega pouka in pri
drugih oblikah – pri samostojnem učenju, v času podaljšanega bivanja v šoli, pri interesnih
dejavnostih oz. pri igri, ki je osnovna oblika dejavnosti zlasti otrok v predšolskem obdobju
(prav tam).
Temeljno vodilo projektnega dela je spodbujati celovit, optimalen in skladen osebnostni
razvoj vsakega posameznika. Pri vodenju in izvajanju le-tega ni težišče na poučevanju,
ocenjevanju ali razvrščanju posameznikov po določenih kriterijih, npr. na manj uspešne in
uspešnejše, temveč na spodbujanju ustvarjalnega mišljenja, usmerjanju k inovativnosti,
razumevanju in kritični presoji informacij, doživljanju in občutenju lepega, medsebojnem
spoštovanju in sodelovanju. Udeleženci se učijo odgovornega ravnanja, vodja projekta pa si
prizadeva prisluhniti posamezniku ter zadovoljiti zlasti tiste potrebe, ki prispevajo k
njegovemu samopotrjevanju in samouresničevanju. S takim ravnanjem si vodja projektnega
dela torej prizadeva krepiti samozavest in delovno motivacijo tako posameznikov kot skupine
(prav tam).
Pri projektnem delu učitelj vodi učence skozi učni proces v smeri uresničevanja vzgojnoizobraževalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z učenci že na samem začetku
izvajanja projekta. Med potekom učitelj spodbuja in usmerja učence ter jim pomaga pri
učenju oz. izvajanju dejavnosti, ki so jih učenci prevzeli ob načrtovanju izvedbe projekta.
Učenci se samostojno učijo ob posredni učiteljevi pomoči, opazujejo nek pojav, zbirajo
potrebne informacije, razrešujejo probleme, raziskujejo, izvajajo neko praktično dejavnost
ipd. Tako učenci prek lastne dejavnosti prihajajo do neposrednih spoznanj in znanja (Novak,
1990).
Helena Novak (2009, str. 17) je izpostavila naslednja načela, na katerih temelji projektno
delo:
 ciljna usmerjenost,
 tematskoproblemski pristop pri postavitvi projekta,
 življenjskost projektnih tem,
 načrtnost dela,
 odprtost in fleksibilnost projekta,
 spoštovanje razvojnih in individualnih razlik med udeleženci,
 spodbujevalni stil dela,
 težišče na aktivnosti udeležencev,
 sinergija,
 težišče na učnem procesu,
 celovit razvoj osebnosti.
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Kolenc (2004) ugotavlja, da v današnjem času projektno učno delo vedno bolj pridobiva na
pomenu. Učitelji se vedno bolj zavedajo, kako pomembno je, da so učenci pri pouku aktivni.
Projektno učno delo učiteljem omogoča ciljno usmerjeno in načrtno delo, učencem pa
diferencirani učni pristop, izkustveno učenje, razvijanje individualnih sposobnosti,
povezovanje teoretičnih in praktičnih znanj, medpredmetno povezovanje ter visoko stopnjo
motiviranosti. Dodaja, da poleg navedenih geografskih učnih ciljev učenci razvijajo tudi
proceduralne cilje – mišljenje, primerjanje, logično sklepanje in posploševanje, razvijajo
sposobnost samostojnega izobraževanja iz različnih virov, sposobnost komuniciranja in
sposobnost za delo v skupini.
2 Lov na mamuta
Tako kot vsako šolsko leto sem tudi to leto pri prvi uri zgodovinskega krožka učencem
predstavila možne raziskovalne teme, a sem odprta tudi za druge teme, ki jih predlagajo
učenci sami in so vir njihovega zanimanja. V letošnjem šolskem letu so se učenci soglasno
odločili za raziskovanje življenja v času zadnje ledene dobe. Krožek je obiskovalo 14 učencev
šestega in sedmega razreda. Srečevali smo se enkrat tedensko po pouku. K izboru omenjene
teme je pripomogla osemdesetletnica odkritja najpopolnejšega mamutovega okostja na
območju današnje Slovenje in bližina njegove najdbe. Okostje je bilo namreč najdeno v
Nevljah pri Kamniku, ki je od naše šole oddaljeno približno 12 kilometrov. Ne le da smo si to
območje lahko ogledali »v živo«, temveč smo se lahko tja zapeljali kar s kolesi.
Za uvod v raziskovalno delo sem učencem predstavila knjigo Avanture v ledeni dobi avtorice
Linde Bailey. Knjiga je napisana v obliki stripa in na privlačen način predstavi življenje v
času ledene dobe. Učenci so se vživeli v posamezne like iz knjige ter odigrali njihove vloge.
Na ta način so spoznali osnovne značilnosti tega obdobja ter se ob tem zelo zabavali. Ta
izkušnja je pokazala, da so stripi lahko zelo zabavna, a tudi učinkovita motivacija za nadaljnje
delo.
Učenci so nato z mojo pomočjo naredili načrt, kako se bodo lotili raziskovanja tega obdobja.
Dogovorili so se, da bodo omenjeno prazgodovinsko obdobje raziskovali po skupinah, saj
imajo med seboj različne interese – nekatere bolj zanima živalstvo, druge rastlinstvo, tretje
način priprave hrane in samo življenje v prazgodovini. Soglašali so, da bo vsaka skupina za
svojo temo izdelala plakat. Da pa bi ob koncu dobili celostno sliko tega obdobja, so sklenili,
da bo vsaka skupina predstavila svoje ugotovitve.
Tako so se učenci najprej razdelili v skupine oz. pare ter si izbrali področje, ki ga bodo s
pomočjo spleta in literature še podrobneje raziskali. Izoblikovali so šest skupin z naslednjimi
temami: mamut, neandertalci, rastlinojede živali v prazgodovini, način življenja, kuhanje in
hrana ter okostje mamuta. Za pregled literature in pridobitev informacij s spleta so učenci
potrebovali šest ur. V tem času smo večkrat odšli v računalniško učilnico in šolsko knjižnico,
nekaj informacij pa so učenci poiskali tudi izven časa naših skupnih srečanj. Nato si je vsaka
skupina izmed vseh informacij, ki so jih pridobili za svoje področje, izbrala po njihovem
mnenju od štiri do šest ključnih pojmov oz. tem. Za te izbrane pojme so potem z mojo
pomočjo kritično presojali informacije, ki so jih pridobili, in izmed vseh izbrali le tiste, ki so
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se jim zdele ključne za to prazgodovinsko obdobje. Ob vseh teh dejavnostih sem učence
spodbujala, jih usmerjala ter jim pomagala z nasveti, ko so jih potrebovali. Sledila je izdelava
plakatov. Ob spoznavanju tega zgodovinskega obdobja in izdelavi plakata so učenci
povezovali znanje zgodovine, geografije, naravoslovja, likovne umetnosti, tehnike in
tehnologije, računalništva in slovenščine. Ob predstavitvi plakatov so se urili tudi v javnem
nastopanju.

Slika 12: Primer plakata (osebni arhiv).
Učenci so bili v Nevljah pri Kamniku podrobneje seznanjeni s samim območjem najdbe
okostja mamuta. Ljudsko izročilo (Bezeg, 2015, str. 4) za to območje med drugim navaja, naj
bi bilo tam nekoč jezero ter da vam prijazni domačini radi pokažejo, kje so bili še pred nekaj
desetletji v obzidje cerkve vdelani obroči, na katere naj bi v času obstoja jezera privezovali
čolne. Učenci so bili informirani tudi o ostalem ljudskem izročilu, ki govori o tem, kako in
zakaj je jezero izginilo. Nato so učenci s pomočjo slikovnega gradiva območja, kjer je bilo
najdeno okostje, primerjali obliko tega istega površja nekoč in danes. Ugotovili so, da je
potok Nevljica včasih tekel v okljuku pod neveljsko cerkvijo in pokopališčem. Po pričevanju
domačinov (Bezeg, 2015) je potok vztrajno spodjedal brežino, zato je obstajala resna
nevarnost, da cerkev in pokopališče zdrsneta v strugo. Prav tako je potok pogosto prestopil
bregove in poplavil niže ležeči svet, zato so si tako domačini kot župan mesta Kamnik
prizadevali za njegovo regulacijo. In prav pri regulaciji potoka (gradbena dela) so delavci
naleteli na ostanke okostja mamuta (prav tam).
Spoznanja okoliščin najdbe mamutovih kosti so bila odlična priložnost, da smo z učenci
spoznali, kako tekoče vode preoblikujejo okolico ter da je rečno delovanje sestavljeno iz treh
faz – erozije ali odnašanja, transporta ali prenosa in akumulacije ali odlaganja. Pravilno so
sklepali, da takemu površju rečemo rečni relief. Nato smo se pogovarjali o pomenu regulacije
potoka, zakaj in na kakšen način ljudje posegamo v naravno okolje ter kakšne so pozitivne in
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negativne posledice našega delovanja na pokrajino. Učenci so doumeli, da regulacija potoka
pomeni urediti oz. izravnati strugo, da voda ne poplavlja.
Da bi si še bolj nazorno lahko predstavljali, kako velika žival je bila mamut, smo se v mesecu
aprilu odpravili v Prirodoslovni muzej Slovenije v Ljubljani. Tam hranijo izvirnik in repliko
mamutovega okostja ter mamutov zob. Z vodenim ogledom so učenci še podrobneje spoznali
mamuta, način življenja v prazgodovini in postopek restavriranja kosti. Učenci so bili
presenečeni predvsem nad velikostjo mamutovega skeleta in njegovega zoba. Na ta način so
spoznali še zgodovinsko terensko delo.

Slika 13: V Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani (osebni arhiv).
3 Zaključek
Učenci so bili v času celotnega projektnega dela vedoželjni, ustvarjalni in zelo zainteresirani
za delo. Ob tem so bogatili in tudi nadgradili svoje znanje z več predmetnih področij, razvijali
so sposobnosti reševanja problemskih situacij in prek lastnih dejavnosti prišli do neposrednih
spoznanj, s tem pa tudi do znanj. Uresničili so vse cilje, ki so si jih zadali ob začetku projekta.
Užitek je bilo opazovati, kako je skupina šesto- in sedmošolcev postala povezana. Delo z
radovednimi in samozavestnimi učenci, ki izražajo potrebo po spoznavanju in raziskovanju, je
vedno osvobajajoče in inspirativno za učitelja mentorja. Učitelj veliko pridobi v odnosu z
učenci, obenem pa je priča odličnim izdelkom, ki nastajajo v skupnem ustvarjalnem procesu.
Povratne informacije učencev so zelo pozitivne, zato bom s projektnim delom nadaljevala tudi
v prihodnosti.
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Simona Špolad: IMPRO KOT PROSTOR DELA IN ZABAVE
Osnovna šola Stražišče Kranj
Povzetek
Avtorica v prispevku predstavi, kako izvaja impro krožek na OŠ Stražišče Kranj, ki je tudi
članica Unescove pridružene mreže šol (ASP-net). Najprej pojasni, kaj je impro dejavnost,
kako se je zanjo navdušila in kako se je izobraževala, da lahko vodi impro krožek. Pri tem
zadnjih deset let sodeluje z zunanjo mentorico. Nato prikaže, kako se na krožku postopoma
gradi zaupanje med učiteljem in krožkarji, kako potekajo posamezne faze vsakega srečanja
učencev na krožku, da lahko po že po nekaj srečanjih nastanejo zaključeni prizori posameznih
impro disciplin. Razloži, zakaj vaje potekajo pozno popoldan, po končanem pouku. Pove tudi
nekaj o motivaciji, ki jo morajo imeti člani impro krožka in njuni mentorici, ter kako se nanjo
še dá vplivati. S pomočjo priročnika o impro disciplinah predstavi pravila, po katerih se
gradijo dramski impro prizori, in omejitve, ki jih morajo upoštevati mali navdušenci nad
improm. Avtorica poudari, kaj z obiskovanjem krožka pridobijo učenci, nato pa še navede,
katere Unesco dejavnosti na šoli in izven nje so že obogatili z učenci impro krožka, ki na šoli
živi zadnjih 14 let. Prav obiskovanje Unesco šol in nastopanje na Unesco prireditvah je eden
od temeljnih vzgibov za dvig notranje motivacije učencev (in mentoric).
Ključne besede: impro krožek, gledališče, impro prizori, impro discipline, Unesco šola
Summary
In the article, the author presents how she manages the impro group at the primary school of
Stražišče Kranj, which is also a member of the Unesco Associated School Network (ASPnet). First, she explains what impro theatre is, how she became enthusiastic about it and what
education she has had in order to be able to lead the impro group. For the past ten years, she
has been cooperating with a mentor from another school. She then shows how the group
gradually builds trust between the teacher and the students, how individual meetings are
carried out per phases so that after only a few meetings individual impro disciplines can be
completed. She explains why the meetings take place late in the afternoon after the lessons. In
addition, the author touches upon the motivation that members of the impro group and their
mentors need and how it can be improved. By using the handbook on impro disciplines, she
presents the rules by which dramatic impro scenes are built and the restrictions that young
enthusiasts of the impro theatre have to take into account. The author emphasizes what the
students get from the group, and then points out which UNESCO activities at the school and
outside of it have already been enriched with the participation of pupils from the impro group
that has existed at the school for the past 14 years. It is visits to UNESCO schools and
performances at UNESCO events that are one of the fundamental incentives for raising the
inner motivation of students (and mentors).
Key words: impro group, theatre, impro scenes, impro discipline, UNESCO school
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1 Kaj je impro in od kod odločitev zanj?
Nad improm sem se navdušila, ko sem začela delati na Srednji kemijski šoli in gimnaziji v
Ljubljani (Danes Gimnazija Antona Aškerca) v Ljubljani. Tam sem imela možnost in čast, da
sem v aktivu slovenistk sodelovala z Mojco Dimec Bogdanovski, ki je v srednješolski prostor
uvedla tekmovanje v šolskih improvizacijah ali Šilo.
Čez nekaj let, ko sem začela poučevati slovenščino na OŠ Stražišče Kranj, sem ob slovenščini
začela izvajati tudi izbirni predmet, povezan z gledališčem: gledališki klub. Prvo leto smo
odigrali gledališko predstavo, a dramskih likov je bilo premalo, da bi se lahko na odru
enakovredno predstavili vsi učenci izbirnega predmeta. Nekateri so radi v ozadju, večina pa bi
vseeno nastopali, zato sem se znašla pred dilemo, kako naprej. Ugotovila sem, da lahko igrico
napišem sama (ta izziv sem pustila za čas, ko pride navdih) ali pa se lotim česa drugega.
Učenci gledališki klub radi obiskujejo, saj je pouk sproščen in malce netipičen: malo (ali nič)
domačih nalog, hodimo nastopat za nižje razrede, širimo ,,virus'' impra v oddelke
podaljšanega bivanja ipd. Učence pritegnejo igranje, prevzemanje vlog, ki so drugačne od
lastnih osebnostnih lastnostni, sodelovanje z učenci iz višjih razredov …
Izziv je bil velik in odločila sem se za izobraževanje v KUD-u France Prešeren: prvič nas je
poučeval Tomaž Dekleva Lapajne, eden od začetnikov Šile v Sloveniji, vsa naslednja
izobraževanja pa sem opravila pri Urši Strehar Benčina. K delu v impro krožku sem pritegnila
še zunanjo sodelavko Nežko Kukec, s katero sodelujeva že 11. leto. Učenci se prav tako kot v
gledališki klub radi vključujejo v impro krožek. Vsako leto se poimenujejo po svoje (bili smo
že Vaške čufte, Šnoflarji, Vaška banda in še marsikaj). Skupina je starostno mešana,
prevladujejo pa osmo- in devetošolci. Impro dejavnosti ,,treniramo'' na krožku z Nežko
Kukec, na krožku po pouku, med poukom slovenščine in gledališkega kluba.
Ker sem bila enajst let tudi koordinatorica Unesco dejavnosti na naši šoli, sem povezala
dejavnosti in nastope na Unesco šolah in drugod, v našem kraju, ko smo se predstavljali
krajanom in na taborih, ki so jih organizirali učitelji drugih šol.
Impro gledališče izhaja iz Anglije in Kanade iz 60. let 20. stoletja (Theatresports). Impro
gledališče so kratki igrani prizori, ki nastajajo pred gledalci brez vnaprej pripravljenega
besedila in brez rekvizitov. Prizori imajo določena pravila, ki jih določajo impro discipline,
zato je mogoče igrati pred vsakim občinstvom. Tudi neznanje jezika ni ovira: obstaja celo
izmišljeni jezik džibriš: to je jezik, ki ga nihče ne razume, uporabljamo ga le, kadar želimo
prizor popestriti z jezikovnimi elementi (ki pa naj ne prevladajo). Pravila teh disciplin je
zbrala Mojca Dimec Bogdanovski in jih objavila kot delovni priročnik. Mentorji smo ji
hvaležni. Nekaj disciplin: Bibitibibitibob, TV-dnevnik, Ekspert-ekspert, Žur, Tri minute (ki
traja štiri minute), Kvadrat … Naštela sem jih nekaj, ki jih mladi improvizatorji radi igrajo.
2 Impro in dejavnosti na Unesco šolah
Leta 2006 sem se z dvema učencema udeležila Unesco tabora na 1. osnovni šoli Slovenj
Gradec; ko sta bila otroka vključena v delo po skupinah za učence, smo se z mentorji z ostalih
šol pozabavali v impro delavnici. Organizatorji so se takoj znašli in mi napisali potrdilo. V
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Slovenj Gradec sem se potem vrnila še dvakrat. (Zelo zabavno je bilo leta 2011, ko je med
drugim snežilo oktobra.)
Z impro skupino smo leta 2010 nastopali na Koroški Beli na srečanju Unesco šol Gorenjske.
Napravili smo improvizirano-igrani prizor, saj smo se šli zmenkarije s takrat popularno
Salome, dr. Arturjem Šternom, Fato in še nekaterimi estradniki (fotografija 1, 2 in 3).

Fotografija 1: nastop impro skupine na OŠ Koroška Bela (srečanje gorenjskih Unesco šol)

Fotografija 2: nastop na OŠ Koroška Bela
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Fotografija 3: nastop na OŠ Koroška Bela
Nastopali smo na recitalu Jezik, kultura in tradicija: na fotografiji so učenci impro krožka, ki
so nastopali kot recitatorji in prevzeli tudi napoved svojega nastopa (fotografija je iz leta
2013). Sicer smo v Škofji Loki redni gostje že zadnjih deset let.

Fotografija 4: nastop v Sokolskem domu (Jezik, kultura in tradicija Gimnazije Škofja Loka)
Leta 2015 smo sodelovali na obeležitvi mednarodnega dneva kulturne raznolikosti, ki ga je
pripravila Gimnazija Jesenice v Gledališču Toneta Čufarja (maj 2015). Pripravili smo svojo
improvizirano-igrano točko v zvezi s črkami v besedi Unesco. Naša točka je bila ena od več
točk z različnih gorenjskih Unesco šol.
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Fotografiji 5 in 6: nastop na Jesenicah v Gledališču Toneta Čufarja za Gimnazijo Jesenice ob
mednarodnem dnevu kulturne raznolikosti
Deset let obeležitve dneva človekovih pravic (10. december): ta dan obeležimo z Unesco
bazarjem. To je vsako leto za našo šolo velik dogodek, pri katerem sodelujemo vsi učenci in
učitelji s stojnicami in nastopom na odru malih in velikih. Program vodijo učenci impro
krožka. Brez sodelovanja v Unescovi mreži pridruženih šol bi dan obeležili drugače,
predvsem pa skromneje.
Z učenci impro krožka pripravljamo tudi nastope na Stražiškem kulturnem tednu: na tem
srečanju se povežemo s člani odbora za pripravo SKT, občasno z glasbeno šolo, se
dogovarjamo, usklajujemo in učimo živeti skupaj starejšo generacijo.
Srečanje Unesco šol Gorenjske je na naši šoli potekalo decembra 2007. Nastop je bil hkrati
tudi prispevek šole za Stražiški kulturni teden, in ker je dvorana v Stražišču premajhna, smo
se vsi dobili v večnamenskem prostoru šole. Na srečanju so se predstavili gostje s 17 šol, ki so
takrat sodelovale v Unesco mreži Gorenjske. Zahvalili smo se prvi koordinatorici Unesca Adi
Mozetič, da je našo šolo pripeljala v Unescovo družino.

600

Fotografija 7: srečanje gorenjskih Unesco šol na OŠ Stražišče Kranj
Za širjenje strpnosti na drugih šolah, ki (še) ne spadajo v Unesco ASP-net šole, sem poskrbela
mentorica s sodelujočimi učenci naše šole: nastopili smo na taboru o verstvih v Gorenji vasi
ter dvakrat na OŠ Franceta Prešerna v Kranju (Romi na Zlatem polju (2009) in Afrika na
obisku leta 2010).

Fotografija 8: ena od delavnic na OŠ Franceta Prešerna Kranj (gost z Unesco šole Davorina
Jenka Cerklje na Gorenjskem)
V prispevku sem izpostavila nekaj dejavnosti impro krožka, povezanih z Unesco dejavnostmi
različnih Unesco šol. Tematiko sem za mednarodni strokovni simpozij v Slovenj Gradcu
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izbrala zato, ker smo se v tukaj vedno dobro počutili in ker mi je Unesco veliko dal tudi na
osebnem področju.
3 Posledice nastopov
Motivacija je zelo pomembna za delo pri dodatnih dejavnostih v šoli. Učencem sprva pomaga
zunanja motivacija, ko pa vidijo rezultate svojega dela, motivacija postane notranja.
Motivacijo za delo potrebujeta tudi mentorici: dobita jo, ko vidita, da učenci prihajajo nazaj v
šolo pozno popoldan, po končanem pouku, mnogi tudi iz bolj oddaljenih krajev (na šoli je
veliko vozačev), in da zvečer skoraj nočejo domov. Mogoče k temu pomaga tudi vsakokratni
sladki zaključek impro krožka. Ko učenci nastopajo na drugih Unesco šolah, se naučijo
nastopati pred neznanim občinstvom, premagajo tremo, se soočijo z drugimi nastopajočimi,
učijo se strpnosti, zato prispevek tudi spada pod Delorsov Unesco steber Učiti se, da bi znali
živeti skupaj. Snov iz razreda bodo učenci najverjetneje pozabili, pripravljenosti na javno
nastopanje in samozavestnega nastopa pa jim nihče ne more vzeti. Pa tudi zavesti o Unescu
ne.
S sodelovanjem na impro krožku učenci vadijo vztrajnost, učijo se javno nastopati,
pridobivajo samozavest in jo razvijajo, učijo se poslušati drug drugega in med seboj
sodelovati. Poleg tega smo na nastopih in dejavnostih, povezanih z Unescom, odprli
marsikatere oči in med otroke vnesli strpnost, medsebojno razumevanje in poslušanje.

Fotografija 9: Vaške čufte, zadnja fotografija skupine

Vir fotografij: osebni arhiv avtorice prispevka.
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Majda Tamše Horvat: VODENJE RAZREDA
Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu
Povzetek
Želela bi predstaviti aktualno tematiko vzgojno-izobraževalnega dela v šoli – vodenje razreda.
Podrobneje me zanimajo učiteljeve kompetence, ki omogočajo učinkovito vodenje razreda.
Osredotočila bi se na vlogo šole v kontekstu sodobne družbe; predstavila bi šolo kot vzgojnoizobraževalno institucijo ter osvetlila načrtovanje vzgoje v njej. Zanima me vloga učitelja kot
vodje pedagoškega procesa v sodobni šoli ter njegove kompetence za učinkovito vodenje
razreda. Osredotočila bi se na razred kot socialno skupino, predstavila strategije vodenja
razreda v šolski praksi ter učiteljevo sodelovanje z drugimi strokovnjaki. Osvetlila bi tudi
dosedanje raziskave z vidika stališč učiteljev do pristopov vodenja razreda, ocene učiteljevega
sodelovanja in kompetenc za vodenje razreda glede na obstoj razlik med učitelji glede na
delovne izkušnje, področje poučevanja in kraj poučevanja. Zanima me, ali temeljne
ugotovitve raziskav kažejo na prisotno dinamiko sodelovanja med učitelji glede na omenjene
spremenljivke. S prispevkom bi želela izpostaviti pomembnost in aktualnost pomena
učinkovitega vodenja razreda v vsakodnevni šolski praksi.
Ključne besede: učitelj, učenec, kompetence, vodenje, razred, sodelovanje, pristopi, šola.
Summary
I would like to present the current theme of an education process in school – classroom
management. I am interested in detailed teacher competences which enable efficient
classroom management.
I would like to focus on the role of school in today’s society, to introduce school as the
institution of education and enlighten the process of education and care planning. I’m
interested in a role of a teacher as a leader of the educational process in modern school and his
competences for efficient classroom management. I would like to focus on a class as a social
group, introduce the strategies of classroom management within school work experience and
teacher’s collaboration with other experts.
With that I would like to enlighten the researches from the teacher’s view point on classroom
management approaches, the evaluation of teacher’s collaboration as well as competences for
classroom management based on the differences between teachers, their work experience, the
subject and the place of teaching. I would like to know if basic research findings show the
present cooperation dynamic between teachers based on mentioned variables.
With this article I would like to put focus on the importance of efficient classroom
management meaning in everyday school work.
Key words: teacher, pupil, competencies, management, classroom, cooperation, approaches,
school.
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Uvod
Družbene razmere narekujejo spremembe, ki določajo vse zahtevnejšo vlogo šole. Na eni
strani naj bi prenesli oziroma ohranili »pozitivne učinke iz preteklosti«, na drugi strani pa
»oblikovali avtonomnega posameznika za prihodnost«. Spodbudno učno okolje, kompetenten
in opolnomočen učitelj, motiviran in odgovoren učenec naj bi bile nekatere izmed
prepoznavnih značilnosti šole 21. stoletja. Te značilnosti niso zgolj deklarativne težnje
strateških ter drugih strokovnih dokumentov, ampak naj bi postale del šolskega vsakdana.
Vzgojna problematika je področje šolskega dela, ki je tesno povezana z uspešnostjo
poučevanja in učenja. Ključno vlogo pri tem ima učitelj kot kreator vzgojno-izobraževalnega
procesa. Na vprašanje, kako vzpostaviti pogoje učinkovitega pedagoškega procesa, ni
enoznačnega odgovora, saj gre za zapleten proces, ki se odvija v določenem času in prostoru
ter med različnimi posamezniki.
Šolski sistemi so ogledalo časa in le ti se stežka in počasi spreminjajo. So pa ljudje tisti, ki
lahko pomembno vplivajo na njegov razvoj. Pri tem ključno vlogo odigra učitelj v
sodelovanju z drugimi strokovnjaki. Od sodobnega učitelja se pričakuje, da je v »koraku s
časom«; opremljen z različnimi znanji, izkušnjami, s kompetencami, strategijami; da kar se da
uspešno sodeluje s svojimi sodelavci – z učenci, učitelji, s starši ter z drugimi strokovnjaki, ki
vstopajo v šolski prostor; da je raziskovalec lastne prakse. Učiteljski poklic tako ne more biti
enoznačno razumljen zgolj kot poklic. Vsakodnevna praksa označuje učiteljevo delo tudi kot
poslanstvo, ko na poti do znanja s sodobnimi koncepti učenja in poučevanja stopa kar se da
skupaj z učenci.
Teoretična izhodišča s primeri iz prakse
Ko razmišljamo o vlogi šole v kontekstu sodobne družbe, šolo v prvi vrsti razumemo kot
vzgojno-izobraževalno institucijo, kjer imata osrednje mesto učitelj in učenec. Značilnosti
šole določajo njeno dvojno vlogo (vzgojo in izobraževanje), kar predstavlja predmet diskusije
številnih razprav. Peček Čuk in Lesar (2009) se osredotočata na to, kakšno vzgojo si želimo in
se ne sprašujeta, ali sta potrebna oba procesa, saj je jasno, da ni enega brez drugega. Proces
izobraževanja ima že sam po sebi posredni vzgojni učinek. Ta izhaja iz koncepta znanja, ki ga
šola posreduje in načinov, kako ga posreduje. Danes posredna vzgoja ni dovolj. Potreben je
načrt procesa vzgoje, ki zajema cilje, vrednote in način uresničevanja.
Uveden vzgojni načrt predstavlja obvezen dokument šole, s katerim naj bi le te na podlagi
Zakona o osnovni šoli in priporočenih smernic same opredelile podrobna pravila skupnega
življenja v šoli, pravice in dolžnosti otrok, pravila vedenja in ravnanja, vzgojno ravnanje in
ukrepanje. Pozitivni učinek se izkazuje v skupnem urejanju, sodelovanju in dogovorih
učiteljev z učenci in njihovimi starši, večji participaciji vseh vpletenih. Za strokovne in
odgovorne odločitve učiteljev, ki jih narekuje njim dodeljena avtonomija, se po mnenju
Pšundrove (2011) potrebuje širok spekter znanj in kompetenc, izpostavlja se pomen
sodelovanja in timskega dela učiteljev.
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Vzgojni načrt v šolski praksi
Po desetih letih od obvezne vpeljave vzgojnega načrta v šolsko prakso je smiseln razmislek o
njegovem udejanjanju. Pri refleksiji se je dobro osredotočiti na to, v kakšni meri se dokument
uresničuje danes; ali dejansko predstavlja vodilo za usmerjeno vzgojno delovanje; je učitelju
v pomoč pri vodenju razreda; ga jemljemo kot »živ dokument«, ki se ob sprotni kritični
refleksiji ustrezno dopolnjuje, ali je zgolj shranjen kot obvezen dokument šole; v kolikšni meri
so z dokumentom seznanjeni učitelji, učenci, starši; katerih vzgojnih dejavnosti se največkrat
poslužujemo – ali dokument uporabimo le, ko je potrebno ukrepati; kdo je najbolj odgovor za
izvajanje dokumenta in ali se načrta poslužujemo vsi, ki bi se ga morali …
Na porajajoča se vprašanja ni pričakovati enoznačnih odgovorov, pomembno pa je, da
kritično premislimo, se zavemo in si znamo odgovoriti na vprašanja, kaj je delovalo; kaj ni
delovalo; kaj smo se naučili; kako bi drugič naredili; kaj bi izpopolnili in česa še nismo
uresničili ter na podlagi ugotovitev sooblikujemo takšen načrt, ki naj bo konkretno vodilo čim
bolj učinkovitega vzgojnega delovanja šole. Vzgojni načrt evalvirajmo samostojno, v
sodelovanju s sodelavci in to ne naredimo samo takrat, ko je nujno, ko drugi od nas to
pričakujejo; ko moramo sprejeti odločitve, pri katerih se sklicujemo na dokument, ampak naj
bo takšna evalvacija del našega vzgojnega delovanja. Le tako bo vzgojni načrt dosegel želeni
namen in učitelju predstavljal konkretno smernico in učinkovito orodje delovanja v šolski
praksi.
Vzgojni pristopi se bodo lahko spremenili v učinkovitejše in dolgotrajnejše ob stalni kritični
refleksiji akterjev vzgojno-izobraževalnega procesa, za kar smo v prvi vrsti zadolženi
strokovni delavci šole, ki smo vsakodnevno vpeti v neposredno vzgojno delovanje. Želimo si
učinkovitih pristopov, ki jih lahko sami soustvarimo in to je prednost našega strokovnega
delovanja.
Za učinkovito vodenje razreda je pomembno dobro poznavanje učiteljevih vlog in njegovih
kompetenc. Družba znanja, katere pomemben akter je učitelj, določa njegovo vlogo in
položaj. Zdi se, da je učiteljevo delo vse kompleksnejše, zahtevnejše; zunanja pričakovanja,
zahteve so pogosto nad (želenimi) rezultati. Podobno bi lahko orisali tudi položaj učenca, ki je
ciljni udeleženec pedagoškega procesa in prihodnost družbenega napredka, zato so
pričakovanja in zahteve tudi do njega visoke.
Družbene spremembe narekujejo sprejemanje novih in opuščanje (prilagajanje) nekaterih
tradicionalnih vlog učiteljev. Med novimi vlogami so izpostavljene preusmeritev od
poučevanja k učenju;
poudarek je na uporabi sodobne informacijske tehnologije;
usposobljenost za delo z različnimi učenci; nujnost sodelovanja z drugimi; usposobljenost za
refleksijo, raziskovanje in evalvacijo. Za uspešno izvajanje raznolikega in številnega nabora
nalog mora učitelj izkazovati motivacijo za spremembe, vseživljenjsko učenje in stalni
profesionalni razvoj (Razdevšek Pučko, 2004), kar omogoča implementacijo znanja v
vsakodnevno prakso.
Kostović - Vranješ in Ljubetić (2008) povzemata različne definicije pojma pedagoške
kompetentnosti. Tako je po McClellanovi (1999; povz. po prav tam, str. 149) definiciji
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pedagoško kompetenten učitelj tisti, ki izkorišča svoje potenciale in potenciale okolja ter
dosega dobre rezultate. Definicija temelji na treh elementih – občutku nadzora (nad samim
sabo in vzgojno-izobraževalnim delom), odnosu (do otrok in staršev) ter dobrih občutkih
(pozitivna klima v razredu).
Od pedagoško kompetentnega učitelja se pričakuje, kot trdita Kostović - Vranješ in Ljubetić
(prav tam), da se stalno samoocenjuje in ob tem prepoznava morebitne pomanjkljivosti ter
deluje v smeri lastnega napredovanja in napredovanja vzgojno-izobraževalnega dela. Ob tem
omenjeni avtorici opozarjata, da vsakodnevna praksa kaže, znanstvene ugotovitve pa to
potrjujejo, da obstajajo posamezniki, ki ne posedujejo osebnostnih in profesionalnih lastnosti,
ki se pričakujejo od kompetentnega učitelja. Samo dejstvo, da je nekdo tekom izobraževanja
pridobil naziv učitelja, ni jamstvo, da bo izpolnjeval pričakovanja skozi svojo celotno kariero,
zato je potrebno krepiti pedagoško kompetentnost tudi po zaključku formalnega študija.
Učiteljem je treba nuditi programe trajnega strokovnega usposabljanja, kar bo dvigovalo nivo
njihovih kompetenc na področjih, za katera sami, pa tudi pomembni drugi, ocenjujejo, da niso
dovolj kakovostna (Welk, 1991; povz. po prav tam).
Učiteljeve kompetence v šolski praksi
Nabor različnih kompetenc naj bi učitelju omogočal, da bi se ustrezno odzval na spremenjene
zahteve svoje vloge v družbi znanja, njegovo delo pa bi postalo vsakodnevni izziv, priložnost
za nova spoznanja. Je to le želja ali (lahko postane) realnost sodobnega učitelja?
Danes težimo predvsem h kritičnemu razmišljanju, k samostojnemu odločanju, pluralnosti
mnenj in interesov. Izmenjava mnenj, izkušenj in znanja je bistvena za vzpostavljanje in
ohranjanje medosebnega odnosa ter z njimi povezanega transferja, ki predstavlja temeljni
element uspešne vzgoje. Smotrno je izpostaviti, da mora te vrline v prvi vrsti posedovati
učitelj sam, jih živeti in nato uspešno prenašati na učence, zato je kritična refleksija učiteljeva
dela še toliko bolj pomembna.
Zastavlja se vprašanje, v kakšni meri se evalvacije svojega dela poslužuje sodobni učitelj? Je
ta zanj samoumevna, potrebna, želena ali le zahtevana s strani vodstva glede na določila
zakonodaje? Se zavedamo učinka evalvacije, ki ni le potreben dokument, ampak tudi
instrument želenega razvoja in izboljšanja kvalitete dela ter priložnost za kritično refleksijo in
napredek?
Pri evalvaciji dela se je smiselno vprašati, kaj odlikuje uspešnega in zadovoljnega učitelja;
katera so tista znanja, sposobnosti, spretnosti, izkušnje, s katerimi lahko pridobi in udejanji
priporočene kompetence; kdo in kaj vse vpliva na razvoj učiteljevih kompetenc; je dovolj, da
kompetence zgolj poseduje oziroma ali zna z njimi poučevati in jih prenašati na druge; ali zna
učinkovito delovati v različnih situacijah in izkoriščati potenciale sebe in okolja; kaj vse je
tisto, kar mu omogoča uspešno poklicno udejstvovanje in soočanje z izzivi v šolski praksi.
Vsakodnevni izzivi zahtevajo od učitelja, da se stalno strokovno izpopolnjuje, sledi
smernicam »učeče se skupnosti«, svoje znanje nadgrajuje tudi izven svojega predmetnega
področja, kjer ni pomembno samo strokovno znanje, ampak tudi učiteljeva osebnost. Oba
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omenjena vidika se morata izpopolnjevati, spreminjati, prilagajati. Tako učitelj vselej ve,
koga, za kaj, zakaj in kako poučuje, kar mu omogoča vselej aktualen pristop vodenja.
Pri vodenju razreda se je potrebno osredotočiti na razred kot socialno skupino, poznati
strategije vodenja razreda ter razumeti pomen učiteljevega sodelovanja z drugimi
strokovnjaki.
Želja ambicioznega učitelja je, da bi razred vodil kar se da uspešno, znal usklajevati in voditi
različne procese v razredu in tako posledično vzpostavil pozitivno klimo v razredu. In nadalje,
da bi pri učencih postopno razvil samodisciplino, ki bi jim omogočala dobro vodenje lastnega
vedenja, uspešne interakcije z vrstniki. Če želimo delovati na ta način, bomo v svoje vzgojno
delovanje vključevali preventivne kot tudi korektivne strategije.
Cilj vodenja je vzpostaviti vzpodbudno okolje (varno, pozitivno, produktivno, spodbudno,
inkluzivno), kar omogoča pridobivanje različnih pozitivnih izkušenj in preprečuje motnje v
procesu, saj ugodno vpliva na delo in vedenje učencev. Če bo učitelj verjel, da problemi
pomenijo izzive, ne pa, da izzivi povzročajo probleme, potem bo vsekakor lažje premagoval
raznolike vzgojne situacije v vsakodnevni šolski praksi kot tudi nasploh (Pšunder, 2011).
Današnje vzgojno ukrepanje naj bi temeljijo na (spoštljivih in zaupljivih) odnosih, skupnem
postavljanju pravil in reševanju problemov, kar posledično prispeva k razvoju samokontrole
in odgovornosti za vedenje. Z vidika posameznih avtorjev Pšundrova (prav tam) predstavlja
bogat zbir strategij za obravnavanje manjših in tudi vztrajnejših problemov, za katerega
avtorica meni, da je uporaben tudi v našem šolskem prostoru. Za reševanje manjših
problemov se predlaga uporaba neverbalnih signalov, bližine in učenčevega imena, zasebno in
jaz sporočilo, opominjanje na pravila, možnost izbire, pohvala primernemu vedenju,
preusmeritev učenčeve aktivnosti, spodbuditev poteka aktivnosti, posredovanje dodatnih
navodil in tudi humorja. V primeru, ko neprimerno vedenje kljub uporabi nekaterih (zgoraj
omenjenih) strategij, preraste v vztrajnejše in moteče, mora učitelj prevzeti večjo kontrolo nad
vedenjem učencev. V tem primeru se neprimerno vedenje lahko zmanjša z uporabo vprašanj,
opozoril, s katerimi se osredotočimo na vedenje in posledice (učenčevo odgovornost).
Poslužimo se lahko individualnega pogovora, odvzamemo želene stvari, dodelimo dodatne
naloge, pridržimo učenca, ga izoliramo, napotimo v obravnavo zunaj razreda ter tako
vključimo tudi druge strokovnjake. Prav tako se lahko učitelj posluži posledic na ravni šole,
uporabi strategije za reševanje problemov, oblikuje individualne pogodbe ali organizira
sestanek s starši.
Učiteljeva priprava in samo izvajanje pouka predstavlja pomembno področje preventivne
discipline, saj se le to povezuje z vedenjsko problematiko v razredu. Raziskave so potrdile
(Brophy, Evertson, 1976; Kounin, 1970; povz. po Pšunder, 2006, str. 141), da se neprimerno
vedenje pogosto povezuje s slabim načrtovanjem učnega procesa, z uporabo neučinkovitih
učnih metod, kar pa ne omogoča doživljanje uspeha učencev.
Pri uresničevanju, delovanju pravil ima ključno vlogo oblikovanje postopkov, ki se običajno
nanašajo na vsakodnevne aktivnosti v razredu (podajanje navodil, pridobivanje pozornosti,
razdeljevanje, zbiranje pripomočkov in izdelkov, gibanje po razredu). Za učinkovito
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delovanje vzgojno-izobraževalnega procesa moramo omenjene postopke učiti v skladu s
potrebami, postati morajo rutina, saj se vsakodnevno prakticirajo. Na ta način se lahko pridobi
dragoceni čas za poučevanje (prav tam).
Trije koraki do uspeha v šolski praksi
V vsakodnevni praksi je hitro zaznati motilce pedagoškega procesa, ki si jih zagotovo ne
želimo, zato je pomembno, da se učitelj skupaj z učenci nanje pravočasno odzove in deluje
proaktivno. V kolikor pri tem nismo uspešni, se lahko, ko težave že nastopijo, poslužimo
korektivnega delovanja. V nadaljevanju predstavljam postopek treh korakov do uspeha, ki se
nanaša na organizacijo vsakodnevnih aktivnosti v razredu in vpliva na učinkovito delovanje
pedagoškega procesa. Pri oblikovanju treh korakov se najprej posvetimo razumevanju
problematike (Kaj je dobro? Kaj lahko spremenimo/izboljšamo? Česa si ne želimo – kaj je
problem?), sledi raziskovanje (Kaj želimo doseči? Kakšne so ovire? Kaj bi lahko naredili?) in
oblikovanje načrta (Kateri so trije koraki, ki lahko prispevajo k izboljšanju stanja?). V obliki
delavnice s pomočjo diskusije prepoznavamo probleme, jih spreminjamo v rešitve ter
oblikujemo končen seznam – plakat, ki nam je v oporo pri izvajanju korakov. Primer treh
korakov: dvig roke za besedo; enkratno podajanje navodil; prinašanje potrebščin. Pri
vpeljevanju tovrstnega postopka je pomemben način uvedbe, izvedbe, spremljanje, analiza.
Po določenem času izvajanja korakov je nujna evalvacija izvedbe, ki ovrednoti pripomoček
oziroma pristop (izvajanje) ter ga po potrebi modificira. Znano je, da če učenci uvidijo smisel
postopka, ki postane njihova rutina, saj ga vsakodnevno uporabljajo, in poznajo svojo vlogo,
se bodo trudili za skupen cilj. S primerom sem želela ponazoriti, da so za želene spremembe
lahko dovolj že trije koraki, če smo pri izvajanju dosledni, natančni, vztrajni, sodelovalni ter
pripravljeni na spremembe v skupno dobro.
Odločitev za uporabo določene strategije je torej na strani učiteljev. Učitelj je vodja vzgojnoizobraževalnega procesa, ki na osnovi svoje strokovnosti in osebnostne filozofije izbere tiste
strategije, za katere meni, da so osredotočene na učenčeve potrebe in so kot take v dejanski
situaciji najbolj ustrezne. Področje vzgojnega delovanja nudi učitelju, tudi preko izvajanja
različnih strategij ukrepanja, raznolike možnosti za uresničevanje dodeljene avtonomije.
Kompleksnost vzgojno-izobraževalnega procesa narekuje potrebo po medsebojnem
sodelovanju, podpori, pomoči, razumevanju vseh akterjev pedagoškega procesa. Razumljivo
je, da osebnega in strokovnega razvoja ni moč dosegati le na ravni skupine (razreda),
individualnih izkušnjah, ampak je izzive vsakodnevne prakse lažje in uspešneje reševati s
sodelavci, z različnimi oblikami medsebojnega sodelovanja.
Da lažje razumemo, kako se teoretična spoznanja udejanjajo v praksi, se je dobro opreti na
opravljene raziskave. Osvetlila bi raziskavo, ki je proučevala stališča osnovnošolskih učiteljev
do pristopov vodenja razreda, ocene učiteljevega sodelovanja in kompetenc za vodenje
razreda z vidika obstoja razlik glede na delovne izkušnje, področje poučevanja in kraj
poučevanja. Z rezultati raziskave se je izkazalo, da je ocena učiteljevih kompetenc za vodenje
razreda povezana z leti delovnih izkušenj. Učitelji z več let delovnih izkušenj izražajo tudi
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višjo oceno trditev, ki se navezujejo na kompetentnost učiteljev, kar potrjujejo tudi teoretična
izhodišča. Glede ocene učiteljevega sodelovanja z drugimi lahko povzamemo, da je v ozadju
prisotna dinamika sodelovanja med učitelji ne glede na delovno dobo, področje poučevanja in
kraj poučevanja, kar kaže na zadovoljivo prakso. Medtem, ko stališča učiteljev glede
pristopov vodenja razreda kažejo na zadržanost do interakcijskega pristopa vodenja razreda,
kjer naj bi bila v ospredju kvaliteta interakcije med učitelji in učenci, ki daje pozitivni učinek
na razredno klimo ter dosežke v šoli. Postavlja se namreč vprašanje, kateri so razlogi za
takšno zadržanost, saj interakcijski pristop na teoretski ravni vključuje tiste premise
demokratične družbe, za katere želimo, da zajamejo vse podsisteme (Tamše Horvat, 2016).
Zaključek
Vodenje razreda je aktualna in pomembna tematika, ki za učitelja, ki naj bi suvereno vodil
skupino učencev in prispeval h kakovosti pedagoškega procesa, predstavlja številne izzive
vsakodnevne šolske prakse. Da bo učitelj pri svojem delu uspešen, mora skrbeti za celosten
razvoj – profesionalni in osebnostni. Pri tem pomembno vlogo zavzema raziskovanje lastne
prakse. S spoznavanjem, z analiziranjem in vrednotenjem (kaj, kako in zakaj dela) učitelj
ugotavlja kakovost svojega dela, išče možnosti za izboljšanje in strokovno rast. S kritično
refleksijo postaja učitelj razmišljajoči praktik, raziskovalec, svetovalec, ki se lahko
pravočasno odziva na spremembe oziroma potrebe učeče se družbe; še več, predstavlja lahko
gonilo potrebnih sprememb v sodobni družbi znanja.
Eden izmed možnih načinov krepitve pedagoške kompetentnosti je oblikovanje, izvajanje
kvalitetnih, praktično naravnanih usposabljanj, ki zahtevajo tako vsebinski, organizacijski in
finančni doprinos ustvarjalcev šolskih politik kot tudi strokovnost njihovih izvajalcev ter
interes uporabnikov. Kot je prepričan Welk (1991; povz. po Kostović - Vranješ in Ljubetić,
2008, str. 150), so prav programi strokovnega usposabljanja tisti, ki bi lahko dvigovali nivo
učiteljskih kompetenc ob jasni predpostavki, da ne podajajo zgolj »všečnih instant programov
čudežnega delovanja«, ampak omogočajo kritično refleksijo v šolski praksi.
Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja naj se oblikujejo v skladu s potrebami
šolske prakse in naj ne predstavljajo zgolj orodja nujnih potrditev (pridobivanje točk za
napredovanje), ampak naj bodo kakovosten inštrument prenosa teoretičnega znanja v
raznoliko šolsko prakso. Svoj del k doseganju ustreznega nivoja želene pedagoške
kompetentnosti bi lahko prispevale tudi fakultete, ki bi s posodobitvijo programov ponudile
bolj praktične smernice, s katerimi ne bi nudile zgolj strokovnega znanja, ampak bolj vplivale
na celostni razvoj in tako v večji meri opolnomočile učitelja začetnika. Pomembno nalogo pri
izboljšanju kakovosti vseživljenjskega učenja ima tudi osrednji nacionalni razvojnoraziskovalni in svetovalni zavod – Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Tudi šole same so
lahko pobudnice in organizatorke strokovnih srečanj, s katerimi razvijajo in bogatijo šolsko
prakso v skladu s potrebami in željami ter tudi na ta način spodbujajo in podpirajo
profesionalni razvoj svojih strokovnih delavcev kot tudi drugih zainteresiranih.
Narava učiteljevega dela zahteva ustrezno pozornost in spremljanje. Pri tem bistveno vlogo
odigra kompetenten učitelj, ki kot vodja pedagoškega procesa sprejme problemske situacije
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kot priložnost in izziv, se zna nanje ustrezno odzvati; je motiviran za stalno strokovno
izpopolnjevati iz lastnega vzgiba in potreb situacije; je pripravljen deliti primere dobre prakse
s svojimi sodelavci in z drugimi. Takšen učitelj svojega poklica ne sprejema le kot opravljanje
dejavnosti (obveznosti), ampak ga dojema tudi kot poslanstvo.
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Tjaša Hace: POPESTRITEV PROSTOROV NA ŠOLI Z NAMENOM GIBANJA IN IGRE
TER POPESTRITEV POUKA S SODOBNO TEHNOLOGIJO
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, POŠ Šentanel
Povzetek
Prispevek obravnava primer dobre prakse, kako popestriti prostore na šoli in pouk. Poučujem
na podružnični šoli Šentanel. Šola je stara in nima sodobne opreme, kot je interaktivna tabla
in moderno pohištvo, zato sem poživila tla hodnikov z barvnimi trakovi. Učenci imajo tako
označene poti, po katerih se lahko gibljejo na različne načine. S pomočjo iger, narisanih na
tleh, izboljšujejo tudi motorične sposobnosti. Stopnice na šoli sem popestrila z barvnimi listi,
na katere sem napisala različne poučne besede in jih plastificirala. Enkrat na teden sedijo
učenci na hopi žogah, z namenom zdrave drže telesa pri pouku. Za prijeten začetek dneva sem
si omislila zabavne pozdrave, ki smo jih uvedli v naš vsakdan. Sama sem si kupila tablico, da
bi tudi na podružnici stopili v korak s časom, popestrili ure pouka in dneve dejavnosti s
sodobno tehnologijo, ki omogoča doseganje višjih ciljev in naredi pouk kakovostnejši ter
posledično zanimivejši. Imeli smo pohod, ki smo ga izvedli z aplikacijo Actionbound. Ure
športa popestrimo z aplikacijo Hudl Techniqe in VideoDelay, s pomočjo katerih učenci svoje
gibanje vidijo in ga samovrednotijo, kar je pomemben element formativnega spremljanja in ga
je pri športu brez tehnologije težje izvajati. Za sprostitev barvamo pobarvanke, ki s pomočjo
aplikacije Quiver oživijo. Ob raznih priložnostih pa si ogledamo kratke filmčke, ki jih
ustvarim s pomočjo aplikacije iMovie – staršem in krajanom tako predstavimo in približamo
dogajanje na šoli.
Ključne besede: popestritev šolskih prostorov, popestritev pouka, sodobna tehnologija,
primeri dobre prakse
Summary
The article discusses good practice which relates to the diversification of school areas and
class lessons. I am a primary teacher at the subsidiary school Šentanel. The school is old and
does not provide any modern technology such as interactive boards and modern furniture.
This was the reason why I wanted to introduce some changes regarding school corridors.
Consequently, the floor has been glued with coloured stripes that illustrate trails where
students can move in various ways. In addition, games, which improve motoric abilities, have
been drawn on the floor. I have also used some coloured sheets with writing down different
meaningful words and have stuck them on the stairs. Once a week students are seated on
happy hop bouncer balls which promote a healthy sitting posture. I have also introduced some
funny morning greetings that have been implemented in our daily school life. The purchase of
a tablet has enabled me to bring in some modern change that makes lessons more qualitative
and interesting. Thus, certain advanced learning objectives can be achieved. At school we also
organized a hike that involved the use of Actionbound application. Sports lessons are much
more diverse since we have brought in Hudl Technique and VideoDelay applications. These
applications enable students to observe their movement and critically evaluate their self-
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performance. This kind of activity presents an important element in formative evaluation in
students’ progress in their learning process. The students have also been given different
colouring books in order to relax. The application Quiver makes these books alive. Students
have an opportunity to watch short movies which have been previously made by iMovie
application. Therefore good practice at school and its related school events can be easily
presented to parents and local people.
Key words: diversification of school areas, diversification of class lessons, modern
technology, good practice
Prispevek obravnava primer dobre prakse, kako popestriti prostore na šoli in pouk. Poučujem
1. in 2. razred na podružnični šoli Šentanel. Šola nima sodobne opreme in modernega
pohištva. Ker so se mi prostori z monotonimi barvami zdeli prazni, sem se odločila, da jih
poživim. Tla hodnika sem polepila z rdečimi in modrimi trakovi. Učenci imajo tako označene
poti, po katerih se lahko premikajo na različne načine. Lahko gredo po določeni barvi, hodijo
po prstih, petah, zunanjem delu stopala, notranjem delu stopala, z rokami v vzročenju,
odročenju, predročenju, zaročenju ali oponašajo gibanje živali (ptica, pingvin, metulj, zajček
…). Z različnimi korekcijskimi vajami na ta način poskrbimo za izboljšanje pravilne telesne
drže, z imitacijami pa spodbujamo ustvarjalnost in kreativnost.

(Slika 1: Označene poti)
Na tla smo s trakovi nalepili igri ristanc in tri v vrsto. S pomočjo igre ristanc otroci
izboljšujejo motorične sposobnosti (koordinacija, ravnotežje, natančnost), igro pa
uporabljamo tudi pri učenju števil in računanju do deset. Učenci poskakujejo do določenega
števila, ki ga povem, ali pa povem račun in učenci poskakujejo do števila, ki je rezultat letega. Po številih skačemo in glasno štejemo od ena do deset in nazaj do ena. Torej je igra
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dober pripomoček za usvajanje števil do deset ter računanje. S tem lahko popestrimo pouk
matematike, se veliko naučimo in se ob tem tudi zabavamo.

(Slika 2: Ristanc)

Igro tri v vrsto pa učenci igrajo predvsem med odmori. Ob njej krepijo kritično mišljenje,
sodelovanje, socialne veščine, hkrati pa se umirijo.

(Slika 3: Tri v vrsto)
Stopnice na šoli so temno rjave barve. Popestrila sem jih z barvnimi listi, na katere sem
napisala različne poučne besede in števila. Na spodnjem stopnišču so na rumeni podlagi
napisana šolska pravila oziroma primeri vzgojnega vedenja. V primeru neprimernega
obnašanja, prepirov, neposlušnosti, neiskrenosti ali grdih besed gremo do stopnic, skačemo ali
hodimo po njih ter si glasno ali po tihem prebiramo, kaj piše na rumeni podlagi. Tako si
učenci pravila lažje zapomnijo in jih tudi v večji meri upoštevajo ter uporabljajo. Na modri
podlagi so z besedami napisana števila od ena do deset, kar popestri pouk matematike
prvošolcem. Pri vsakem številu, ki se ga učimo, gremo poskakovat po stopnišču in prebirat
zapis števil. Na zeleni podlagi so napisani dnevi v tednu. Nanje se navezujemo pri šolskem
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predmetu spoznavanje okolja, ko se učimo dneve v tednu; včeraj, danes, jutri in utrjevanju te
snovi. Seveda pa so uporabni tudi pri raznih pogovorih; kaj se je kdaj dogajalo, kaj se bo
dogajalo, kateri dan je komu najbolj všeč, kateri ne (poskočijo na določeno stopnico). Na
zgornjem stopnišču so na rumeni podlagi številke od ena do deset, na zeleni se števila večajo
za pet (od pet do petdeset), na rdeči pa so desetiška števila (od deset do sto). To nam je v
pomoč pri spoznavanju števil do sto. Na primer: z učenci smo pod stopniščem, učencu povem
določeno število, on poskakuje do tega števila. Na enak način tudi računamo in utrjujemo
znanje pri pouku matematike. Nevroznanstveniki poudarjajo, da so možgani med gibanjem
precej bolj učinkoviti kot med mirnim sedenjem. Z gibanjem usklajeno delujeta obe
možganski polovici, poveča se dotok krvi v možgane, kar pozitivno vpliva na sposobnost
pomnjenja in koncentracije.

(Slika 4: Spodnje stopnišče)

(Slika 5: Zgornje stopnišče)

Enkrat na teden učenci sedijo na »hoppy« žogah, ki omogočajo aktivno sedenje. S stalnim
vzdrževanjem ravnotežja krepimo hrbtne in trebušne mišice ter smo prisiljeni v pravilno držo
z vzravnano hrbtenico. Seveda morajo biti žoge ravno prav velike, da je drža učenca ustrezna.
Učenci se morajo na žoge navaditi ter upoštevati pravila rabe. Torej na žogah morajo sedeti in
ne skakati ali se pretirano zibati na njih. Na začetku so bile žoge za nekatere učence moteče,
saj so z njimi motili pouk, vendar smo se sčasoma navadili in so se učenci na žogah še bolj
umirili. Na njih smo izvajali tudi razne gibalne, raztezne vaje, vaje za sproščanje, relaksacijo
in umiritev.
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(Slika 6: »Hoppy« žoge)
Za prijeten začetek dneva sem si omislila zabavne pozdrave, ki smo jih uvedli v naš vsakdan.
Na vrata učilnice sem pritrdila sličice pozdravov, kot so objem, petka, pest (kepica), pomežik,
mahanje, rokovanje. Vsak ponedeljek so me učenci na ta način pozdravili. Stopila sem k
vratom, učenec je pokazal na poljubno sličico in me na ta način tudi pozdravil, jaz pa sem na
enak način odzdravila. Naslednje dni smo imeli določen vrstni red, tako da je vsak učenec
prišel na vrsto za vlogo vodje pozdrava. Učenci so bili ob pozdravu vedri, nasmejani, veseli,
zadovoljni. Tako smo pouk začeli v prijetnem vzdušju. Na ta način so napredovali tudi v
socializaciji, pristnih odnosih do sošolcev, stikih z drugimi, iskrenih občutkih do sošolcev, kot
skupina pa so se močno povezali med seboj.

(Slika 7: Pozdrav)
Sama sem si kupila tablico, da bi tudi na podružnici stopili v korak s časom, popestrili ure
pouka in dneve dejavnosti s sodobno tehnologijo, ki omogoča doseganje višjih ciljev in naredi
pouk kakovostnejši ter zanimivejši. Z uporabo tehnologije krepimo digitalne kompetence, ki
so v času zelo hitrega razvoja tehnologije prav tako pomembne.
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Imeli smo zimski športni dan, ki smo ga izvedli z aplikacijo Actionbound. To je zanimiva
aplikacija, s katero rešujemo naloge na terenu. Vsaka skupina učencev je imela po en telefon;
ker so bile heterogene skupine, je imela telefon petošolka. Na začetku smo potrebovali
internetno povezavo, da so si učenke preko QR kode na telefon naložile izzive. Nato so sledili
navodilom in izzivom, ki sem jim jih pred tem pripravila. To so zabavne, igrive in zanimive
naloge, kot so: napravite zabavno, zanimivo, smešno ali nenavadno fotografijo; naredite
fotografijo tako, da boste na njej vsi člani skupine, v ozadju pa naj se vidi Peca; zapojte
zimsko pesem, ob petju posnemite video, na katerem bo Uršlja gora; preberi zapis na
spomeniku, nekdo iz skupine naj te posname ... Med nalogami so bila tudi navodila za smer
pohoda, razne poučne naloge, kvizi, vprašanja, iskanja … Na terenu učenci niso potrebovali
internetne povezave, le na koncu, ko so zaključili z nalogami in mi poslali podatke. Vsi
odgovori in izdelki so se ob koncu prenesli v aplikacijo na moj uporabniški račun in tako smo
si lahko ogledali odgovore, slike, videoposnetke, se ob njih pogovorili, se nasmejali, popravili
nepravilne odgovore in seveda razglasili tudi zmagovalce pohoda. Učenci so bili navdušeni,
živahni, šaljivi, pozitivni, zadovoljni in z željo, da takšne pohode oziroma dneve dejavnosti še
ponovimo.

(Slika 8: Actionbound)
Ure športa popestrimo z aplikacijo Hudl Technique in VideoDelay, s pomočjo katerih učenci
svoje gibanje vidijo in ga samovrednotijo, kar je pomemben element formativnega
spremljanja in ga je pri športu brez tehnologije težje izvajati. Pri Hudl Technique otroka
posnamemo in lahko opravimo natančno analizo gibanja. Posnetek si skupaj ogledamo, ga
upočasnimo ali ustavimo, položaj lahko analiziramo z dodajanjem črt, kotov, puščic …
Učencu pokažemo, kje je naredil napako, kaj naj skuša popraviti, izboljšati in izpopolniti.
Posnetke enega učenca lahko primerjamo med seboj, si pogledamo izboljšavo, posnetek
učenca lahko primerjamo z idealno izvedbo in tako učenec sam najde napake in možnosti
izboljšanja svoje izvedbe. Aplikacija VideoDelay pa omogoča predvajanje posnete izvedbe
učenca z zamikom. Zamik posnetega gibanja lahko nastavimo po želji. Torej učenec izvede
vajo, aplikacija ga posname, nato se ta učenec pomakne do tablice in si z zamikom ogleda
svojo izvedbo. Naša predstava gibanja, ki ga izvajamo, je večinoma drugačna, kot dejanska
izvedba. Na ta način učenec sam vidi možnosti izboljšave in nato izvedbo skuša takoj
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izboljšati. Tako učencu damo možnost kritičnega mišljenja in reševanja problemov. Učenci
krožijo, se samovrednotijo in izpopolnjujejo izvedbo določenega elementa pri uri športa.
Za sprostitev barvamo pobarvanke, ki s pomočjo aplikacije Quiver oživijo. Učencu dam
pobarvanko, le-ta jo pobarva, nato pa pobarvanka oživi in navduši otroka, saj so na njej barve,
ki jih je uporabil. Ima dodane tudi razne zvoke in efekte, ki otroke dodatno motivirajo k
natančnosti in spodbujajo kreativnost.

(Slika 9: Quiver)
Ob raznih priložnostih pa si ogledamo kratke filmčke, ki jih ustvarim s pomočjo aplikacije
iMovie. Na ta način lahko tudi staršem in krajanom predstavimo in približamo dogajanje na
šoli. Trailer je kratek film v aplikaciji iMovie, ki traja približno eno minuto. Aplikacija ponudi
že narejene filme z različnimi motivi, določenimi časovnimi vzorci fotografij ali
videoposnetkov in glasbo. Izberemo tistega, ki ustreza naši vsebini, ter spremenimo napise,
besedila ali naslove in vstavimo slikovni material in videoposnetke. Izdelava kratkega filma je
enostavna, otrokom pa je ogled teh filmov zanimiv, zabaven in razlog za obujanje lepih
spominov na določen dogodek.

(Slika 10: iMuvie)
Viri:
Slike: arhiv POŠ Šentanel
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Petra Turk: VZGAJANJE PODJETNIŠKE MISELNOSTI V PRVI TRIADI OŠ
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
Povzetek
Učenje otrok za poklice, ki jih še ne poznamo, nepotrebnost faktografskega znanja ipd. so
pomisleki, ki se jim v razpravi o sodobnem in učinkovitem šolstvu danes ne smemo izogibati.
V pričujočem članku so predstavljene praktične metode dela, ki učencem omogočajo razvoj
spretnosti, katere bodo zagotovo potrebovali v svojih odraslih življenjih. Ena takšnih je
nedvomno podjetnost. Ne podjetnost v negativnem smislu, ampak v luči ustvarjalnosti in
inovativnosti učenca, podjetnost kot osebnostna naravnanost v učinkovito akcijo, podjetnost
kot eden izmed ciljev osnovne šole v Sloveniji.
Osnova te sposobnosti je ustvarjalnost, lastnost, ki se najbolj odraža v zgodnjem otroštvu.
Posledično razvijanja podjetniške miselnosti ne smemo prepuščati šele višjim razredom
osnovne in srednje šole. Idealno okolje za ohranjanje ustvarjalnosti so prav začetni razredi
osnovne šole. Zavedati se moramo, da ustvarjalnost ni nekaj, kar je moč enostavno vbrizgati z
injekcijo. Ustvarjalnost potrebuje okolje, ki jo ceni in spodbuja, pa ne le na papirju, ampak pri
vsakodnevnem pouku. Takšnega okolja v naših učilnicah ni težko zagotoviti, saj potrebujemo
le usmerjenost in odločnost učitelja v to področje ter njegovo vztrajnost, da ne odneha že ob
prvi oviri. Žal se v našem poklicu večkrat sklicujemo na preobsežne učne načrte, premalo
časa pri pouku ipd. Takšne izgovore je potrebno premagati. V državi kot je Slovenija, ki že v
ustavi priznava izobraževanje kot vrednoto, šolstvo ne sme bit vir ovir na poti učenca.
Nasprotno, usposobiti ga mora za vseživljenjsko učenje, kar podjetnost in ustvarjalnost
zagotovo predstavljata.
Summary
Preparing children for professions that we do not know yet, the uselessness of factual
knowledge, etc. are concerns that cannot be avoided today in the debate on modern and
effective education. The present article presents practical working methods that enable
learners to develop skills that will be needed in their adult lives. One of them is undoubtedly
entrepreneurship. Not entrepreneurship in a negative sense, but in the light of the student’s
creativity and innovative ideas, entrepreneurship as a personal orientation towards effective
action, entrepreneurship as one of the objectives of the Slovenian primary schools.
The foundation of this ability is creativity, a characteristic that is most evident in early
childhood. For this reason, developing an entrepreneurial mindset cannot be left to the upper
grades of primary and secondary school. On the contrary, the ideal environments for
maintaining creativity are the early grades of elementary school. We must be aware that
creativity is not something that can be simply injected into a person. Creativity needs an
environment that values and stimulates it. Not just on paper, but in the everyday school life.
Luckily, such an environment is not difficult to ensure in our classrooms. All that is needed is
the teacher’s determination and his perseverance to this topic despite some obstacles that
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might occur along the way, for example over-sized learning plans, lack of time in class, etc. In
a country like Slovenia, which recognizes education as a value in its Constitution, the
educational system should not be a source of obstacles on the student’s path. Instead, it should
encourage student’s lifelong learning skills. Both, the entrepreneurship and creativity are an
important part of those skills.
UVOD
»Danes učimo generacije za opravljanje poklicev, ki jih še sploh ne poznamo.«
»Faktografsko znanje nima pomena, podatki so dostopni v minuti na spletu.«
Takšnim in podobnim pomislekom se v sodobnem času ne moremo izogniti. Da bi šolo
ukinili, tudi ne pride v poštev. Kaj naj učitelji še sploh učimo? Spet še ena prenova sistema?
Nekaj bo potrebno spremeniti, očitno. Toda kaj?
Kot učiteljica z dvajsetletnimi izkušnjami zgodnjega poučevanja nimam vseh odgovorov, v
pričujočem članku pa bom predstavila nekatere zamisli, za katere menim, da bi našim
učencem omogočile razvoj spretnosti, ki jih bodo zagotovo potrebovali v svojih odraslih
življenjih.
PODJETNOST = USTVARJALNOST
Nedvomno mora biti vsak človek pripravljen na nove izzive. Ne glede na to, ali si jih želi ali
ne, se bo moral soočiti z njimi. To mu veliko lažje uspeva, če to zanj ni novost, če je takšnega
načina reševanja problemov navajen že iz otroštva in mladostništva in če ob tem ne doživlja
negativnega stresa. Tukaj igramo učitelji izjemno pomembno vlogo. Nemalokrat se zgodi, da
smo »polnih ust«, ko govorimo o pomenu ustvarjalnosti in reševanja problemov, kar pa se
dejansko konča takoj, ko pridejo na vrste ocene. Takrat se »ogrnemo s haljo nedotakljivosti«
in prevečkrat pri učencih iščemo samo faktografsko znanje in le »pravilne« odgovore. Na ta
način učencem privzgajamo strah pred neuspehom in izogibanje tveganjem. To pa sta ravno
lastnosti, ki sta v odraslih življenjih bistvenega pomena, če želimo uspeti in prodreti z novimi
idejami. S takšnim načinom dela učencem jasno sporočamo, da govorimo nekaj, delamo pa
drugo. In ker je splošno znano, da se učenci učijo tisto, kar ocenjujemo, je jasno, zakaj
ustvarjalnost pri učencih počasi, a vztrajno zamira. To nas bi moralo skrbeti, saj je
ustvarjalnost osnova podjetnosti, ene izmed osmih kompetenc vseživljenjskega učenja, ki bi
jo naj mladostniki razvili ob koncu osnovne šole. Je enako pomembna kot npr. kompetenca
sporazumevanja v maternem ali tujem jeziku, matematična kompetenca, digitalna kompetenca
ali kulturna zavest (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje v programu Mladi v akciji,
2009, str. 56), saj posameznikom omogoča osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno
državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja.
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PODJETNOST = IDEJA => PRAKSA
Evropski parlament in Svet Evropske unije (Uradni list Evropske unije L 394, 30. 12. 2006,
str. 17–18) opredeljujeta podjetnost in samoiniciativnost kot sposobnosti posameznika za
uresničevanje svojih zamisli – transformacijo ideje v prakso. S tem se krepi podjetniški
odnos, ki označuje proaktivnost, neodvisnost in inovativnost v zasebnem in socialnem
življenju ter tudi v službi. Vključuje motivacijo in odločenost za doseganje osebnih in skupnih
ciljev. Evropska politika vidi spodbujanje podjetniške miselnosti kot ključno sredstvo za
dosego evropske gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest.
Ker se pričujoči članek nanaša na prvo vzgojno-izobraževalno obdobje v osnovni šoli, se bom
omejila na razlago podjetnosti in izvajanje njenih aktivnosti v smislu ustvarjalnosti in ne
toliko v opredeljevanju tipov podjetnosti, sestavljanja poslovnih načrtov ipd. Na pomen
ustvarjalnosti je jasno opozoril tudi Jaques Delors (1996, 78): nova, razširjena zasnova
učenja bi morala vsakemu omogočati, da odkrije, predrami in obogati svojo ustvarjalnost –
da spravi na dan zaklad, ki se skriva v vsakem izmed nas. Posledično je za nas učitelje
pomembno, da ustvarjalnosti ne zatiramo, ampak le-to spodbujamo. Na tem mestu ne gre brez
zavedanja, da posamezniku ni moč enostavno vbrizgati injekcije ustvarjalnosti. Naša naloga
je, da ustvarimo okolje, ki ustvarjalnost ceni in spodbuja. In to ne le na papirju. Učenec mora
resnično čutiti, da so njegove ideje, predlogi, pogledi na stvari enako ali celo bolj pomembni
kot pravilni odgovori, ki si jih zamislimo mi, učitelji.
USTVARJANJE OKOLJA, KI SPODBUJA PODJETNOST
Kako torej lahko v naših razredih ustvarjamo »podjetnike«, osebe, ki razumejo, da je med
oviro in priložnostjo le majhna razlika, in jo lahko spremenijo v svojo prednost? Pravzaprav
zelo preprosto. Glede na strokovno literaturo moramo učence naučiti:
- reševanja problemov,
- vodenja,
- javnega nastopanja,
- zastavljanja vprašanj,
- učenja iz napak,
- vztrajnosti,
- kreativnosti,
- prodaje,
- varčevanja,
- iskanja rešitev.
Prav tako jih moramo usposobiti, da si upajo prositi za pomoč in v njih prebujati normalno
željo po ustvarjanju denarja.
Vse to pa najlažje dosežemo z uporabo raznolikih učnih metod:
-

aktivno učenje,
projektno delo,
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-

izkustveno učenje,
povezava z lokalnim okoljem,
praktične podjetniške izkušnje kot specifične enkratne izkušnje.

Vsakemu učitelju z vsaj nekaj izkušnjami takoj postane jasno, da so zgoraj našteti elementi
skoraj prepisani iz kakšnega učbenika splošne didaktike. Prav o vseh temah smo se v našem
izobraževalnem procesu učili in razglabljali o njihovem pomenu. Vsi se zavedamo, da so
pomembne, a mogoče ne pri predmetu, ki ga poučujemo sami. Prepričani smo, da naj to
tematiko raje učijo učitelji pri drugih predmetih. Toda kljub povečanemu naboru predmetov v
osnovni šoli jih zgoraj naštetih vsebin konkretno nikjer ne učimo, čeprav bi jih dejansko lahko
pri vseh predmetih.
ČAS ZA GENIALNOST
Med izobraževanjem v programu Erasmus+ sem spoznala metodo, ki jo lahko prav vsak
učitelj vnese v svoj pouk. V angleškem jeziku jo imenujejo »Genius hour« – genialna ura
oziroma »čas za genialnost«. Ta metoda predvideva, da učitelj pri svoji uri ponudi učencem
20 % časa, da raziskujejo katerokoli področje, ki jih zanima kot posameznika
(geniushour.org). Metodologija izhaja iz poslovne prakse mednarodnega podjetja Google, kjer
zaposlenim dovolijo, da 20 % svojega časa v službi namenijo temi, ki jih še posebno zanima
in ima potencial, da bo zanimiva tudi za njihovo podjetje. S tem se poveča produktivnost
zaposlenih, nastajajo pa tudi nove uporabne ideje. Na ta način so pri Googlu razvili idejo, ki
jo poznamo prav vsi – Gmail.
Ideja je preprosta – med t. i. »časom za genialnost« se pri učencih vzbudi notranja motivacija,
postanejo mnogo bolj zavzeti, njihova samozavest se okrepi, celoten proces učenja pa postane
zabavnejši. Kljub temu pa »čas za genialnost« ni samo prosta zabava, saj vsebuje preproste
metodične postopke, ki učenčevo delo nevsiljivo strukturirajo, in sicer:
a) učenec razmisli npr. katera tema ga zanima, na katerem področju je še posebej dober,
o kateri temi bi rad izvedel še več ipd. (nizanje idej, brainstorming);
b) zapiše vsa vprašanja, ki se mu o tej temi porajajo;
c) izbere eno vprašanje, ki ga bo vodilo pri raziskovanju teme;
d) o tem vprašanju raziskuje s pomočjo različnih virov (internet, revije, knjige,
enciklopedije, intervjuji, opazovanje ...);
e) ustvari končni izdelek, rezultat (predstavitev, reportaža, plakat, govor, izdelek …) in
ga
f) deli z drugimi (npr. s sošolci, prijatelji, celo šolo, na spletu …).
Opisano metodo »čas za genialnost« je možno na posamezni šoli in pri posameznih predmetih
opredeliti različno. Lahko jo izvaja več učiteljev, lahko samo nekateri, lahko ji mogoče
namenimo eno uro na teden ipd. Vse je odvisno od učiteljev samih. Primerna je za uporabo v
vseh starostnih obdobjih, po mojih izkušnjah pa učenci v razredih prve triade potrebujejo
močnejšo strukturo in jasno vodstvo učitelja vsaj v začetnih urah.
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ČAS ZA GENIALNOST – GENIALNA IDEJA?
Z uporabo te metode pri učencih prebudimo strast, veselje do tistega, kar delajo,
osredotočenost. Takrat učenec razmišlja takole: »Verjamem v to.«, »O tem premišljujem, tudi
ko mi ni treba.«, »Vem, da sem dober v tem.« … Žal iz ust naših učencev vse prevečkrat
slišimo: »Zakaj moram to narediti?«, »Koliko strani še?«, »Ali je to za oceno?«, »Ne že
spet.«, »Kdaj mi bo to koristilo?«, »Sovražim šolo.«, »Šola je zapor.« … S »časom za
genialnost« lahko te besede enostavno spremenimo v: »Nisem še končal.«, »Vau, učiteljica,
poglejte to!«, »Ne boste verjeli, kaj mi je uspelo.«, »Potrebujem več časa, da stvar še
izboljšam.«.
Kadar pri učencu spodbudimo strast, vzame stvar za svojo, postane notranje motiviran in lažje
premaguje ovire na svoji poti. Povečata se njegova vztrajnost in odpornost na negativno
kritiko. Kot vidimo, se ojačajo lastnosti, ki so osnova podjetniške miselnosti. Če v takšnem
okolju otrok deluje dlje časa, postane to njegov vsakdanji način mišljenja in delovanja.
Takšno vedenje ponotranji in za vedno vtke v svojo osebnost.
Opisanega spodbudnega okolja v naših učilnicah ni težko zagotoviti, saj potrebujemo le
usmerjenost in odločnost učitelja v to področje ter njegovo vztrajnost, da ne odneha že ob prvi
oviri. A v našem poklicu se vse prevečkrat sklicujemo na preobsežne učne načrte, premalo
časa pri pouku ipd. Tovrstne izgovore je potrebno premagati in s tem učencem pomagati na
njihovi poti vseživljenjskega učenja.
Prevzemanje tveganja v razredu in eksperimentiranje z novimi metodami je pomembno tudi
za učitelje. Moramo izstopiti iz »cone udobja«, preseči svoje strahove, da je to za nas prevelik
zalogaj, kajti če nikoli ne tvegamo, pomeni, da igramo »varno«, kar pa nujno vodi v rutino, ki
žal nikoli ne prinese napredka. In kaj bi lahko bil boljši zgled ustvarjalnemu učencu kakor
ustvarjalen učitelj? Zavedajmo se, da je najtežje biti ustvarjalen v okolju, ki kreativnosti ne
ceni. Ne bojmo se sprememb, negotovosti, začasnega neuspeha, izstopanja.
ČAS ZA GENIALNOST – PRIMER V 3. RAZREDU OŠ
Srečanje z novo metodo me je kot učiteljico, ki išče nove izzive in načine poučevanja,
vznemirilo. Vsekakor sem jo morala nemudoma preizkusiti. Ker je na naši šoli učitelji še niso
poznali, sem se odločila, da jo izvedem samo pri svojih urah, in sicer pri tretješolcih, kjer
dvakrat tedensko poučujem angleščino.
V času izvedbe smo obravnavali učno snov Moja hiša. V to temo običajno vključim besedišče
za prostore v hiši, krajevne predloge in besedišče za pohištvo. Po skupno obravnavani snovi
(približno 30 minut) sem učencem dala na izbiro, naj napišejo, kaj bi pri tej tematiki najraje
počeli. Lahko so se odločali samostojno, v parih, skupinah, glede na njihove želje. Nekateri so
želeli opisati in narisati samo svojo sobo, drugi vse prostore v hiši, nekateri svoje igrače. Za
formiranje skupin in odločitev o temi so imeli na voljo zadnjih 10 minut šolske ure. Ker sem
poudarila, da časa ne smemo preseči, so bili bolj osredotočeni in prav vsi so se odločili, kaj
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bodo počeli. Svoje zamisli so morali napisati na liste, saj sem želela njihove predloge v miru
prebrati in nadaljevanje obravnavane snovi čim bolj prilagoditi tako, da bi vsi učenci dobili
osnovno podlago za besedišče, ki ga bodo potrebovali pri svojih projektih.
V nadaljevanju bom predstavila delo skupine štirih učencev, ki so želeli izdelati hišo iz
papirja. Dogovorili so se, da bo vsak na svoj A4-list papirja narisal en prostor v hiši. Nato bo
zapisal angleško poimenovanje za pohištvo v tem prostoru. Kasneje so se odločili, da bodo na
dodaten list svoj prostor v hiši tudi opisali. Na koncu so svoje štiri risbe združili (zalepili) v
obliko hiše, izdelali še streho, jo izobesili na vidno mesto v razredu ter vsak svoj prostor tudi
predstavili. Predstavitev so posneli z mojim telefonom, video pa so si ogledali njihovi sošolci.
Vse to jim je uspelo narediti v odmerjenem času ob koncu štirih učnih ur. Zadnjih 15 minut
ure je bilo namreč rezerviranih za »genialno uro«. Takrat so imeli na voljo papir za
ustvarjanje, lepilo, škarje, slovarje, računalnik v učilnici in učiteljico, kadar so jo potrebovali.

Fotografije prikazujejo nekaj utrinkov dela te skupine.
Seveda ni vse potekalo tako gladko. Samoevalvacija je pokazala, da bi v »času za genialnost«
v razredu potrebovala več računalnikov, ki bi učencem služili kot slovar. Nekatere skupine so
končale delo po štirih učnih urah, druge pa v šestih. Naslednjič bom morala biti pri določanju
časovnih terminov bolj organizirana. Dva učenca sta delala samostojno, a nobenemu ni
svojega projekta uspelo realizirati do konca. Zavedam se tudi, da uporabljen način dela ne
sledi natančno vsem petim metodološkim korakom predstavljene metode. Toda omenjene
težave me od tovrstnega dela niso odvrnile. Še enkrat se je izkazalo, da vsaka sprememba
potrebuje svoj čas in na začetku nekaj več priprave za učitelja, ki pa se skozi izkušnje počasi
zmanjšuje. Največjo motivacijo za nadaljnjo uporabo te metode mi predstavlja uporabnost
ideje teh štirih učencev pri mojem standardnem poučevanju. Z nekaj spremembami sem jo
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razširila za uporabo v paralelnem razredu. S tem sem kljub prvotno porabljenim daljšim
časom v bistvu prihranila čas pri svoji kasnejši pripravi na pouk.
BOMO ZMOGLI? – BOMO, JA!
S pričujočim člankom sem želela poudariti pomen zavedanja učiteljev in ostalih snovalcev
šolske politike, da je ustvarjalnost pri učencih izjemno pomembna kategorija. Da ni le
floskula, ampak je od nje odvisna kakovost posameznikovega odraslega življenja. In če
pregovor Kar se Janezek nauči, to Janez zna vzamemo v obzir z vsaj nekaj resnosti,
spodbujanja ustvarjalnosti in podjetnosti ne smemo prepuščati samo višjim razredom osnovne
šole, srednjim šolam in fakultetam. Temelji se gradijo mnogo, mnogo prej. Zato v državi kot
je Slovenija, ki že v ustavi priznava izobraževanje kot vrednoto, šolstvo ne sme bit vir ovir na
poti učenca. Nasprotno, usposobiti ga mora za vseživljenjsko učenje, kar podjetnost in
ustvarjalnost zagotovo predstavljata.
VIRI
Delors, J. Učenje: Skriti zaklad. Poročilo Mednarodne komisije o izobraževanju za 21.
stoletje, pripravljeno za UNESCO, 1996.
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Melita Tertinek: TEAM BUILDING ZA OTROKE
Osnovna šola Brezno-Podvelka
Povzetek
Tempo sprememb v 21. stoletju se na različnih področjih še naprej povečuje. Tudi v šolstvu se
čutijo spremembe, predvsem v razvoju digitalne tehnologije. Otroci se rojevajo in odraščajo v
digitalni dobi, zato se mora posledično temu prilagoditi tudi šolski sistem.
Digitalizacija prinaša s seboj tudi določene spremembe pri osebnosti otroka. Zato je naloga
nas, odraslih, staršev in pedagoških delavcev, da otroku sledimo in poskrbimo za to, da se na
poti odraščanja ne izgubi, da razvija kakovostno družbeno življenje in si zagotovi zdravo
prihodnost.
V ta namen sem na šoli izvedla dan dejavnosti Team building za otroke, pri katerem sem
želela, da učenci začutijo, kako pomembno je skupno načrtovanje, sodelovanje, pogovor in na
koncu skupno veselje ob doseženem rezultatu. Preko miselnih iger so skupaj iskali načine za
uspešno rešeno nalogo, ugotovili so, da je vsak člen ekipe pomemben, in s tem krepili dobre
medsebojne odnose.
V prispevku sem predstavila naloge z navodili za pripravo in izvedbo ter nasvete izvajalcem.
Naloge so podkrepljene tudi s fotografijami.
Ključne besede: Digitalni otroci, timsko delo, druženje, povezovanje
Summary
The pace of change in the 21st century is increasing in various areas. The education system is
also changing, especially in the development of digital technology. Children are born into and
raised in the digital age, and consequently the school system must also be adapted.
Digitization brings with it certain changes in the personality of the child. Therefore it is the
task of us, adults, parents and educators, to follow the child and make sure that on the path of
growing up, he does not lose himself, develops a good social life and ensures a healthy future.
For this purpose, I organized the school activity day Team-Building for Children. I wanted
the students to feel the importance of joint planning, collaboration, conversation, and the joy
of achieving the result. Through thought games, they were looking for ways to solve the
problems successfully. They found out that each team member was important and thereby
they strengthened good relationships.
In the article I presented the tasks with instructions for preparation and implementation, and
tips for performers. The tasks are also supported by photos.
Keywords: digital children, teamwork, socializing, connecting
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SODOBNI OTROCI
Mattie J.T. Stepanek pravi, da je v enotnosti moč. Ko imamo skupinsko delo in sodelovanje,
lahko dosežemo čudovite stvari.
Vsak izmed nas se zaveda, da se današnji otroci, naši učenci, razlikuje od večine nas. Učijo se
na načine, ki so drugačni od tega, kako smo se učili mi. Imajo nov jezik - digitalni jezik. Kaj
se dogaja z otroki, ki odraščajo digitalno? Kako se učijo? Kako se radi učijo? Kako jih
motivirat? Kako rešujejo težave? In kar je najpomembneje, kaj jim pomaga zgraditi lasten
občutek za sebe? Vsa ta vprašanja si večkrat zastavim in se sprašujem kako spremeniti svoje
dosedanje delo in prepričanje, da bi pristopila v njihov svet. Iščem in najdem rešitve, potem
pa ugotovim, da se posledično v vsej tej digitalizaciji pojavljajo tudi pomisleki. V družbi in v
šoli opažam vse več individualnosti. Pa ne samo med otroki, tudi med odraslimi. Mobilni
telefon je postal del naše osebnosti. Tablice so otrokom obvezen pripomoček pri
prehranjevanju. 4 D očala in sodobne igrice nas prenesejo v čisto druge dimenzije življenja.
Koliko digitalizacije je še zdrave? Kako najti meje? Jih je sploh potrebno postaviti? Kje so
druženja med vrstniki? Kaj pa odvajanja od odvisnosti s sodobno tehnologijo?
Kljub temu, da se trudim slediti modernim trendom, da vnašam sodobno tehnologijo tudi v
svoje poklicno življenje, sem še vedno zagovornik sobivanja z naravo, sodelovanja in
skupinskega dela, povezovanja med otroki. Moramo znati sodelovati drug z drugim. In še
vedno verjamem, da je potrebno otroku skozi faze odraščanja slediti in poskrbeti za to, da se
na poti odraščanja ne izgubi, da razvija kakovostno družbeno življenje in si zagotovi zdravo
prihodnost. Učitelji smo pri tem zelo pomembni. Zato sem v okviru dneva dejavnosti –
bralnega večera, izvedla Team building za otroke
.
TEAM BUILDING
Dobesedni pomen besedne zveze Team building je gradnja tima, ekipe. To so neformalne
oblike druženja različnih ciljnih skupin, katerega skupni cilj je spodbujanje in krepitev
timskega dela. Pri izbiri ustreznega programa je pomembno, da se zavedamo kaj želimo
doseči, kakšen je namen in kakšni so cilji. Prav tako je pomembno, da vemo kakšni so
udeleženci v ekipi in kaj lahko od njih pričakujemo. Udeleženci v ekipi preko različnih
aktivnosti spoznavajo svoja močna in šibka področja, odkrivajo možnosti za izboljšanje le teh
ter krepijo svoj občutek za spletanje vezi in medsebojno sodelovanje.
Otroci imajo pri delu v skupini manj pomislekov kot odrasli. Ne obremenjujejo se z
nepomembnimi in postranskimi stvarmi. Njim je, v večini primerov, pomembna vloga v timu,
uspešno rešena naloga in zabava. Ob izvajanju nalog pa se učijo socialnih spretnosti, kot so
odgovornost,
spoštovanje
do
drugih,
sklepanje
kompromisov,
sodelovanje.
Z nalogami, pri katerih gre za sodelovanje tima, si preko zabave pridobimo vse te veščine in
se jih na spontani način tudi zavemo.
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Kaj sem želela doseči s Team buildingom za otroke?
 Grajenje zaupanja med učenci ter na relaciji učenec-učitelj.
 Reševanje konfliktov, ki se pojavljajo med učenci tekom pouka. Preko igre bodo
spoznali osebnostne značilnosti drug drugega in se jih učili sprejemati ter spoštovati.
 Boljše sodelovanje med učenci; igre vzpostavljajo močnejšo vez med udeleženci
aktivnosti.
 Cilj je tudi, da namesto, da za nastalo situacijo valijo krivdo drug na drugega, iščejo
rešitve za reševanje problemske situacije.
 Zabava je zelo pomemben cilj vseh aktivnosti, saj dokazano pripelje k boljši
motivaciji za delo in tudi uspešnosti rešene naloge.
 Učinkovitejša in boljša komunikacija – naučijo se kako bolje komunicirati, se
poslušati in skupaj priti do rešitev.
PREDSTAVITEV NALOG, DEJAVNOSTI
V nadaljevanju bom predstavila različne naloge, primerne za učence različnih starostnih
stopenj, ki sem jih izvedla z učenci 1. in 2. vzgojno izobraževalnega obdobja.
1. SKUPAJ ZGRADIMO STOLP
Kaj se pri tej igri otroci naučijo?
Ta igra spodbuja otroke, da postanejo ustvarjalni, z materiali, ki jih imajo. Vzpodbuja
medsebojno sodelovanje in zaupanje.
Materiali: Karte ali lončki
Čas izvajanja naloge: po dogovoru
Število sodelujočih: 2 ali več
Navodila za izvedbo:
- Učencem dam kartonček z navodili in sliko.
- Skupina se posvetuje o načinu izvedbe naloge.
- Povemo, da je naloga končana, ko stolp samostojno stoji.
Nasveti za učitelja:
Nalogo lahko naredimo tudi težjo (npr. lončke različnih velikosti). Na koncu se
dogovorimo, da s teniškimi žogicami zadevajo skulpturo in poderejo stolp.
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2. ŽOGA POTUJE (povzeto po originalu Mehiška železnica)
Kaj se pri tej igri otroci naučijo?
Gradimo na sodelovanju, strpnosti, natančnosti …
Materiali: lesene paličice sestavljene v držalo na sliki in žoga.
Čas izvajanja naloge: odvisno od števila sodelujočih.
Število sodelujočih: 3 ali več
Navodila za izvedbo:
- Učencem dam kartonček z navodili.
- Lahko jim pokažemo tudi slike.
- Sestavimo leseno držalo in začnemo z igro.
Nasveti za učitelja:
Če je manj sodelujočih, lahko učenec, ki je že oddal žogo, teče na konec vrste in ko
žoga pride do njega, jo ponovno poda naprej, itd.

3. NOŽ NA NOŽ
Kaj se pri tej igri otroci naučijo?
Gradimo na sodelovanju, strpnosti, natančnosti, pokaže se kdo je voditelj.
Materiali: Marshmallow, noži
Čas izvajanja naloge: različno
Število sodelujočih: 2 ali več
Navodila za izvedbo:
- Učencem dam kartonček z navodili in sliko.
- Skupina se posvetuje o načinu izvedbe naloge in le ta naj se začne.
Nasveti za učitelja:
Ko izdelujejo strukturo, morajo paziti, da se nož dotika vsaj enega drugega noža in le
enega Marshmallowa.
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4. ZAVEZANE NOGE
Kaj se pri tej igri otroci naučijo?
Učijo se sodelovanja, zaupanja, medsebojne pomoči.
Materiali: obroči, lepilni trak
Čas izvajanja naloge: različno
Število sodelujočih: 6 ali več
Navodila za izvedbo:
- Učencem predstavimo nalogo.
- Skupaj zalepim po eno nogo vsakega učenca.
- Skupina se posvetuje o načinu izvedbe naloge in le ta naj se začne.
Nasveti za učitelja:
Skupina je razvrščena v vrsto, noge imajo zalepljene skupaj s sotekmovalci. Njihova
naloga pa je, da se premikajo iz obroča v obroč, pri tem pa nihče ne sme stopiti izven.

5. PLAZENJE SKOZI OBROČ
Kaj se pri tej igri otroci naučijo?
Učijo se sodelovanja, zaupanja, medsebojne pomoči.
Materiali: večji obroč
Čas izvajanja naloge: različno
Število sodelujočih: 3 ali več
Navodila za izvedbo:
- Učencem predstavimo nalogo.
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- Skupina se posvetuje o načinu izvedbe naloge in le ta naj se začne.
Nasveti za učitelja:
Skupina oblikuje krog. Dva se spustita, da mednju damo obroč. Nato je naloga
udeležencev, da obroč potuje okrog, vse do začetne točke. Pri tem ne sme pasti na tla,
udeleženci pa se ne smejo izpustiti.

6. ŽIVA MIZA
Kaj se pri tej igri otroci naučijo?
Sodelovanja, zaupanja, dogovarjanja.
Materiali: stoli
Čas izvajanja naloge: odvisno od vzdržljivosti sodelujočih
Število sodelujočih: 4
Navodila za izvedbo:
- Učencem dam kartonček z navodili in sliko.
- Pogovorijo se v skupini, kako bodo nalogo opravili.
Nasveti za učitelja:
Ko se vsi posedejo po stolih in namestijo svoje glave na noge prijatelja, previdno
izvlečemo stole.

7. KROG ZAUPANJA
Kaj se pri tej igri otroci naučijo?
Učijo se sodelovanja, zaupanja, medsebojne pomoči, vzpodbujanja. Pokaže se, kdo
prevzame vlogo vodje.
Materiali: velik obroč
Čas izvajanja naloge: različno
Število sodelujočih: 4 ali več
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Navodila za izvedbo:
- Učencem predstavimo nalogo.
- Pokažemo fotografijo.
- Skupina se posvetuje o načinu izvedbe naloge in le ta naj se začne.
Nasveti za učitelja:
Učenci stojijo v krogu in držijo obroč, kot je predstavljeno na sliki. Vsi hkrati
počepnejo ali sedejo, pri tem pa morajo paziti, da nihče ne izpusti obroča. Nato vsi
hkrati tudi vstanejo.

8. PRENAŠANJE TENIŠKE ŽOGICE
Kaj se pri tej igri otroci naučijo?
Gradimo na sodelovanju, strpnosti, natančnosti, pokaže se kdo je voditelj
Materiali: več koncev vrvic, ki se stikajo v središču, teniška žogica, lonček
Čas izvajanja naloge: različno
Število sodelujočih: 3 ali več
Navodila za izvedbo:
- Učencem predstavimo nalogo.
- Lahko jim pokažemo tudi slike.
- Skupina se posvetuje o načinu izvedbe igre in igra naj se začne.
Nasveti za učitelja:
Skupina mora držati vrvice med hojo napete in paziti na ravnotežje teniške krogle, ko
jo premikajo proti plastični skodelici.
Ko enkrat pridejo do skodelice, ne da bi spustili žogo, morajo s skupnim sodelovanjem
in razmišljanjem ugotoviti, kako žogico spraviti v skodelico.

SKLEP
Pred izvedbo vsake naloge učencem namenoma nisem dajala nobenih dodatnih navodil.
Želela sem, da sami pridejo do spoznanj kako pomembno je, da se med seboj pogovarjajo, da
sodelujejo in poslušajo drug drugega. Ob koncu smo izvedli analizo dneva dejavnosti in
navdušena sem bila nad dejstvom, da so brez večjih težav prišli ravno do teh ugotovitev in
spoznanja, da je bil vsak posameznik pomemben pri uspešno opravljeni nalogi.
Uživali so ob delu, se smejali, jezili, skupaj načrtovali, razmišljali, skratka bili so zelo aktivni.
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Od takrat pa so se krepili tudi odnosi med njimi. Bili so bolj prijateljski, več so se pogovarjali
med seboj in kot skupina bolje funkcionirali.
Team building za otroke je v naš oddelek prinesel samo pozitivne spremembe. Potrdile pa so
se tudi besede Mattie J.T. Stepanka, da je v enotnosti moč.
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Helena Korat: (DOVOLJ JE EN) DOBER UČITELJ
Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu
Povzetek
Biti učitelj v 21. stoletju, v času, ko je svet otrok zaznamovan z vedno novejšimi izumi na
področju multimedije, ki lahko negativno posežejo v otrokov svet, je umetnost nad
umetnostmi. Res je, da (lahko) multimedijske pogruntavščine spretno izkoristimo v učnem
procesu; toda kako ob sprotnem jemanju snovi, formativnem spremljanju, preverjanju,
ocenjevanju, razredništvu … ne pozabiti, da učitelji ne samo izobražujemo, ampak v prvi vrsti
vzgajamo? Imamo v pičlih 45 minutah dovolj časa za vse našteto? Če bi ura tekla točno po
načrtovani pripravi, morda. Toda to se zgodi redko, kajti klopi so polne nemirnih,
nemotiviranih, hiperaktivnih, motečih … otrok, ki potrebujejo veliko mero pozornosti,
potrpežljivosti, vztrajnosti, občutka pomembnosti, pohval, spodbud in usmerjanja.
Kako (dnevno) pripravim/opolnomočim sebe – učitelja – za odgovorno delo z otroki?
Kaj storim, ko mi kot učitelju opešajo moči, ko mi zmanjka idej ali mi stvari kdaj uidejo iz
vajeti?
Učitelji vseh časov – od začetka pa do 21. stoletja – imamo zagotovo eno izmed
najpomembnejših vlog v življenju posameznika. Da bi iz otroka zrastel človek – zanesljiv,
samozavesten in vreden zaupanja – je dovolj ena sama oseba (učitelj), ki verjame vanj.
Kakšna odgovornost me čaka, ko vsak dan prestopim prag šole!
Summary
To be a teacher in the 21st century, when the world of children is characterized by new
multimedia inventions which can negatively affect them, is indeed a fine art. It is true that
these inventions can be neatly used in the process of teaching, but how to keep in mind that
besides teaching, formal monitoring, knowledge testing, grading, form tutoring, and much
more, teachers not only teach children but also raise them? Are 45 minutes enough for all
that? If lessons proceeded as planned, then maybe yes. In reality, the classroom is full of
restless, unmotivated, hyperactive and disruptive children who need a great deal of attention,
patience, persistence, sense of importance, approval, encouragement and guidance.
How do I daily prepare and empower myself, a teacher, for responsible work with children?
What do I do when my teaching powers decline, or I run out of ideas, or I lose control of the
situation?
Teachers of all times – from the beginning of the profession until this day – play one of the
most important roles in an individual’s life.
For a child to grow into a trustworthy, confident and reliable human being, only one person –
a teacher, who believes in him, is enough. What a responsibility I have when I cross the
school threshold every day!
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1. Uvod
Večkrat rečemo, da so otroci naše največje bogastvo in da na mladih stoji svet. Gledati na
otroke in mladino s takšnimi ali podobnimi mislimi gotovo vzbuja v glavi učitelja različne
pomisleke. Nasilni vedenjski vzorci, hiperaktivnost, nespoštljivost, neposlušnost, brezbrižnost
do obveznosti in še bi lahko naštevali – vse to ni ravno pozitivna popotnica naše prihodnosti,
ki naj bi jo krojila današnja mladina. Po drugi strani pa dejstvo, da otrok preživi v šoli, ki ne
samo izobražuje, ampak tudi vzgaja, večinski del dneva, terja od vsakega učitelja odgovorno,
načrtovano in preudarno vsakodnevno delovanje za dobrobit otroka. Nedvomno ima šola
velik vpliv na oblikovanje človekove (učenčeve) osebnosti, doživljanje samega sebe,
dojemanje lastne vrednosti in spoznavanje svojega mesta v ožji in kasneje v širši družbi.
Dušan Merc, slovenski pisatelj, učitelj, v enem izmed svojih esejev daje vsem pedagogom
izjemen pomen; naše delo opredeljuje kot veličastno, saj smo po njegovih besedah tako rekoč
kreatorji, kajti s svojim delom posegamo na področje božjega (Merc, 2009, str. 43), kar je
razumeti v smislu »(so)ustvarjanja« otrokove osebnosti.
2. Dober učitelj
V vsakdanjem učnem procesu učitelj zaradi omejenega časa na prvo mesto postavlja znanje
svojega predmeta. To je njegova glavna skrb in glavni cilj. Kot učitelji smo odgovorni za to in
ta odgovornost nas vodi, da iščemo najboljše poti, po katerih vodimo učence do bistva – trajne
usvojitve ciljev učnega predmeta v smislu funkcionalne uporabe pridobljenega znanja. Skrbno
načrtovana priprava na učno uro s kakršno koli vsebino je temeljnega pomena za uspešno in
kakovostno delo vsakega učitelja. Toda pri učnih urah se vse pogosteje dogaja, da nam
dragocen čas, ki smo ga načrtovali za učenje snovi, kradejo moteča dejanja nemirnih učencev,
ki vedno znova na neprimeren način iščejo pozornost. Tako se zgodi, da nepredvidljive
situacije popolnoma spremenijo načrtovan potek učne ure. Poleg tega se v takšni uri lahko
marsikaj zaplete. Nespoštljivo in celo nesramno vedenje učenca, ki ne upošteva učiteljevih
dobronamernih opozoril, sproži v učitelju različne odzive. Še tako uspešnemu in
priljubljenemu učitelju se zgodi, da kdaj povzdigne glas, neuspešno pomirja izbruhe otrok in
ob tem izgovori neprimerne besede.
Kadar kot učitelji začutimo, da določeni situaciji nismo bili kos, se navadno »zatečemo« k
razredniku ali svetovalni službi. Ta poteza je vse prej kot dobrodošla, saj s tem vsem
vpletenim in navzočim sporočamo, da nismo sposobni razrešiti določene težave. Večkrat ko
uporabimo to pot reševanja težav, manj vešči bomo v obvladovanju nastalih konfliktov. Naša
samozavest, ki je v razredu, polnem otrok ali najstnikov, še tako pomembna, bo slabela.
Občutek nemoči naredi človeka nezadovoljnega, otroci in mladostniki pa potrebujejo najboljši
vzgled – učitelja, ki ve, kaj dela, je moder, zna zajeziti povodenj svojih čustev in v otroku
prebuditi najboljše; verjame vanj, mu dopušča učenje na lastnih napakah ter ohrani mirnost in
dostojnost.

634

Kdo nauči učitelja, da ve, kako naj ravna v težavnih situacijah? Kateri pristop in način je
pravi, najboljši, najučinkovitejši? Obstaja ena sama pot do željenega uspeha (če sploh lahko
govorimo o uspehu ali gre tu predvsem za vsakodnevno zavestno naravnanost učitelja)?
V poplavi takšne in drugačne literature s področja didaktike, vzgoje, psihologije … in
številnih kvalitetnih strokovnih izobraževanj je težko najti en sam način (oziroma tak način ne
obstaja), ki bi čudežno deloval v vseh okoliščinah. Časi se spreminjajo, tudi trendi poučevanja
in vzgajanja, ki so bili (so) v šolstvu dokaj zakoreninjeni, kažejo na preživelost. Minili so časi,
ko smo se kot otroci učitelja bali in trepetali pred njim. Danes naj bi bil učitelj dober prijatelj,
izkušen vodja, ki ga odlikujeta »prijaznost in trdnost« (Prgič, 2012, str. 18). Otrok gre od
prvega do devetega razreda »skozi roke« številnih učiteljev; lahko jih je krepko čez deset. V
vsakem kolektivu smo si učitelji zelo različni. Predstavljajte si, da ste zaposleni v podjetju.
Prvih nekaj let imate vsako leto novega šefa, nato pa se dnevno menjajo, in sicer skoraj vsako
uro. Sliši se dokaj stresno. Drži, da smo si učitelji različni, toda prepričana sem, da si vsak
učitelj želi biti odlikovan z besedo dober.
3. Želja, odločitev in učenje
Kakovost učitelja se odraža na treh ravneh. Najprej se pojavi kot neka vrsta informacije, ki jo
ima spravljeno v svojih možganih. Pravzaprav gre za lastno vrednotenje. Učitelj, ki se z otroki
dobro počuti in ima ob koncu pouka občutek zadovoljstva in uspeha, se ima upravičeno za
dobrega. Ta njegova lastna informacija ima velik vpliv na njegovo funkcioniranje v razredu.
Druga raven kakovosti se pokaže na nivoju znanja učencev. Učitelj spremlja napredek
posameznega učenca, kar mu pove, da je njegovo (učiteljevo) delo (bilo) uspešno. Tretja
raven ne izhaja neposredno iz učitelja temveč iz otroka. Tu gre za povratne informacije otrok
(posledično tudi staršev) – učitelj jih prepozna v odzivih, počutju in tudi po besedah učencev,
ki so iskreni in hitro opazijo vsako spremembo bodisi na dobro bodisi na slabo.
Želeti si biti dober učitelj je temeljna iztočnica za delovanje v pravi smeri; želja ni nujno
zagotovilo za doseganje cilja, je pa nujen predpogoj za spremembo. Nič se ne zgodi brez
notranjega vzgiba (želje), kajti za zaprtimi vrati razreda smo v bistvu to, kar smo. Takrat se v
resnici pokaže naš pravi jaz. Otroci namreč učiteljem »držijo ogledalo […] in opominjajo, da
v navalu svojih pedagoških nalog ne pozabijo […] na svoj pravi obraz« (Pogačnik, 2004, str.
139). Učitelj ni samo posrednik znanja; pred otroke je namreč postavljen kot živ model, ki ga
je vredno posnemati. Zavedanje te velike odgovornosti mora v učitelju bodriti željo po tem,
da kar se da dobro opravi vse vidike svojega poslanstva – otroke in mladino izobraziti in
vzgajati.
Poglejmo si, kako učinek želje deluje v praksi. Po končanem pouku se peljem domov. Nisem
dobre volje, pravzaprav sem razočarana, ker je za menoj (še ena) neuspešna »akcija«
reševanja nastale konfliktne situacije v razredu. Žal mi je in želim si, da bi reagirala drugače.
Ne obsojam učenca, pač pa sem nezadovoljna sama s seboj. Zavedam se, da nisem bila
pripravljena na dano preizkušnjo. Možgani zaradi želje po boljšem odzivu sami od sebe iščejo
druge možne poti. V mislih se mi porodi eden od številnih boljših načinov reagiranja, ki sem
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ga zamudila uporabiti. Začutim, da bi zmogla ravnati drugače. Bistvo izbire boljše,
ustreznejše, humane poti za reagiranje v nepredvidljivi situaciji se odraža v dobrem občutku
in mirni vesti. In slednje želim imeti vsak dan. Če želja po spremembi ne bi obstajala, bi svojo
slabo vest glede tega utišala ali je celo sploh ne bi prepoznala.
Dovolj močna želja po približanju »popolnemu« modelu dobrega učitelja načeloma vodi v
odločitev za spremembe. Večkrat se ta sprožilni moment od želje k odločitvi zgodi po
udeležbi na določenem seminarju ali ob branju strokovne literature o vzgoji otrok in
mladostnikov. Iz lastnih izkušenj vemo, da nam trenutno navdušenje po opogumljajočih
seminarjih in čem podobnem zaradi preobilice dela in skrbi, ki nam jih prinaša vsakodnevno
delo z otroki in mladostniki, sčasoma usiha. Zato je potrebno poudariti, da se mora učitelj
vsak dan zavestno odločiti, da bo ohranil pozitivno vzdušje v razredu in se glede tega ob
nepredvidljivih situacijah ne bo prepustil trenutnemu razpoloženju. To pomeni, da mora svojo
odločitev o tem sprejemati vsak dan znova. Morda se na prvi pogled zdi to vsakodnevno
miselno ponavljanje določenega ravnanja nesmiselno, vendar ne pozabimo, da se vse začne v
naših mislih. Če smo se z neko pozitivno mislijo ukvarjali predhodno, je verjetnost ohranjanja
pozitivizma veliko večja (slednje velja na vseh področjih našega delovanja in tudi v obratni
smeri; na primer negativna naravnanost bo gotovo sprožila izbruh jeze in neprimernih besed).
V primeru, da se z neko umetno nastalo situacijo v svoji glavi ukvarjamo preden vstopimo v
šolo, je veliko možnosti, da bomo v resnični situaciji ostali mirni in se bomo odzvali tako, kot
želimo. Potrebno je tudi poudariti, da k zavestni odločitvi o ohranjanju pozitivne naravnanosti
sodi tudi učiteljeva odločitev, da ne bo zamerljiv; torej učenčevih neprimernih in
nepremišljenih besed, ki mu jih nameni, ne bo jemalo osebno. Nanj bo gledal kot na otroka, ki
mu mora s svojim vzgledom pokazati, kako se odzivati na neprijetna čustva. Naj pričakujemo,
da bodo otroci znali po mirni poti reševati svoje vsakodnevne (medsebojne) spore, če bomo
odrasli (morda sicer opravičeno) stresali nezadovoljstvo nanje in dajali duška svoji jezi?
Oglejmo si korak odločitve na praktičnem primeru. Denimo, da je torek, dan, ko je urnik
naporen in vključuje poučevanje v vseh razredih. Na poti v službo možgani obnavljajo
podatke o snovi, domači nalogi, spraševanju, učencih … Neizogibna je tudi misel na učenca v
6. razredu, ki s svojimi dejanji – namernim nagajanjem, neposlušnostjo, nesramnostjo,
nespoštljivostjo, z neopravljenim delom tako za doma kot v šoli, z izbruhi jeze ipd. vzbuja v
meni vznemirjenje, dvom, slabo voljo in celo strah. Namesto da ta občutja prevzamejo
nadzor, se jih odločim odpraviti. V mislih podoživljam pretekle situacije, povezane s tem
učencem. Veliko spominov je negativnih, so pa tudi pozitivni – te vzamem kot primer dobre
prakse in jih podoživljam. Ob tem zavestno sprejemam glavno odločitev, da ne glede na to,
kaj me čaka v razredu, ohranim mirno kri. Če odreagiram mirno, so možnosti za izbruh
učenčeve jeze, minimalne. Vnaprejšnja odločitev mi da moč in gotovost, da sem pripravljena
vstopiti v razred.
Učiteljeve odločitve za dobre spremembe so vedno dobrodošle in nikoli ne moremo reči, da je
zanje prepozno ali da smo zanje prestari, ker imamo morda samo še nekaj let do upokojitve.
Odločitev ni možno realizirati zgolj v primeru, če se o tem nismo pripravljeni učiti. Vsako
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napredovanje na področju izobraževanja in vzgoje zahteva učenje. Če želimo uresničiti svojo
željo po obvladovanju različnih situacij in ko se odločimo za pozitivne pristope, se moramo
pripraviti na učenje. Jani Prgič v svojem priročniku Pozitivna disciplina za vrtce in šole
navaja številne primere, kako naj otroke naučimo odzivati se na razne situacije; ob tem se na
pamet naučijo točno določenih delov povedi (Prgič, 2012, npr. str. 101), ki jih uporabljajo
najprej skozi igro vlog, kasneje pa v vsakodnevnih situacijah. Tudi učitelj se preprosto lahko
nauči, kaj izreči v določenih okoliščinah, kako reagirati in obvladati svoja čustva. Če učitelj
vodi otroke po načelih pozitivne discipline, velja pozitivna disciplina tudi zanj. Učenje
določenih vzorcev komuniciranja ima pri tem pomembno vlogo. To, kar učitelju pomaga kot
prva pomoč, so tri pomembne stvari, ki si jih je vredno zapomniti (naučiti) in jih vsak dan tudi
»osvežiti« (ponavljati) v svojih mislih. Da bi si jih lažje zapomnili, jih najprej podajmo v
kratkih poimenovanjih:
1.Nasmeh.
2.Dragocenost.
3. Vzajemnost.
Prva stvar je torej nasmeh. Svoj napet obraz lahko v trenutku sprostimo z eno samo potezo,
ko potegnemo kotičke svojih ustnic navzgor. Mimika našega sproščenega obraza bo učencu
dala jasno vedeti, da nas njegovo dejanje ni vrglo s tira. Ta poteza bo imela pozitiven učinek
tudi na nas, saj bo hkrati sprostila našo (morebitno) notranjo napetost. V naslednjem trenutku
ima odločilen pomen ozaveščanje dejstva, da je vsak otrok dragocen; ne glede na to, kdo in
kakšen je, je vreden naše pozornosti, naše ljubezni in našega časa (čeprav se po drugi strani
od nas pričakuje, da v šolski uri obravnavamo vso načrtovano snov). Morda bomo otroku
namenili svoj prosti čas, ki nam ga nihče ne plača in ga ne moremo vpisati v nobenega od
stebrov. Ko dojamemo dragocenost in vrednost otroka, pred nami ne bo več stal razvajen
smrkavec ampak otrok, potreben naše pomoči. Morda bomo edina odrasla oseba v njegovem
življenju, pri kateri bo opazil drugačne vedenjske vzorce, kot jih vidi drugje. Če smo v
dvomu, kako naprej od tu, se spomnimo zlatega pravila vzajemnosti. To je zelo staro,
preprosto, a učinkovito pravilo. Če ga upoštevamo, skoraj ni možnosti, da izgovorimo ali
naredimo kaj, kar bi kasneje obžalovali. Zlato pravilo vzajemnosti namreč uči, naj ne
izrečemo ali naredimo drugim ničesar, kar sami ne bi želeli slišati oziroma doživeti. Če
pravilo oblikujemo tako, da se izognemo zanikanju, smo pozvani delati drugim samo to, kar je
všeč tudi nam. Z otrokom torej ravnamo tako, kot bi si želeli, da se ravna z nami. Ste veseli,
če vas kdo kritizira in nagovarja s stavkom tipa: »Spet samo ti nimaš?« Se veselite srečati
osebo, ki vam vsak dan postreže s kupom obsodb o vaši lenobi in neodgovornosti (a v resnici
ne pozna vašega življenja)? Bi z veseljem opravili domačo nalogo ob misli na učitelja, ki kriči
in grozi?
Zlato pravilo vzajemnosti postavlja stvari v pravo ravnovesje in vodi k pravim dejanjem. Ne
želim, da me kdorkoli kritizira, žali, graja, torej učenca ne kritiziram, ga ne žalim niti grajam.
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Kaj bi si želela, če bi bila jaz ta učenec, ki bi ga najraje obsula s ploho besed, da se končno
zresni in pride k pameti? Želela bi, da me učitelj sprejme ne glede na vse, da z mano ravna
tako kot z najboljšim učencem, da me ne izpostavlja kot negativen primer, ampak me pohvali,
ko opazi moj napredek. Me razveseli dejstvo, da bom kaznovana za neopravljeno delo? Bi
bila navdušena, da imam ta teden dvakrat več dežurstva, ker sem prejšnji teden med odmorom
za malico pozabila dežurati? Ne, to bi v meni vzbudilo žalost in dvom. Morda naslednji teden
res ne bi pozabila niti na najkrajši odmor, toda vsako moje nadaljnje dežuranje bi me znova
spomnilo, da sem bila kaznovana. Spomin na to bi me spremljal in dvomim, da bi ga zlahka
pozabila.
Poglejmo si praktičen primer za korak učenje. Na poti v službo najprej podoživim željo po
uspešno opravljenem delu z otroki. Na ure sem dobro pripravljena. Odločna sem, da bom v
razredu mirna, da ne bom povzdigovala glasu in se ne bom jezila. Odpadejo besede kritike,
žalitev, omalovaževanja … V mislih ponovim »prvo pomoč« za nepredvidljive situacije: N –
nasmeh, D – dragocenost vsakega otroka in V – zlato pravili vzajemnosti. Spomnim se na
konkretnega učenca in se ob misli nanj nasmehnem. Takoj občutim, da ga imam v resnici
rada kot vse ostale; torej je dragocen. Z njim bom ravnala tako, kot si želim, da bi se ravnalo
z menoj. Učenec je edini, ki še ni imel govornega nastopa. Potrebno je bilo prebrati Slovenske
narodne pravljice in se naučiti pripovedovati eno od njih. Učenec je imel na razpolago dva
termina, a se je, ko je bil poklican k opravljanju govornega nastopa, razburjal, izgovarjal je
neprimerne besede in se vedel skrajno neprimerno. Moja prva dva odziva na to sta bila tako
kot pri njem neuspešna. Iz mojih ust je poletelo nekaj besed kritike in groženj (če ne boš
opravil …). In tu se je stvar končala. Po dveh neuspelih poskusih motiviranja učenca za
izvršitev dane naloge si želim najti boljšo pot. Odločim se spremeniti način. Vprašam se, kaj
bi delovalo pri meni in imam hkrati v mislih tudi učenčeve navade (neodločnost,
nezanesljivost, prelaganje obveznosti, včasih tudi laganje …). Pokličem ga k sebi in ga na
samem vprašam, kako napreduje z govorno vajo. Prizna, da si knjige še sploh ni sposodil.
Takoj za tem povpraša po urniku knjižnice. Pomagam mu ugotoviti, kdaj je knjižnica odprta.
Dovolim mu, da izposojo opravi med mojo uro. Po uri ga pokličem v kabinet. Pride s knjigo v
roki. Zavedam se, da je zanj to velik zalogaj. Pomislim, da se mu utegne vse skupaj upreti,
zato predlagam izbor določenih pravljic. Fant sam označi, katere pravljice bo prebral.
Dovolim mu prosto izbiro. Zahvali se in odide. Naslednji dan pove, da je izbrana besedila
prebral in že izbral enega za govorni nastop. Ob tem mi izpove svoje nelagodje za
pripovedovanje pravljice pred sošolci. Glede na to, da učenec ponavlja razred, ga razumem.
Sam mi predlaga, da bi mu bilo lažje pravljico prebrati v svoji klopi. Razumem učenčevo
stisko in privolim. Pohvalim njegov način komuniciranja z menoj in uspešno reševanje
lastnega problema. Sošolce na njegovo željo seznanim z najinim dogovorom. Postaviva
datum, ki se ga učenec drži. Svojo nalogo opravi tako dobro, da mu na koncu sošolci
zaploskajo. Ob koncu službe se zavedam, da so me moje odločitve pripeljale do občutka, ki ga
želim podoživeti vsak dan. Tako pridobim novo pozitivno izkušnjo, iz katere se naučim, kako
pomembno je VEDNO poiskati čas, iskati nove poti, se pogovarjati, spoznati stisko učenca in
se prilagoditi.
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4. Zaključek
Učitelji vseh časov – od začetka pa do 21. stoletja – imamo zagotovo eno izmed
najpomembnejših vlog v življenju posameznika. Na svoji poklicni poti doživljamo kot vsi
ostali ljudje vzpone in padce. Delo z otroki je odgovorno in težavno, a hkrati prinaša trajno
veselje. Od učitelja terja veliko mero modrosti, vztrajnosti in požrtvovalnosti. Večkrat celo
presega meje razumnega, kajti učiti s srcem je temeljnega pomena za to, da bi se v otroku
pustila trajna, neizbrisljiva sled pozitivnega in dobrega vpliva. Kakršna koli že bo šola
prihodnosti in ne glede na to, kako izpopolnjeni in dodelani bodo učbeniki, delovni zvezki,
učni načrti, elektronske naprave in njihovi programi za čim boljše učenje nič in še enkrat nič
ne more nadomestiti vloge dobrega učitelja; učitelja, ki si želi delovati v dobro otroka, ki se za
to vsak dan zavestno odloči in se je pripravljen vedno znova učiti (Ž – želja, O – odločitev, U
– učenje). Dober učitelj se ne ozira na večino, ki nima nujno prav. Upa si biti edini, ki ravna
drugače – po svoji vesti in po svojem srcu. Prizna svoje napaka in jih ne potlači. Išče nove
uspešne poti in mu za to ni škoda časa, saj se zaveda, da ob delu za dobrobit otrok raste in
napreduje tudi sam. Dober učitelj ne obsoja drugače mislečih kolegov, se nima za več
vrednega in ne gleda z viškom na ostale učitelje. Zaveda se, da ne obstaja samo en način
dobrega delovanja in da otroci potrebujejo različne pozitivne vzorce, ki jih pridobijo skozi
spekter vseh učiteljev. Dober učitelj ima veliko srce, v njem ni prostora samo za nekatere,
ampak za vse. Zaradi tega se občasno utrudi, kdaj opeša ali obnemore, vendar zopet vstane,
kajti zaveda se svoje nenadomestljive vloge pri rasti intelektualne in čustvene inteligence
vseh. Dovolj je, da imam v življenju enega takšnega Učitelja!
Viri
Merc, D. (2009). Resničnostna predstava in utopija. Radovljica: Didakta.
Pogačnik, M. (2004). Tri izhodišča za prenovljen koncept vzgoje. V Kakšna bo šola
prihodnosti? 138–142. Radovljica: Didakta.
Prgič, J. (2012). Pozitivna disciplina za vrtce in šole. Griže: Svetovalno-izobraževalni
center MI.
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Božidarka Vivat: MEDNARODNI PROJEKTI IN NJIHOVI STRANSKI UČINKI
Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Povzetek
Začetki mednarodnega sodelovanja naše šole s šolami po Evropi segajo kakih deset let nazaj.
Hkrati se je približno začelo tudi uvajanje prvega tujega jezika, večinoma angleščine, v prvo
triletje devetletke. Mednarodno sodelovanje je na različne načine vplivalo na delovanje naše
osnovne šole, posledično pa tudi na srednje šole, kamor so se vpisovali naši učenci. Eden od
pozitivnih učinkov tega sodelovanja je povezovanje učiteljev, učencev in staršev. Dolgotrajni
pozitivni učinki projektov se kažejo na različnih področjih in se dotikajo vseh generacij.
Summary
The very beginnings of international collaboration of our school to other European schools
started around ten years ago. At approximately the same time Slovenian schools started to
impose English as the first foreign language into the first three grades of primary school. The
international cooperation provided a wide variety of consequences to the operation of our
school and consequently to the secondary schools our students went to. One of the positive
side effects provided by the cooperation is the bonding of teachers, students and parents.
Long-term positive effects are seen in different areas and consider all generations.
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V času od leta 2009 so se na naši šoli odvili trije mednarodni projekti. Prva dva sta bila še v
okviru Comenius-a. (Johan Amos Comenus je bil človek, ki se ga obravnava kot očeta
izobraževanja. Bil je filozof, pedagog in teolog, ki je v 17. stoletju kot verski prebežnik
potoval po Evropi in učil principe izobraževanja. Zagovarjal je, da se naj ljudje učijo v
maternem jeziku, ne v latinščini, zamislil si je slikovne »učbenike«, predlagal postopnost
učenja od lažjega k težjemu in podobno.)
Kasneje so se tovrstni mednarodni projekti preimenovali v Erasmus +. Govorili bomo o
partnerstvih med šolami.
Osnovna ideja partnerskih projektov je, da se šole, ki se odločijo za sodelovanje, povežejo
med sabo. Povezava se začne s prijavljanjem na projekt in izborom teme kot rdeče niti
projekta. Projekt v osnovi teče z namenom, da se sodelujoče šole med sabo obiščejo. Taki
obiski se imenujejo mobilnosti. Če je mogoče, se v času trajanja projekta med sabo srečajo
vse sodelujoče institucije.
Koordinatorji se že pred začetkom projekta dogovorimo, koliko učencev in koliko učiteljev bo
sodelovalo na posamezni mobilnosti. Okvirno se za obiske določijo že tudi datumi. Kar se tiče
potovanja učiteljev smo omejeni s sredstvi, zgornje število udeleženih učencev pa načeloma
omeji gostitelj, ki se trudi v sklopu svoje institucije poiskati družine z otroki, pri katerih bodo
učenci preživeli čas obiska. Le ta običajno traja od pet do sedem dni. Največ učencev smo do
sedaj peljali na Poljsko, kamor smo šli trije učitelji in šest učencev, nekatere mobilnosti pa so
namenjene samo učiteljem za pripravo materiala in idej za projekt in na take mobilnosti
učenci ne hodijo. Največkrat se na mobilnost odpravi šest ljudi, dva učitelja in štirje učenci.
V sklopu projekta se dela na določeni temi. Tako je bil naš prvi projekt npr. namenjen znanim
ljudem iz našega okolja. Na ta način smo spoznavali Slovenske pomembne osebnosti in hkrati
pomembne ljudi iz partnerskih držav. V drugem projektu smo opazovali sonce in spremembe,
ki so z njim povezane. Naučili smo se opazovati naravo in njeno raznolikost, glede na
oddaljenostjo sonca od zemlje. Učenci so fotografirali sonce in si fotografije med sabo
izmenjavali. Zadnji projekt je bil namenjen ozaveščanju pomena gibanja in zdrave prehrane
za zdravo telo. Ugotavljali smo, da se na področju Slovenije že zadovoljivo dobro zavedamo
te povezave, nekateri naši partnerji pa se s tem šele seznanjajo.
K sodelovanju v projektu skušamo privabiti večino učencev na šoli. Učitelji, ki so del tima,
vklapljajo dejavnosti povezane s projektom v svoje letne delovne priprave, v letni delovni
načrt šole se vnesejo pomembni datumi in dejavnosti povezane s projektom. V času obiska na
naši šoli, sodeluje velika večina delavcev in učencev ter seveda starši. Šola je v celoti
seznanjena s tem, kar se za projekt počne.
Tako bi lahko na kratko opisali potek mednarodnega sodelovanja v okviru Comenius-a in
Erasmus-a na naši šoli. Od prvega do zaključka tretjega projekta pa smo se marsičesa naučili,
veliko stvari se je tudi spremenilo, izboljšalo.
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Pri prvem projektu sem kot koordinatorka k sodelovanju pridobila dve anglistki in dva ali tri
sodelavce, ki so radi potovali in so bili mnenja, da so mobilnosti nekaj podobnega kot
potovanja s turistično agencijo. Še vodstvo šole je na samem začetku v mobilnostih videlo
možnost nagrajevanja učiteljev za dobro opravljeno delo v šolskem letu. S prvim projektom
smo prebijali led na veliko področjih. Pogosto smo bili deležni pripomb v smislu, da imamo
dovolj dela že sami s sabo doma, kaj nam bo mednarodno sodelovanje, če se že znotraj
kolektiva ne razumemo najbolje. Kako naj prepričamo starše, da nam bodo zaupali svoje
otroke, ko jih bomo peljali v svet? S težavo nam je uspelo najti dovolj družin, ki so bile
pripravljene gostiti učence drugih držav, ko smo sprejeli partnerje v Sloveniji. Veliko težavo
je predstavljal tudi strah pred komuniciranjem v angleščini ali kateremkoli tujem jeziku.
Po mobilnosti pri nas in po nekaj obiskih v tujini, so se začele stvari počasi spreminjati,
izboljševati. V drugem projektu se je število učiteljev, ki so si želeli sodelovati in pomagati
pri delu v projektu zelo povečalo in sestavili smo že kar dober tim. Učitelji smo začeli opažati
spremembe na več področjih. Največkrat smo bili navdušeni sami nad sabo in nad znanjem
tujega jezika, ki smo ga lahko, večina prvič v življenju, sproščeno uporabljali v pogovoru s
sodelavci iz drugih držav. S pogovorom in opazovanjem dela na šolah partnericah, smo se
začeli primerjati med sabo in najprej začeli ceniti kar imamo in kar znamo, hkrati pa ceniti to,
kar imajo in znajo drugi. Naučili smo se prepoznati in pohvaliti dobre stvari.
Danes, po končanih treh projektih, se bojim, da v naslednjem projektu ne bo dovolj
mobilnosti in dovolj dela za vse učitelje, ki si želijo sodelovati, pomagati in po svojih močeh
doprinesti. Vedno več jih zanima kako bi lahko pripomogli pri delu na projektu in vedno več
si jih želi na lastni koži doživeti izkušnjo mobilnosti, obiskati šolo v drugi državi, spoznati
šolski sistem tam, navezati stike z učitelji, pridobiti nova znanstva in prijateljstva.
Zelo podobno je tudi z učenci. Od staršev smo po mobilnostih dobivali izjave v smislu:
»Ker so bili naši otroci vključeni v projekt in so potovali z vami, so zdaj izbrali tudi srednjo
šolo v kateri bodo prakso lahko opravljali v tujini in jih tega ni strah.«,
»Toliko jezika, kot se ga je moja hči naučila v tistem tednu mobilnosti, se ga ni v vseh letih
učenja prej.«
»Mednarodni obisk je bil za celotno družino izjemno doživetje. Postali smo prijatelji z
družino našega gosta, navezali smo stike in se imamo namen družiti tudi v prihodnje.«
»Z družino učenca, našega gosta, smo skupaj preživeli del počitnic in se imeli nepozabno
lepo. Zdaj si želimo tudi mi, kot družina kam odpotovati in širiti obzorja.«
Učitelji smo nagnjeni h kritiziranju. /premalo kritike ni še nikogar ranilo, preveč kritike pa je
»ubilo« že veliko ljudi/
Zaradi kritike ljudje običajno dobimo občutek, da nismo dovolj dobri, da recimo jezika ne
znamo dovolj dobro. Ob srečanju z nekom, ki je na podobnem nivoju znanja, kot mi in ko
642

skušamo z njim komunicirati ugotovimo, da smo, kljub vsemu, v času izobraževanja pridobili
dovolj znanja in da smo sposobni komunicirati. Počasi se lahko otresemo predsodkov. Le ti
niso vedno povezani samo z našim znanjem ali sposobnostjo komuniciranja, predsodke
imamo tudi pred drugačnimi načini življenja, ki nam niso poznani. Zdi se, da nekateri ljudje
ne živijo »pravilno«. Drugi učitelji ne učijo tako, kot se nam zdi, da bi morali. Učenci nikoli
niso taki, kakršne bi si mi želeli.
Kaj so potemtakem stranski učinki mednarodnih projektov na naši šoli?
S tem ko spoznamo življenje ljudi v drugih državah in vidimo, da z drugačnimi načini
dosegajo podobne rezultate, lahko uvidimo, da obstaja več različnih poti za dosego enakega
cilja.
Učenci, ki so preživeli nekaj dni pri vrstnikih in njihovih družinah so od blizu pogledali v
kulturo, navade in običaje naroda. Ugotovili so, da je sveta veliko več, kot so ga videli samo v
svojem domu. Otroci v drugih državah se prav tako učijo tujih jezikov, učijo se računati,
pisati in brati, učijo se maternega jezika, ki pa je drugačen od našega. Večina učencev si je
želela naučiti se vsaj nekaj besed maternega jezika svojih gostiteljev. Med učenci so se stkala
dragocena prijateljstva, tudi simpatije. S pomočjo družabnih omrežij ohranjajo stike še veliko
let po končanih projektih. Podobno je tudi z učitelji, ki se med sabo spoprijateljimo in še
naprej izmenjavamo dragocene izkušnje.
Učitelji smo pridobili na samozavesti, začeli smo se zavedati, da imamo dovolj znanja in
sposobnosti za to, kar počnemo. Prepričana sem, da so vsi sodelujoči, učenci in njihovi starši,
učitelji in drugi delavci na šoli, zaradi našega mednarodnega sodelovanja pripravljeni na vse
izzive, ki nam jih počasi prinašajo svetovne migracije, ko se učimo sobivanja različnih kultur.
Začeli smo previdno, plaho in postajali čedalje bolj samozavestni in povezani. Začeli smo
zaupati drug drugemu v kolektivu, vedno bolj nam zaupajo učenci in tudi starši. Še naprej
bomo prijavljali projekte in veselimo se novih doživetij.
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Janja Jakljič: SPODBUJANJE PODJETNOSTI, RADOVEDNOSTI,
SAMOINICIATIVNOSTI IN USTVARJALNOSTI V OSNOVNI ŠOLI
Osnovna šola Metlika
Povzetek
Tradicionalna šola učence obremeni z obsežnim učnim načrtom, z domačimi nalogami, z
učenjem na pamet in reprodukcijo. Od učencev zahteva poslušnost in sledenje navodilom.
Živimo v času naglih sprememb, ki bodo v prihodnosti še izrazitejše. Za kvalitetno življenje
in preživetje bo potrebna zmožnost prilagajanja vedno novim okoliščinam. Uspešni bodo
ustvarjalni, samoiniciativni, odgovorni, kritični, radovedni in podjetni posamezniki, ki bodo
pridobljena znanja in spretnosti znali uporabiti po končanem šolanju. Z namenom razvijanja
kompetenc samoiniciativnosti in podjetnosti v šolskem sistemu, v okviru ZRSŠ in MIZŠ
deluje projekt POGUM, ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje
prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem«. V središču so učenci, ki sodelujejo v
vseh fazah, od ideje, načrtovanja do realizacije.
Ključne besede: kreativnost, podjetnost, samoiniciativnost, povezovanje teorije s prakso
Summary
The traditional school burdens its pupils with a packed curriculum, homework, learning by
heart and reproduction of what they have learnt. It demands obedience and following
instructions. We now live in a world of rapid changes that will become even more distinct in
the future. In order to survive and to preserve the quality of life, one will need to be able to
constantly adapt to the changes. Success will therefore come to creative, responsible, critical,
curious and ambitious individuals who will be able to use the knowledge they have acquired
at school. In order to encourage the development of the competences of self-initiative and
entrepreneurship in the school system, the National educational institute and the Ministry of
education, science and sport of Slovenia encourage and support the project POGUM, that
stands for »building the competence of entrepreneurship and encouraging a flexible uptake
between education and the environment«. At the centre of this project are the pupils, who
participate in all stages, from the idea, planning to the execution of the project.
Key words: creativity, entrepreneurship, self-initiative, connecting theory to experience
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1. UVOD
Splošni cilj osnovne šole je učencem dati temeljno znanje in jih pripraviti na nadaljnje šolanje
ter usposabljanje za poklicno in osebno življenje. Še vedno v šoli učence preveč
obremenjujemo s faktografskim znanjem, usmerjamo in ukalupljamo. Da bi učence dobro
pripravili za prihodnost, bi jim morali omogočiti praktične izkušnje, jih naučiti kako
pridobljeno znanje uporabiti v življenjskih situacijah in spodbujati samoiniciativnost in
ustvarjalnost. Z vključitvijo v projekt POGUM, katerega namen je razvijati kompetence
podjetnosti, želimo učencem nuditi možnosti, da uresničujejo svoje ideje, se učijo na svojih
napakah, so kreativni in samoiniciativni.
2. KAKŠNO ZNANJE BO POTREBNO V PRIHODNJOSTI
V času hitrih sprememb je težko predvideti, katera so tista znanja, ki bodo učencu omogočila
uspešno karierno pot, kakovostno osebno življenje, sožitje in vključevanje v družbeno
življenje. Znanje, ki ga učenci pridobijo v šoli hitro zastara. »Učenci naj bi pridobili zmožnost
prilagajanja spremembam, kritično distanco, trdno osebnostno jedro ter zmožnost in
pripravljenost soustvarjanja novih, boljših rešitev naraščajočih socialnih, ekonomskih,
ekoloških problemov.« (Marentič Požarnik 2011)
V izhodiščih kurikularne prenove je zapisano: »Kakovost znanja se ne meri le po količini
poznanih dejstev in rešitev, pač pa po njihovi trajnosti in uporabnosti za postavljanje in
reševanje novih problemov, po razumevanju sebe, drugih in okolja in po sposobnosti
pridobivanja novega znanja.« (Izhodišča…1996)
Medtem, ko je bilo v preteklosti pomembno, da se je učenec znal dobro naučiti v šoli podano
snov, se danes bolj poudarja samostojnost, prilagodljivost in pripravljenost na vseživljenjsko
učenje.
OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj) poudarja, da je potrebno narediti
premik od učenja vse obsežnejših vsebin k učenju zmožnosti ali spretnosti – kompetenc, ki
bodo mladim omogočale uspešno znajdenje v poklicu in življenju. Gre za zmožnost sklepanja,
ustvarjalnega in kritičnega razmišljanja, prenašanja in uporabe naučenega v novih, življenjskih
situacijah, zmožnost reševanja problemov, pripravljenost na vseživljenjsko učenje, za tveganje
ob preizkušanju novega ipd.
Kompetenc se učimo drugače kot vsebinskega znanja in temu je potrebno prilagoditi način
poučevanja, kar seveda terja od učitelja nove veščine in premike v razmišljanju. Vloga učitelja
je zahtevnejša. Učitelj ni le posredovalec znanja, ampak spodbujevalec vse bolj samostojnega
učenja.
Kompetence so zmožnosti posameznika, da uporabi svoje znanje, izkušnje, spretnosti,
sposobnosti in vrednote za uspešno, ustvarjalno in etično delovanje v službenem, osebnem in
družbenem življenju. Omogočajo uspešno vključitev v svet dela in družbeno življenje. Za
današnji in trg dela prihodnosti so značilne nenehne in vse hitrejše spremembe kot posledica
tehnološkega razvoja, globalizacije in internacionalizacije, družbenih in demografskih
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sprememb. Spreminjajo se poklici in delovno okolje. Na karierni poti se je potrebno nenehno
učiti novih znanj za lažje prehajanje med strokovnimi področji in načini dela. Znanje
pridobljeno skozi izobraževanje kmalu zastara. Za uspešno karierno pot je potrebno razviti
splošne kompetence, ki nam omogočajo, da se bolje znajdemo v delovnem okolju, učinkovito
komuniciramo s strankami in sodelavci, rešujemo probleme in se prilagajamo spremembam.
Svetovni gospodarski forum je v raziskavi prihodnosti dela ugotovil, da bodo ključne
kompetence v prihodnosti: kompleksno reševanje problemov, kritično mišljenje, kreativno in
ustvarjalno razmišljanje, upravljanje ljudi, organizacijske sposobnosti, čustvena inteligenca,
etična presoja in odločanje, sposobnost osredotočiti se na ljudi, pogajalske spretnosti
in kognitivna fleksibilnost.
3. EVROPSKI KOMPETENČNI OKVIR
Evropska komisija na področju izobraževanja je opredelila osem ključnih veščin, ki jih učenci
razvijajo skozi vse stopnje izobraževanja in jih vsak posameznik potrebuje za osebnostno
izpolnitev in razvoj, zaposljivost, socialno vključenost in aktivno državljanstvo.
Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc:
-

pismenost,
večjezičnost,
matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca,
digitalna kompetenca,
osebnostna, družbena in učna kompetenca,
državljanska kompetenca,
podjetnostna kompetenca,
kulturna zavest in izražanje.

4. KOMPETENCA PODJETNOSTI IN INOVATIVNOSTI
Najprej je potrebno pojasniti razliko med pojmoma podjetnost in podjetništvo. »Podjetništvo
je poskus ustvariti dodano vrednost s pomočjo odkrivanja poslovnih priložnosti, obvladovanja
tveganja, ki ustreza tej priložnosti, in s pomočjo komunikacijskih in poslovnih (managerskih)
sposobnosti in znanja mobilizirati človeške, finančne in materialne vire, potrebne za uspeh
podjetja«(Vahčič, 1998, 50). Pri podjetništvu gre torej za zadovoljevanje tržnih potreb z
namenom doseči čim večji dobiček.
Podjetnost pa je veliko širši pojem. Podjetnost je sposobnost posameznika za uresničevanje
svojih zamisli. Gre za proces od ideje, zamisli, do realizacije teh zamisli. Podjetnostna
kompetenca pomeni zmožnost izkoriščanja priložnosti in uresničevanja zamisli ter
pretvarjanja teh priložnosti in zamisli v vrednost za druge. Temelji na ustvarjalnosti,
kritičnem mišljenju in reševanju problemov, iniciativnosti in vztrajnosti ter sposobnosti za
sodelovanje pri načrtovanju in vodenju projektov s kulturno, družbeno ali finančno
vrednostjo.
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»Podjetnostna kompetenca zahteva zavedanje, da obstajajo različne okoliščine in priložnosti
za udejanjanje zamisli z osebnimi, družbenimi in poklicnimi dejavnostmi, ter razumevanje
njihovega nastanka. Posamezniki bi morali poznati in razumeti pristope k načrtovanju in
vodenju projektov, kar vključuje tako postopke kot vire. Morali bi razumeti ekonomijo ter
družbene in gospodarske priložnosti in izzive, s katerimi se sooča delodajalec, organizacija ali
družba. Zavedati bi se morali tudi etičnih načel in izzivov trajnostnega razvoja, pa tudi lastnih
prednosti in slabosti. Podjetniške spretnosti temeljijo na ustvarjalnosti, ki vključuje
domišljijo, strateško mišljenje in reševanje problemov, ter kritičnem in konstruktivnem
razmisleku v razvijajočih se ustvarjalnih procesih in inovativnosti. Vključujejo sposobnost
delovanja posamično ali sodelovanja v skupinah, mobilizacije virov (ljudi in stvari) ter
vzdrževanja dejavnosti. To vključuje sposobnost sprejemanja finančnih odločitev glede
stroškov in vrednosti. Bistvena je sposobnost učinkovitega sporazumevanja in pogajanja z
drugimi in soočanja z negotovostjo, dvoumnostjo in tveganjem v okviru sprejemanja
informiranih odločitev. Za podjetnostni odnos so značilni samoiniciativnost in aktivnost,
proaktivnost, pogled v prihodnost, pogum in vztrajnost pri doseganju ciljev. Vključuje željo
po motiviranju drugih in vrednotenju njihovih zamisli, empatijo ter skrb za ljudi in svet ter
sprejemanje odgovornosti z etičnim pristopom v celotnem procesu.« (Uradni list EU, 4. 6.
2018)
Podjetnost je kompetenca, ki jo potrebujemo v procesu izobraževanja, na karierni poti in v
življenju na splošno. Povezana je z vsemi področji življenja, z osebnim razvojem, aktivno
participacijo v družbi, vstopom na trg dela in skupnimi podvigi, ki so lahko kulturne, socialne
ali komercialne narave.
Podjetnost in inovativnost sodi med ključne kompetence, ki jih moramo razvijati skozi vse
stopnje izobraževanja.
V 2.členu Zakona o osnovni šoli so med ostalimi navedeni tudi cilji osnovnošolskega
izobraževanja.:
razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnost in
ustvarjalnost učenca;
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
- vzgajanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar
vključuje globje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih
ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
Učence v šoli vzgajamo in pripravljamo na življenje. Naša naloga je, da razvijamo
kompetence, ki jih bodo učenci potrebovali na svoji karierni poti in v vsakdanjem življenju.
Razvijati moramo samoiniciativnost, ustvarjalnost, kritičnost, sodelovalnost in učence naučiti
prevzemati odgovornost za svoja dejanja. V tem procesu učenci uporabijo svoje znanje, ga
združijo z inovativnimi idejami, načrtujejo poti do ciljev v povezovanju z drugimi,
uporabljajo različne vire, sprejemajo odločitve in odgovornost zanje, predvidevajo,
uporabljajo domišljijo in kreativnost.
-
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5. PROJEKT POGUM
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom za šolstvo vodi
projekt POGUM - Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.
Akronim POGUM pomeni Podjetnost gradnik zaupanja mladih.
Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja za razvijanje
podjetnosti v osnovnih šolah. Razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in
oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju
ključnih kompetenc, skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.
decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (UL L 394/10 z dne 30. 12.
2006), ter sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14. Gre za
pridobivanje izkušenj za boljše možnosti zaposljivosti in za razvoj podjetnosti in
ustvarjalnosti skozi uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju šole z
okoljem in konzorcijskimi partnerji v projektu.
Osnovni cilji projekta so:
razviti, preizkušati, spremljati, evalvirati in implementirati celovite modele
podjetnosti v osnovni šoli in tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in
okoljem, bolje povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju, da bi kultura
podjetnosti postala del kulture okolja;
- mlade naučiti, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z namenom, da bodo
prenašali znanje izven šolskega okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije;
- opolnomočiti učence, strokovne in vodstvene delavce v osnovni šoli s kompetenco
podjetnosti.
ENTRE COMP: EVROPSKI KOMPETENČNI OKVIR PODJETNOSTI
-

Kompetenčni okvir podjetnosti tvori petnajst kompetenc, ki so razdeljene na tri področja:
Področje IDEJE IN PRILOŽNOSTI:
 odkrivanje priložnosti
 kreativnost
 vizija
 vrednotenje idej
 etično in trajnostno mišljenje
Področje VIRI:






samozavedanje in samoučinkovitost
motivacija in vztrajnost
mobilizacija virov
finančna in ekonomska pismenost
vključevanje drugih
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Področje AKCIJA:






samoiniciativnost
načrtovanje in vodenje
obvladovanje negotovosti in tveganj
sodelovanje
izkustveno učenje

Slika 14: ENTRE COMP, EVROPSKI KOMPETENČNI OKVIR PODJETNOSTI
Vsaka šola se odloči za eno od področij: prostor, šola kot središče skupnosti, kultura kot
spodbujanje različnosti, ekonomija samooskrbe, karierna in poklicna orientacija, nove
tehnologije in trajnostni razvoj.
6. SPODBUJANJE PODJETNOSTI NA OSNOVNI ŠOLI METLIKA
Na naši šoli v projektnem timu sodeluje šest učiteljev iz različnih predmetnih skupin, vodja
tima je pomočnica ravnateljice, vključena pa je tudi ravnateljica.
Najprej je bilo potrebno oblikovati izziv in raziskovalno vprašanje. Tega smo se lotili na
pedagoški konferenci, kjer smo učiteljem predstavili projekt, področja in vsebinske smernice.
V skupini si je vsak najprej izbral en izziv na področju učenja, poučevanja, življenja in dela
na šoli ter utemeljil, zakaj je ta izziv pomemben in kako je povezan z našo šolo, lokalnim
okoljem in z učenjem. Skupina je izbrala tri izzive, ki so jih predstavili na plenarnem
poročanju.
Projektni tim se je na osnovi predlogov odločil za področje prostor, saj se je velika večina
predlaganih izzivov nanašala prav na to področje. Oblikovali smo izziv: ureditev kotičkov v
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okolici šole in raziskovalno vprašanje: Kako urediti okolico šole v ustvarjalno, spodbudno in
igrivo učno okolje.
Ko smo imeli izziv in raziskovalno vprašanje, smo vključili učence. Na šolski skupnosti smo
jim predstavili projekt, izziv in raziskovalno vprašanje. Predstavniki so vsak v svojem
oddelku postavili vprašanje: Kaj in kako bi želeli spremeniti v okolici šole? Predloge so v
pisni obliki posredovali projektnemu timu.
V nadaljevanju so učitelji po strokovnih aktivih načrtovali aktivnosti za prihodnje šolsko leto,
pri čemer so izhajali iz predlogov učencev. Oblikovali so operativni in akcijski načrt in
dejavnosti vnesli v letni delovni načrt.
Najpomembnejše je, da učenci sodelujejo pri vseh aktivnostih od ideje do realizacije.
Načrtovane dejavnosti po predmetnih področjih:
Likovni pouk: izdelava manjših kipov, ki bodo sestavni del večje kiparske celote in mozaika,
ki bo vdelan v steno pod stopniščem.
Kemija: preučitev materialov, ki so uporabljeni v okolici šole, študija možnosti recikliranja
uporabljenih materialov oziroma zamenjava umetnih materialov za naravne.
Matematika: merjenje prostora v okolici šole, ocenitev in izračun stroškov materialov za
urejanje okolice šole.
Tehnika in tehnologija: izdelava izdelkov, ki pripomorejo k ureditvi in izboljšanju okolice
šole (ptičje hišice, meteorološka postaja, klopce), oblikovanje in skiciranje ideje za učilnico
na prostem.
Računalništvo: slikovno in video dokumentiranje okolice pred in med urejanjem ter
oblikovanje predstavitve urejanja okolice šole.
Geografija: izdelava in postavitev vremenske hišice, ki bo nastala z medpredmetnim
povezovanjem s tehniko in tehnologijo, zbiranje vremenskih podatkov in statistična obdelava
le teh.
Biologija: ureditev učnega travnika v okolici šole.
Slovenščina: pisanje prošenj za sponzorstvo, opisov rastlin, pisanje člankov o projektu.
Šport: ureditev zunanjih igrišč in okolice.
5.razred: barvna poslikava stopnišča in betonske ograje.
7. ZAKLJUČEK
V projekt POGUM smo pritegnili veliko večino učiteljev, ki bodo v obvezni in razširjeni
program vključili dejavnosti za razvijanje kompetence podjetnosti in ustvarjalnosti. Učenci
bodo z realizacijo idej v praksi pridobivali izkušnje, kako pridobljeno znanje uporabiti v
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praksi, ob tem razvijali čut odgovornosti in sodelovanje z drugimi. V nadaljevanju
nameravamo dejavnosti nadgrajevati in širiti, vključiti starše in lokalno skupnost ter okolico
šole urediti tako, da nam bo nudila možnosti za vzgojno izobraževalne in druge dejavnosti na
prostem.
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Željka Janjac: RAVNATELJ KOT MOTIVATOR UVAJANJA SPREMEMB V ŠOLSKI
PROSTOR
OŠ Metlika
»Človek lahko doseže prav vse, če je iznajdljiv, vztrajen in usmerjen k izbranemu cilju z vsem
svojim srcem in dušo.« Božidar Eržen
Povzetek
Hiter razvoj novih tehnologij, zahteve sodobne družbe, nenehno ustvarjanje novih vrednot in
spreminjanje globalnega socialnega okolja kot tudi mikrookolja nedvomno imajo velik vpliv
na šolski kurikulum in na psihofizični razvoj mladih. Potreba po posodabljanju učnih načrtov,
iskanju drugačnih ali popolnoma novih metodično-didaktičnih pristopov, spreminjanju učnega
okolja in sodelovanju s starši ter okoljem je že dolgo časa prisotna v slovenskem šolskem
prostoru. Pedagoški delavci, ki se tega ne zavedajo in se permanentno ne izobražujejo tako na
strokovnem kot tudi na pedagoško-psihološkem področju ter vztrajajo pri ustaljenem načinu
dela, imajo pri svojem delu vse več težav in vse manj uspeha.
V prispevku bom poudarila vlogo ravnatelja pri uvajanju sprememb v šolski prostor in
predstavila spremembe, ki smo jih v šestletnem obdobju mojega ravnateljevanja sistematično
uvajali ter kako so le-te pozitivno vplivale na izboljšanje šolske klime in zagotavljanje
varnega in spodbudnega učnega okolja.
Summary
The rapid development of new technologies, the demands of a modern society, the constant
creation of new values and the transformation of the global social environment as well as the
micro-environment undoubtedly have a major impact on the school curriculum and on the
psychophysical development of young people. The need for updating curricula, finding
different or completely new methodological - didactic approaches, changing the learning
environment and cooperation with parents and the environment has been present in the
Slovene school premises for a long time. Pedagogical workers who are not aware of this and
are not permanently educated in the professional as well as in the pedagogical and
psychological field, and insist on a steady way of working, have more and more problems in
their work.
In the article I will emphasize the role of the school director in introducing changes to the
school environment and present the changes that were systematically introduced over the sixyear period of my principals and how they had a positive influence on the improvement of the
school climate and the provision of a safe and stimulating learning environment.
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1. Uvod
Še preden sem postala ravnateljica, sem veliko sodelovala s prejšnjim vodstvom šole kot
svetovalna delavka in se zavedala, da je ravnatelj istočasno pedagoški vodja in poslovodni
organ, saj je tako tudi opredeljeno v ZOFVI (UL RS, št. 16/07 UPB). O samem obsegu obeh
pristojnosti nisem veliko razmišljala, a sem kot pedagoginja čutila, da je z leti vodstvo naše
šole vse večjo pozornost posvečalo poslovodni vlogi in zanemarjalo pedagoško vodenje.
Strokovni delavci smo to čutili tako na pedagoških konferencah kot tudi pri splošni klimi,
kakovostnem poučevanju, disciplini učencev, odgovornosti posameznih zaposlenih in pri
uspehu naših učencev. Po prevzemu ravnateljevanja sem hitro ugotovila, da se pedagoško
vodenje in poslovodna vloga ravnatelja zelo prepletata in da bom morala biti zelo vešča pri
načrtovanju časa, kako bi uresničila zastavljeni cilj – sistematično uvajanje sprememb v
življenje in delo šole s ciljem izboljšanja splošne klime, povečanje motivacije pri zaposlenih
in učencih in na splošno zagotavljanje varnega učnega in delovnega okolja.
Življenje in delo v šoli je izjemno intenzivno. Poleg samega učnega procesa se v šoli dnevno
dogaja še vrsto drugih aktivnosti, ki ustvarjajo interakcijske povezave vseh udeleženih.
Ravnatelj je tisti, ki mora zagotoviti pogoje za optimalno izvajanje vseh procesov in
interakcijskih dogajanj ter spodbujati tako učenje učencev kot tudi izpopolnjevanje učiteljev.
Vse več se govori o pomembnosti ravnateljevega vodenja, ki je usmerjeno v vodenje za
učenje. Tako, na primer, angleška agencija za šolsko inšpekcijo trdi, da »učinkoviti šolski
vodje – in zlasti dobro vodenje učenja – najmočneje vplivajo na standarde šole in uspešnost
učencev« (Ofsted 2012, str. 20 v Earley 2013, str. 3). Ugotovitve triindvajsetih mednarodnih
študij so pokazale, da »k učnim rezultatom učencev največ prispeva razvoj učiteljev in
delovanje vodij šole, kar je bistveno za ustvarjanje »učnega vzdušja« na šoli tako za učence
kot odrasle« (Earley 2013, str. 7). Osebno mi je posebej všeč razlaga transformacijskega
vodenja, ki navaja, da ravnatelj oblikuje vizijo, spodbuja spremljanje skupnih ciljev, ima
visoka pričakovanja in od svojih sodelavcev zahteva strokovnost in visoko kakovost dela, vodi
z zgledom, nudi individualno podporo sodelavcem pri strokovnem razvoju, spodbuja kritično
razmišljanje o delu in načrtovanje izboljšav, gradi ustvarjalno kulturo, oblikuje
organizacijske strukture, ki omogočajo soodločanje (Erčulj 2001, str. 88).
Prav pri ustvarjanju vizije in skupnih ciljev je ravnatelj tisti, ki ima največji vpliv, da usmeri
strategijo razvoja šole v ustvarjanje učnega okolja, ki bo zagotavljalo enakomeren razvoj
posameznega učenca tako na učnem kot tudi na čustvenem in telesnem področju ter strokovni
in karierni razvoj slehernega zaposlenega. Če ugotovimo, da nam trenutni pogoji tega ne
omogočajo v želeni meri, potrebno je v šolsko okolje uvesti spremembe, ki bodo zagotavljale
boljše pogoje. Ta proces pa zahteva dobro načrtovan, strokoven in sistematičen pristop.
V nadaljevanju vam bom predstavila svoja razmišljanja in nekatere spremembe, ki sem jih
skupaj s sodelavci uvedla od začetka mojega ravnateljevanja in so bistveno spremenile
življenje in delo na naši šoli.
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2. Priprava in motivacija
Vsako uvajanje sprememb zahteva sistematičen in strokoven pristop, pripravo in postopnost,
saj vsaka sprememba povzroči tudi odpor pri tistih, ki naj bi jo uvedli in razvijali. Na
pedagoških konferencah vsako šolsko leto poglobljeno razpravljamo o različnih pedagoških
metodah, ki naj bi nam pomagale pri uresničevanju ciljev, ki smo si jih zastavili. Analiziramo
učni uspeh ob koncu ocenjevalnih obdobij in šolskega leta, uspeh na nacionalnih preizkusih
znanja, posebno pozornost namenjamo analizi vzgojne problematike. Učitelji imajo vsako leto
vse več želja po novih, sodobnih didaktičnih pripomočkih, posodabljanju in dopolnjevanju
IKT-ja.
Ugotovili smo, da pri velikem številu učencev čutimo porast nemotiviranosti za učenje,
nezainteresiranost in pomanjkanje vedoželjnosti z ene strani, in nemir, površnost, neresnost z
druge strani. Zaznali smo tudi porast verbalnega in »medijskega« nasilja.
Kot pedagoški vodja sem se zavedala, da moramo kljub zelo dobrim in strokovnim
pedagoškim delavcem izboljšati celotno šolsko klimo, kakovost poučevanja, iskati nove poti
in posodobiti naše pedagoške pristope, izboljšati medsebojne odnose med vsemi zaposlenimi,
kot tudi učinkovito delovati na izboljšanju odnosov učenec-učenec, učenec-učitelj, učitelj
oziroma strokovni delavec-starši. Otroci morajo začutiti šolsko okolje kot varno in prijazno. V
njem se morajo čutiti sprejete in razumljene, a hkrati se zavedati, da so dolžni izpolnjevati
svoje obveznosti in da so odgovorni za svoja dejanja.
Učitelji in ostali delavci naj bi se v delovnem okolju počutili sprejete, spoštovane,
pripravljene poiskati strokovno pomoč in pomagati, biti sodelovalni in ustvarjalni pri
ustvarjanju pozitivne delovne klime.
Svoja razmišljanja sem predstavila ožjemu strokovnemu timu, ki mi je prisluhnil in se strinjal,
da so spremembe potrebne. Že na začetku smo se zavedali, da je pred nami dolgotrajen
proces, ki zahteva postopnost, strokovnost, sistematičnost in nenehno preverjanje
učinkovitosti le-tega.
Preden smo začeli z akcijskim načrtovanjem, smo si zastavili nekaj vprašanj: Katere težave
smo zaznali? Kaj želimo doseči? Kateri je naš skrajni cilj? Kateri bo prvi korak?
Že po prvi možganski nevihti nam je postalo jasno, da smo si zadali kompleksno nalogo.
Nismo pa obupali, saj smo že na začetku ugotovili, da vsaka sprememba ne prinese
takojšnjega rezultata. Skratka, predlagala sem, da uvajanje sprememb poteka paralelno na
različnih področjih, da so le-te načrtovane v Letnem delovnem načrtu in evalvirane med
šolskim letom in na zaključni pedagoški konferenci. V uvajanje sprememb mora biti vključen
vsak sleherni zaposleni, ker samo enotni lahko uresničimo zastavljene cilje.
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3. Izboljšanje šolske klime
Pozitivna šolska klima je temelj ustvarjanja pogojev za uspešno, ustvarjalno in varno učno
okolje.
Kako lahko ravnatelj vpliva na večjo enotnost, zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih in
kako pridobi zaupanje učencev in staršev?
Dobri medsebojni odnosi in pozitivna klima sta pogoja za uspešno delo in motiviranost
delavcev za sprejemanje novih izzivov. Zato moj slog vodenja temelji na kakovostni
medsebojni komunikaciji, dostopnosti, odkritosti, pripravljenosti za sprejemanje različnih
mnenj in samokritičnosti. Ravnatelj, kot prvi med enakimi, mora biti zgled vsem ostalim.
Mora biti točen, natančen, jasen pri podajanju navodil, prijazen, a odločen, njegovo prisotnost
in skrb za vsa področja delovanja šole morajo čutiti tako zaposleni kot tudi otroci, starši in
širše okolje. Istočasno mora biti odločen vodja na eni strani in del skupnosti učencev,
učiteljev in ostalih zaposlenih na drugi strani.
Vse to so temeljne dejavnosti za reševanje težav, načrtovanje izboljšav in za spodbujanje
pozitivne šolske klime.

Slika 1: Nastop folklorne skupine na obletnici trgovine Spar Metlika

Slika 2: Obisk Hiške eksperimentov na OŠ Metlika
Načrtno smo se lotili izboljšanja medsebojnih odnosov in komunikacije. Ugotovili smo, da
želimo izboljšati medsebojne odnose in komunikacijo učenec-učenec, učenec-učitelj, staršiučitelj. Na pedagoški konferenci ob koncu šolskega leta 2012/2013 sem predlagala, da
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organizacijsko spremenimo izvajanje ur oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, saj 0,5 ure
na teden ne omogoča kvalitetno vsebinsko izvajanje ure. Tako uro oddelčne skupnosti
izvajamo vsak drugi teden, je vsebinsko načrtovana, tematsko vezana na prednostno nalogo
šole in na vsebine, vezane na psihofizični razvoj otrok.
Prednostne naloge v preteklih letih so bile: Bonton, kaj je to?, Pozdravljanje in strpnost v
komunikaciji, Hidracija in gibanje, Začnimo še enkrat z bontonom, Moja olika je moja slika.
Vse navedene teme so zaživele na šoli skozi pogovore, opozarjanja, primerjanja,
izpostavljanja dobrih primerov, kritiziranja neupoštevanja osnovnih pravil obnašanja. Moja
olika je moja slika je slogan, ki je zaživel na šoli in so ga sprejeli tako učenci kot tudi
zaposleni.
Domovinska vzgoja je bila večletna prednostna naloga, pri kateri smo dali poudarek na
ozaveščanju pripadnosti in ljubezni do domovine, spoštovanju domovin učencev tujcev,
spoštovanju državnih simbolov. Prireditve pred državnimi prazniki, ki jih izvajamo delno v
Kulturnem domu in delno preko šolskega radia, so postale pri otrocih zelo priljubljene in jih
spremljajo s spoštovanjem.
Ljubezen do domovine lahko prenese samo človek, vzgojitelj, ki dobro pozna in spoštuje
svojo domovino. Poseben del domovinske vzgoje je organiziranje strokovnih ekskurzij
zaposlenih s ciljem spoznavanja znanih in skritih biserov naše domovine. Takšne skupne
aktivnosti prispevajo h krepitvi dobrih medsebojnih odnosov in povezovanju celotnega
kolektiva.

Slika 3: Kolektivna strokovna ekskurzija po poteh Soške fronte
Šolski red smo dopolnili s prepovedjo uporabe mobilnih naprav pri izobraževalnih
dejavnostih brez dovoljenja učitelja. Na ta način smo zmanjšali in celo izničili marsikatero
nevšečnost, ki se je prej dogajala med šolskim delom in vplivala na počutje, koncentracijo,
spremljanje pouka in uspešnost učencev (žalitve, obrekovanja, fotografiranja, poškodbe
naprav ipd.).
V šolskem letu 2018/2019 smo se vključili v projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za
strpnost in prijateljstvo z osrednjo temo Stop obrekovanju!
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V zadnjih treh letih na šoli deluje krožek šolski radio. Učenci in mentorica krožka pripravijo
tematske oddaje o dogajanjih na šoli, o pomembnih praznikih in dogodkih, ki jih
obeležujemo, o temah omenjenih prednostnih nalog. V mesecu novembru so pripravili
zanimivo oddajo na temo Mednarodnega dneva strpnosti (http://www.osmetlika.si/solskiradio/). Vse radio oddaje so izredno priljubljene in je njihovo predvajanje veliko vplivalo na
ozaveščanje učencev o posameznih dogodkih in temah.
Ker smo tudi starše želeli spodbuditi k razmisleku o pomembnosti komunikacije v družini in
kako se le-ta odraža na komunikacijo otroka v šoli, smo organizirali predavanja za starše:
Komunikacija v družini in šoli (M. Juhant), Težavno odraščanje (S. Dogenik) in Motnje
vedenja (D. Sotirov).
Za kolektiv smo organizirali delavnico s Sašo Einsiedler, ki nam je predstavila poslovni
bonton in pravila poslovne komunikacije. O komunikaciji med učitelji in starši smo se
pogovarjali na pedagoških konferencah in učitelje, ki so čutili potrebo po izpopolnjevanju na
tem področju, sem spodbudila, da se individualno udeležijo izobraževanj na to temo.
4. Skrb za zdrav življenjski slog
Zdravstvena vzgoja je del šolskega kurikuluma in se že dolga leta na različne načine in z
različnimi poudarki izvaja v šolskem prostoru. Ker so mlade generacije v sodobnem času
obkrožene z različnimi multimedijskimi inovacijami, ki jim omogočajo preživljanje prostega
časa v virtualnem svetu, je zdravstvena vzgoja v šolah dobila še večji pomen.
Preživljanje večine prostega časa v virtualnem svetu in na družbenih omrežjih vpliva na
temeljna razvojna področja oziroma na intelektualni razvoj in akademska znanja, na
osebnostni razvoj in socialne spretnosti, na gibalne zmogljivosti in celotni telesni razvoj.
Organizirali smo predavanje prof. dr. Janka Strela, ki nam je predstavil analizo razvojnih
trendov otrok v Sloveniji (ARTROS) in kakšne so spremembe telesnega in gibalnega razvoja
otrok na OŠ Metlika med leti 1970 in 2013. Predavanja so se udeležili starši, učitelji in
zainteresirana javnost. Izvedeli smo, da telesni razvoj v zadnjih 50. letih doživlja velike
spremembe. Tako pri fantih kot tudi pri deklicah se je zvišala telesna višina, povečala telesna
teža in podkožno maščevje.
Predavanje prof. dr. Strela je bilo izredno kvalitetno in konkretno, tako da se je vsak, ki mu je
prisluhnil, zavedal pomembnosti vpliva okolja in načina življenja na biopsihosocialno podobo
otroka.
Kot promocijo gibanja, športa in zdravega načina življenja smo leta 2016 organizirali dan šole
na temo Zdravo življenje za aktivno učenje, leta 2018 v sodelovanju s starši pa Igre za vse
generacije.
Že leta 2014 smo pristopili k mednarodnemu projektu FIT4KID, ki nas je vzpodbudil, da so,
poleg ostalih sprememb, na naši zgornji avli zaživele talne igre, vsako leto posebno
pozornost posvečamo dnevu srca (slika 3), svetovnemu dnevu zdravja, svetovnemu dnevu
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družine in svetovnemu dnevu športa. V sodelovanju z lokalno skupnostjo organiziramo in
sodelujemo pri Evropskem tednu mobilnosti, ko naša parkirišča postanejo igrišča.

Slika 4: Talna igra štirje kvadrati in parkirišča brez avtomobilov
Med poukom dovolimo pitje vode in marsikateri učenec se je že navadil, da s seboj prinese
svojo stekleničko za vodo. Poudarjamo pitje vode in nesladkanih pijač, saj smo tudi pri malici
vidno zmanjšali uporabo sladkorja. Pri prehrani otrok smo uvedli tudi veliko sprememb, npr.
veliko zelenjave, ki jo otroci pogosto zavračajo, »pretihotapimo« v kremne juhe, ki jih z
veseljem pojedo.
Pouk neobveznih in obveznih izbirnih predmetov je bistveno podaljšal bivanje otrok pri
pouku. Že v prvem obdobju imajo učenci štiri dni v tednu pet ur obveznega pouka, potem še
delo v interesnih dejavnostih, podaljšanem bivanju, glasbeni šoli …
Da bi olajšali otrokom aktivno spremljanje pouka in višnjo osredotočenost na učne vsebine,
učiteljem pa zagotovili kvalitetnejše pogoje za poučevanje, smo v šolskem letu 2016/2017
spremenili šolski zvonec oz. dodali 10-minutni rekreativni odmor po tretji šolski uri. Med
odmorom se učenci prosto gibljejo po avlah ali pa zaplešejo pod vodstvom mentorice in
plesalk plesnega krožka. Ob 11.10 so šolski hodniki spet prazni in v učilnicah se lažje
nadaljuje z delom.

Slika 5: Aktivni odmor
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5. Uvajanje sprememb pri pouku
Biti uspešen učitelj in vzgojitelj pomeni tudi skrbeti za osebno rast, nenehno se izobraževati,
uvajati nove metode poučevanja in nove didaktične pristope. Vloga ravnatelja pri tem je
izrednega pomena, saj tako kot morajo učitelji z različnimi metodami dela motivirati učence,
mora tudi ravnatelj motivirati in usmerjati pedagoške delavce k iskanju novih poti. Eden od
dobrih motivacijskih načinov je vključevanje učiteljev v projekte.
Že omenjeni projekt FIT4KID je v našo šolo prinesel veliko sprememb. Pri pouku smo
uvedli različne gibalne aktivnosti, ki pomagajo učencem, da na nov način, skozi igro in
gibanje, usvajajo nova znanja ali utrjujejo že usvojena.
Učilnice smo opremili z žogami za pravilno sedenje, saj se zavedamo, da nepravilno in
dolgotrajno sedenje na šolskih stolih povzroča težave s hrbtenico. Za posamezne učilnice smo
kupili kinestetične mize, ki so se pokazale kot izredno uspešne. Učencem so izredno všeč in
jih vsak posameznik koristi takrat, ko ne zmore več sedeti ali ko začuti potrebo, da stoji.
Učitelji ugotavljajo, da učenci, posebej pubertetniki, takrat z večjim veseljem in z boljšo
zbranostjo naredijo nalogo, saj v klasičnih klopeh pogosto nimajo dovolj prostora in jim je
neudobno sedeti.
6. Zaključek
Po petletnem obdobju uvajanja sprememb in novosti v naš šolski prostor so rezultati že vidni.
Zmanjšali smo verbalne in fizične konflikte med učenci, izboljšali smo medsebojno
komunikacijo na vseh nivojih, vertikalna povezava med učitelji razredne in predmetne stopnje
je zaživela, povečali smo samoiniciativnost učiteljev.
Zavedam se, da se prizadevanja in delo na tem področju nadaljujejo in se bodo spreminjala
glede na potrebe novih generacij in spreminjajočega se okolja. V tem obdobju sem se tudi
sama marsičesa naučila, a najbolj vredno se mi zdi zavedanje o potrebi pazljivega poslušanja
»šolskega organizma«. Kajti znati in moči prisluhniti potrebam mladih generacij učencev in
učiteljev je lastnost, ki naj bi jo imel vsak uspešni vodja.
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Slika 6: Muzikal En svet, pa toliko različnih sanj (šol. leto 2017/2018 – glasbena predstava, ki
je rezultat samoiniciativnega in prostovoljnega dela skupine učiteljev in učencev OŠ Metlika
ob logistični in moralni podpori vodstva šole)
Literatura:
Erčulj, J. (2001). Vodenje za učenje in učenje za vodenje. V: Management v evropskem
okolju. Zbornik 1. Strokovnega posveta Visoke šole za management. Koper, Fakulteta za
management.
Earley, P. (2013). V učence usmerjeno vodenje: kako se uresničuje. V: Vodenje v vzgoji in
izobraževanju. Kranj, Šola za ravnatelje.
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Svetlana Jović: ETWINNING PROJEKT VRLINE
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Povzetek
Cilj šole kot vzgojno-izobraževalne institucije je, da pri otrocih oblikuje stališča, vrednote,
interese in veščine za življenje in uspešno funkcioniranje v vseh segmentih življenja. Kljub
temu smo se začeli zavedati, da se vse bolj umikamo s poti, ki je stkana iz pravih vrlin. Da na
vrednote večkrat pozabimo. A prav te vrednote so temelj družbe. Pogosto na pozdrav, ki je
včasih zaznamoval vsako srečanje, vstopanje v prostor, pozabimo. Dobra komunikacija,
sprejemanje drugačnosti, dobri odnosi ... so temelj dobre družbe.
Še v grški mitologiji je bil poudarek na vrlinah. Meje med dobrim in slabim so bile povsem
jasne. Osnovne vrline so bile premišljenost, pravičnost, pogum, zmernost. Tudi danes ni
drugače. Brez mladih ljudi, ki so izoblikovani kot sočutne, odgovorne, poštene, vztrajne,
skrbne osebnosti, ni prihodnosti.
Zato kot učiteljica vrednotam posvečam posebno pozornost. Otrokom želim približati
vrednote, ki jih počasi pozabljamo (pozdravljanje, radodarnost, spoštovanje ter spodbujanje
otrok k lepemu vedenju in sodelovanju). Sem avtorica eTwinning projekta Vrline. V projekt
sem poleg svojih učencev vključevala učence drugih razredov matične šole ter šole iz
Slovenije in Srbije. To je bila rdeča nit, ki nas je spremljala skozi celotno šolsko leto. V
prispevku bom opisala potek projekta in vpliv dejavnosti, ki smo jih izvajali na primeru
obnašanja in vedenja učencev in drugih udeležencev v projektu.
Summary
School as an educational institution aims to shape the pupils' points of view, values, interests
and skills for successful functioning in all segments of life. However, we have become aware
that we repeatedly withdraw from the path of true virtues and that values are often forgotten,
despite the fact that they represent the basis of society. A polite greeting, which used to
indicate the beginning of every encounter, meeting or entrance, is simply left out . Yet good
communication, acceptance of diversity and differences and good relationships with others
are the foundation upon which a good society is built.
The emphasis on virtues can be found already in Greek mythology, where the boundaries
between good and bad were clearly defined. The primary virtues were thoughtfulness,
fairness, courage, moderation. Nowadays, the situation has not changed much. Without young
people who are compassionate, responsible, honest, persistent and caring, there is no future.
As a teacher, I pay special attention to values and virtues due to the reasons mentioned. I want
to draw the pupils' attention to the values that are slowly being forgotten (greetings,
generosity, respect) and encourage good manners and cooperation. I am the author of an
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eTwinning project Virtues, in which our pupils from different grades have collaborated with
each other and with pupils from other schools in Slovenia and Serbia. The topic of virtues has
been the common thread for us all throughout this school year. The article focuses on the
project course and the influence of the implemented activities on the behaviour of the pupils
and other participants involved.
Cilj šole kot vzgojno-izobraževalne institucije je, da pri otrocih oblikuje stališča, vrednote,
interese in veščine za življenje in uspešno funkcioniranje v vseh segmentih življenja. Kljub
temu smo se začeli zavedati, da se vse bolj umikamo s poti, ki je stkana iz pravih vrlin. Da na
vrednote večkrat pozabimo. A prav te vrednote so temelj družbe. Pogosto na pozdrav, ki je
včasih zaznamoval vsako srečanje, vstopanje v prostor, pozabimo. Dobra komunikacija,
sprejemanje drugačnosti, dobri odnosi ... so temelj dobre družbe.
Še v grški mitologiji je bil poudarek na vrlinah. Meje med dobrim in slabim so bile povsem
jasne. Osnovne vrline so bile premišljenost, pravičnost, pogum, zmernost. Tudi danes ni
drugače. Brez mladih ljudi, ki so izoblikovani kot sočutne, odgovorne, poštene, vztrajne,
skrbne osebnosti, ni prihodnosti.
Zato kot učiteljica vrednotam posvečam posebno pozornost. Otrokom želim približati
vrednote, ki jih počasi pozabljamo (pozdravljanje, radodarnost, spoštovanje ter spodbujanje
otrok k lepemu vedenju in sodelovanju). Sem avtorica eTwinning projekta Vrline. V projekt
sem poleg svojih učencev vključevala učence drugih razredov matične šole ter šole iz
Slovenije in Srbije. To je bila rdeča nit, ki nas je spremljala skozi celotno šolsko leto. V
prispevku bom opisala potek projekta in vpliv dejavnosti, ki smo jih izvajali na primeru
obnašanja in vedenja učencev in drugih udeležencev v projektu.
Vsak mesec smo posebno pozornost namenili eni vrednoti.
September smo pričeli z vrlino pozdravljanja in naslavljanja. Cilji so bili, da učenci ob
prihodu vljudno pozdravijo in odzdravijo; da se ob odhodu poslovijo; da uporabljajo
vljudnostne izraze želim, prosim, hvala; da učenci učitelje in učiteljice naslavljajo z učitelj in
učiteljica; uporabljajo pravilno obliko vikanja; vikajo vse delavce šole; imajo spoštljiv odnos
do vseh zaposlenih in sošolcev.
Oktobra smo posebno pozornost namenili dobri komunikaciji. Cilji so bili, da učenci
pozorno poslušajo sogovorca; preden kaj rečejo, dobro premislijo; če je potrebno, pri
pogovoru opogumljajo sogovorce; govorijo obzirno, primerno okoliščinam; nikogar ne žalijo
niti ne zasmehujejo.
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Novembrska vrlina je bila sprejemanje drugačnosti. Učenci naj bi se zavedali, da je
potrebno biti do drugih odkrit, brez predsodkov in ceniti vse ljudi ne glede na barvo kože,
položaj v družbi ali jezik.
Cilji decembrske vrline, sočutje in dobri odnosi, so bili, da učenci nikoli ne ignorirajo
čustev drugih, ampak se jih zavedajo in jih upoštevajo ter iščejo vzroke zanje. Poskušajo celo
predvideti, kako bodo dejanja in besede vplivali na soljudi, zato veliko pozornosti namenjajo
temu, kaj in kako govorijo, kadar niso sami. Cenijo tuje mišljenje in se zavedajo, da nimajo
vedno prav samo oni.
Skozi januarsko vrlino, disciplino, so se naučili, da je ena izmed glavnih nalog uspešnosti
ta, da neprestano težijo k napredku in svoje delo opravljajo redno in brez izgovorov. To
pomeni, da ne smejo pozabljati svojih dolžnosti ali se jih izogibati. Učenci so se navajali, da
redno prinašajo šolske potrebščine in izpolnjujejo svoje šolske dolžnosti.
Februarja smo posebno pozornost namenili vrlini, prevzemanje odgovornosti.
Učenci vedo, da ima vsak posameznik tudi temne plati. Zavedajo se svojih vrlin in šibkih
točk, ne zatiskajo si oči pred njimi in prevzamejo odgovornost, kadar storijo napako. Nikoli
ne krivijo drugih in po krivici ne obtožujejo, sploh pa nikoli drugim ne naložijo krivde za
svoja napačna dejanja.
Marec je bil posvečen iskrenosti, poštenosti in ljubezni.
Zavedali smo se, da je iskrenost nujna lastnost posameznika. Učenci so imeli cilj, da so
iskreni do sošolcev, staršev in učiteljev, da z vsemi ljudmi ravnajo pošteno in spoštljivo.
Cilji aprilske vrline, skrb za sebe in okolje, so bili, da učenci poznajo pomen zdrave
prehrane, si redno umivajo zobe, skrbijo za osebno higieno; skrbijo za okolje, ločujejo
odpadke, varčujejo z vodo, embalažo, elektriko.
Maj smo namenili vztrajnosti, s ciljem, da učenci dokončajo začeto; vztrajajo pri aktivnosti
in ravnanju kljub oviram.
Junijska vrlina je bila hvaležnost.
Zavedanje in hvaležnost za dobre stvari, ki se zgodijo/dogajajo/so; ko si vzamem čas, da
rečem “hvala”, da izrazim hvaležnost.
Cilje, ki so spremljali vsako vrlino, smo podkrepili z različnimi aktivnostmi, ki smo jih
izvajali v razredu med poukom, razrednimi urami, pri dodatnem pouku, kot dodatne
dejavnosti, ki so bogatile vzgojno-izobraževalno delo.
Septembra so se učenci naučili, da ob prihodu posameznika v razred vstanemo in ga
pozdravimo. Tudi sami so dosledno ob vstopu v razred vljudno pozdravljali. Kulturno so
naslavljali vse na šoli – od gospe ravnateljice do čistilk.
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Oktobra so učenci še bolj utrdili prijateljske vezi. Vsak teden smo žrebali, s kom bodo sedeli,
bili v paru in skupini pri šolskem delu. Praznovali smo rojstne dneve. Obiskali smo malčke iz
bližnjega vrtca, jim prebrali pravljico. Na obisk smo povabili babico učenca Gaja, ki je
predstavnica Rdečega križa. Predstavila nam je, kako poteka življenje v tretjem življenjskem
obdobju in koliko jim pomeni družba in pomoč mlajših. Spoznali smo, s čim se ukvarjajo
člani Rdečega križa. Organizirali smo humanitarno akcijo v razredu Dobrodelnost petošolcev
z namenom, da ob novem letu razveselimo tiste, ki so pomoči potrebni. Povezali smo se s
petošolci iz cele Slovenije in si pisali razglednice krajev. Dobili smo pošto iz srbskih,
bosanskih in turških partnerskih šol.
Novembra smo se pogovarjali in razmišljali o drugačnosti. K sodelovanju smo povabili
četrtošolce in petošolce iz šole s posebnimi potrebami. Bili so zelo veseli našega povabila. Za
njih smo pripravili predstavo, delavnice in čajanko v šolski naravoslovni učilnici.
Dobre odnose in sočutje smo vzpostavili z mlajšimi in starejšimi učenci naše šole ter s starši.
Jutranje minutke smo namenili učencem 1. in 2. razreda. Dva učenca sta hodila v njihov
razred ter jim v prijetnem vzdušju brala božične zgodbice. Mlajši učenci so zelo lepo sprejeli
starejše sošolce ter jim z navdušenjem prisluhnili. Petošolci so se z nasmehom in polni
prijetnega navdiha vračali v svojo učilnico.
Osmošolci so nas navdušili, ko so v našem razredu prebrali pravljico o medsebojni pomoči in
sočutju. Tudi nekaj devetošolcev nas je obiskalo. Zaupali so nam anekdote iz osnovne šole,
učencem so dali nasvete o učenju in prijateljstvu.
Januarja smo namenili predvsem disciplini. Učenci so še dosledneje prinašali šolske
potrebščine in izpolnjevali svoje dolžnosti. Med seboj so si pomagali, se spodbujali, svetovali,
kako biti discipliniran in odgovoren. Večkrat so bili nagrajeni, zato so lahko kakšno uro
preživeli na igrišču. Odgovorno so opravljali šolske naloge. Vztrajali so pri šivanju vrečk,
likovni nalogi na snegu, razmišljali so, kako preživeti dan brez sodobne informacijske
tehnologije, in nekateri so bili ponosni, da jim je uspelo.
Ob koncu februarskega sobotnega pouka so učenci doživeli presenečenje, ko so v razred
nepričakovano prišli njihovi starši. Cilj obiska je bil, da skupaj spregovorimo o sprejemanju
odgovornosti. Starši so zapisali, katere odgovornosti pričakujejo od otrok, otroci so napisali,
kaj pričakujejo od staršev. Nato so vsi glasno medsebojna pričakovanja, hkrati pa predlagali
tudi sankcije, če ne prevzamejo odgovornosti za neopravljanje svojih dolžnosti.
Posebno pozornost smo namenili slovenskemu kulturnemu prazniku. Učenci so izvedli
dejavnost Znana slovenska osebnost in se v drugačni vlogi predstavili sošolcem v razredu in
mlajšim učencem.
Ob 8. marcu smo se z voščilnico zahvalili mamicam, babicam, učiteljicam, kuharicam,
čistilkam … Pripravili smo prireditev, s katero smo obeležili vse marčevske praznike ter v
popoldanskih urah pred starši, starimi starši, bratci in sestricami zaigrali dramatizacijo, zapeli,
zaplesali, zaigrali na inštrumente … S tem so se jim učenci zahvalili za vso skrb.
Nadaljevali smo tudi z medvrstniškim sodelovanjem.
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Aprila smo imeli skupno velikonočno delavnico z drugošolci. Izdelovali smo košarice iz
odpadnih materialov. S tretješolci smo imeli skupno uro športa.
V bližnjem gozdu smo preživeli dopoldan po zgledu prednikov iz prazgodovine ter ustvarili
bivališča iz vej in listja. Skrbeli smo za živali v ribniku.
Z učenci s posebnimi potrebami smo imeli skupno čistilno akcijo in tako obeležili dan zemlje.
Maja so vztrajni učenci sodelovali na različnih natečajih in tekmovanjih ter dobili priznanja za
uspešno opravljeno delo. Izpolnili smo razredni cilj z začetka šolskega leta, da vsi učenci
opravijo bralno značko. Večina učencev je uspešno opravila kolesarski izpit; bili so vztrajni
pri opravljanju svojega dela.
Junija smo pisali pisma hvaležnosti in jih pošiljali šolam, s katerimi smo sodelovali. Učenci
so napisali zahvalo staršem, vodstvu šole, kuharicam, čistilkam … vsem, ki so bili kakor koli
vključeni v projekt.
Učencem, ki so celo šolsko leto vztrajno in skrbno prinašali šolske potrebščine in delali
domače naloge ter vsak mesec pridobili pohvalo za skrb in odgovornost, sem se osebno
zahvalila in jih za nagrado peljala v kino, kjer smo si ogledali zanimiv film ter se posladkali s
sladoledom.
Za zaključek projekta smo z drugošolci iz bližnje šole organizirali srečanje, športne igre,
druženje, piknik.
Učenci so pozitivno sprejeli vse dejavnosti, ki smo jih izvajali. Pričeli so se povezovati med
sabo. S skupnimi dejavnostmi so spletli še boljše prijateljske vezi tudi s tistimi sošolci, s
katerimi so do sedaj bili le sošolci. Vsi na šoli so prepoznali prijetno, sproščeno vzdušje, ko so
vstopili v naš razred. Bili smo pobudniki povezovanja z drugimi razredi na šoli – izvajali smo
skupne delavnice, mlajšim brali pravljice, od starejših se učili. Starše smo uspeli med seboj še
bolje povezati, saj smo izvajali skupne delavnice, za njih pripravljali razredne dogodke in
predstave, na katerih so starši imeli priložnost, da se bolje spoznajo in da »so naši partnerji« v
šolskem življenju in delu. Ponosna sem, ker sem uspela v razredu vzpostaviti izredno
pozitivno klimo, kjer sem bila enakovredna učencem. Preživeli smo čudovite ure tako v
razredu kakor tudi v naravi. Pridobila sem veliko novih poznanstev, ker sem s starši
vzpostavila partnerski odnos.
Otrokom je potek projekta bil zelo všeč, ker smo učne vsebine nadgradili z različnimi
dejavnostmi, ki jih niso dodatno obremenjevale, temveč so popestrile njihov vsakdan v šoli.
Zelo so pohvalili dejavnosti, kjer so sami prevzeli vloge učiteljev, všeč jim je bilo
povezovanje in druženje ter skupne dejavnosti z mlajšimi in starejšimi učenci naše šole ter
sodelovanje z drugimi šolami, skupne ure s starši.
… v življenju ni pravih ni napačnih poti, so le poti, ki so pustile sledi …
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Nina Ilič: IZKUSTVENO UČENJE NA POTEPANJU S ČEBELO PO LJUBLJANI
Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja
Povzetek
V prispevku predstavljamo primer dobre prakse na ljubljanski Čebelji poti, kjer smo v
sodelovanju z Mestno občino Ljubljana osnovali in izvedli naravoslovni dan na Čebelji poti.
Izkustveno učenje je priložnost za učitelje in učence, saj omogoča kreativno interakcijo, ki
med drugim poglobi njihovo povezanost in zaupanje. Učenje, ki se prične in zaključi s teorijo
brez neposrednega doživetja in izkustva, izredno težko ustvari dolgotrajno znanje. Trajnost
znanja zagotavljamo z razumevanjem, razvijanjem kritičnega mišljenja in razvijanjem
notranje motivacije za učenje. Pomembno je, da učencem med izkustvenim učenjem
zagotovimo menjavo prostorov, vključevanje vseh čutov, medpredmetno povezovanje ter
priložnosti za individualno, skupno in skupinsko delo. Reševanje problemov okrepi izkušnjo
vseh treh vrst učne aktivnosti: gibalne, čustvene in intelektualne. Na potepanju s čebelo po
Ljubljani so pripravljene vsebine in dejavnosti skladne z učnim načrtom in starostjo otrok,
učenci pa imajo ob tem priložnost za razvijanje empatije in socialnih veščin.
Ključne besede: čebelja pot, naravoslovni dan, trajno znanje, izkustveno učenje
Summary
In this article we present a case of good practice at Ljubljana Bee Path, where we organized
and performed a natural science day in collaboration with Municipality of Ljubljana.
Experiential learning is an opportunity for teachers and students, because it enables creative
interaction which deepens their connection and trust among other things. By learning only in
theory, without direct experience, it is difficult to gain permanent knowledge. We ensure
long-term knowledge by understanding, evolving critical thinking and developing internal
learning motivation. Before starting experiential learning it's important to provide the students
a new environment, incorporation of all senses, cross-curricular learning and opportunity for
individual, joint and group work. Problem solving enhances the experience of all three types
of learning activities: physical, emotional and intellectual. On the Bee Path roaming we have
contents and activities in consistance with the official learning plan and children’s age, while
students have an opportunity for development of empathy and social skills.
Key words: bee-path, natural science day, sustainable knowledge, experiential learning
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1. Senzorika v učenju
Pridobivanje dolgoročnega znanja in spretnosti je v veliki meri odvisno od prakse. To pomeni,
da je za umestitev novih izkušenj in znanj potrebno intenzivno, notranje motivirano
zaznavanje. Največ se naučimo takrat, ko nimamo občutka, da se učimo. Učenje v obliki
prisilnega sedenja pri miru duši veselje do igre (igrivosti) ter iz učencev izžame težnjo po
pustolovščini in iskanju novih znanj skozi raziskovanje.
Ustvarjalnost učencev je mogoče spodbujati. Najboljša motivacija je vsekakor notranja
motivacija, le-to pa najlažje vzpostavimo skozi čutila in naravo. Velja, da se učenci radi učijo,
zavedajo se, da z veščinami pridobivajo na vrednosti. S pomočjo senzornih doživetij v učenju
dlje vzdržujejo pozornost, dlje vztrajajo pri zahtevnejših nalogah in bolj globinsko procesirajo
informacije. Slednje ima neposreden vpliv na njihove dosežke in trajnost znanja.
Ob razmišljanju o senzoriki v učenju poleg sluha, vida, tipa, okusa in vonja ne smemo
zanemariti pomembnosti čuta za ravnotežje in na propriocepcijo. Propriocepcija je čut za
samega sebe in prostor, težo, porivanje bremen, dviganje, puljenje, …) in se razvija vse od
rojstva dalje - vendar le v neposrednem stiku z okoljem. Izkušnje z izzivi okolja so tiste, ki
omogočajo gibalno in kognitivno vadbo ter ozaveščenost trenutnega dogajanja. Stik s seboj
naj bo ena prvih veščin, ki jo pridobi šolar, ko išče pot do sebe in samospoznanja.
Ko na Čebelji poti spoznavamo vidike kot je čebelarjenje, tradicija, zdravje, biotska pestrost,
naravoslovje, okolje in zdrava prehrana, ne moremo mimo čebeljih pridelkov in tudi
pridelkov na vrtu, ki nam jih omogočajo čebele in drugi opraševalci. Med je še vse kaj več kot
le priložnost za okušanje: sam po sebi je dražljaj za vse čute, vključno z razvijanjem lastne
izbire okusa (različne vrste medu), spoznavanje zunanje uporabe; lahko pa služi tudi kot
praksa tradicije, ki povezuje prehranjevanje z družabnostjo.
Osnova za učenje je namreč kontekst. Obdanost čutil z dražljaji je najbolj naravna oblika
učenja, saj je evolucijska preteklost vtisnjena globoko v vsakega izmed nas, kar po domače
pomeni, da se nas še vedno najbolj učinkovito predrami z aktivacijo čutil. Razvijanje
kritičnega in povezovalnega mišljenja lahko spodbudimo s pomočjo živega bitja – čebele. V
učencih lahko čebela ter njihovi lastni čuti in zaznave sprožijo miselne procese in psihološke
reakcije, ob katerih ozavestijo povezavo šola-življenje. Znanja in veščine, ki jih imajo
priložnost pridobivati na potepanju s čebelo po Ljubljani, lažje povežejo z življenjem nasploh.
Posledično osvajanje znanj in veščin, ki so ga deležni po zaslugi šole, doživijo kot bolj
smiselno in bolj uporabno.
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2. Empatija v učenju
Empatija v učenju je povezana z osebnim stikom z drugim živim bitjem – v našem primeru s
slovensko avtohtono podvrsto medonosno čebelo Kranjsko sivko in drugimi prebivalci
Čebelje poti. Otroci razvijajo empatijo, ko občutijo medsebojno pripadnost in sodelovanje, ko
spoznavajo zakonitosti pripadnosti čebel, njihovo skupnost ter razlike in podobnosti v družini
človeka in čebele.
Vnos priložnosti za razvoj empatije v procesu učenja je koristen na več področjih
udejstvovanja učencev. Pripomore k občutenju pripadnosti, razvijanju pristnejših, trdnejših
prijateljskih vezi, zaupanju. Vzdušje v razredu je tako bolj sproščeno. V sproščenem in z
zaupanjem obdanem okolju pa učenci lažje rešujejo učne izzive in dosegajo (skupne) cilje. Z
notranjo motivacijo in lastno angažiranostjo pa se ustvarja trajno znanje.
Ko učenci razvijajo empatijo ob stiku s čebelo, spoznavajo tudi občutek medsebojne
povezanosti vseh živih bitij. Slednje je predpogoj za temelje varne čustvene rezistence.
Čustvena odpornost (rezistenca) je temelj duševnega zdravja. Otroci, ki občutijo empatijo (iz
sebe do drugih in iz drugih do sebe), lažje gradijo pozitivno samopodobo, lažje zaupajo v
svoje sposobnosti in svoja občutenja ter lažje razvijejo občutek za osebni prostor. Daljnoročno
to pomeni tudi gradnjo veščine prepoznavanja toksičnih odnosov in priložnost, da se od njih
odmaknejo.
Zaradi vnosa kvalitete v medosebne odnose in življenje nasploh je pri izbiri metod in oblik
vzgojno izobraževalnega dela pomembno postopati tako, da imajo otroci priložnosti za
tovrstno osebnostno rast v vseh triadah devetletke in še naprej. Pristna doživetja, pristni stiki z
drugimi ter priložnosti za rast in razvoj so namreč enako pomembni dejavniki za vse življenje,
nenazadnje tudi za pedagoške delavce.
3. Izkustveno učenje s čebelo v Ljubljani
Zagotavljanje raznolikih materialnih pogojev in učnih pristopov ne sme biti zgolj domena
in/ali svoboda vzgojiteljev v vrtcih. Razvojno primerne učne priložnosti lahko učitelji
zagotavljajo tudi skozi sodelovanje s strokovnimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na
področju vzgoje in izobraževanja. Na tako sodelovanje ne bi bilo prav gledati kot na
razvrednotenje profesionalnega dela učitelja, saj učitelj prav s strokovnim prepoznavanjem
priložnosti za obogatitev svojega dela in ustreznih priložnosti za učence izkaže svojo
profesionalnost. Poleg tega je vzgoja še vedno velik del učiteljevega strokovnega vnosa v
poučevanje. Sodelovanje z drugimi strokovnjaki v okviru naravoslovnega dne na ljubljanski
Čebelji poti je prepoznano kot odličen primer zgleda za učence, ki obenem omogoča večjo
širino podanih izkustev in znanj. Začasna prepustitev pedagoškega vodenja drugemu
strokovnjaku pa je za učitelja lahko odlična priložnost za miselno usmeritev v formativno
spremljanje otrok.
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Izkustveno učenje s čebelo v Ljubljani vsebuje tudi vrednote in stališča, le-ta pa se zatem s
ponotranjanjem učencev odražajo v njihovem vsakdanjem življenju. Osveščeni učenci se tako
zavedajo osebne odgovornosti za svojo varnost in za svoje zdravje. V svojem ravnanju
izbirajo ukrepe, ki omogočajo sobivanje z naravo, varovanje okolja ter razvijajo te svoje
veščine skladno s kulturo okolja, v katerem živijo.
Izrednega pomena za učinkovito učenje je samostojno raziskovanje in samostojno reševanje
problemov. Naravoslovni dan na ljubljanski Čebelji poti, ki smo ga poimenovali Potepanje s
čebelo po Ljubljani, omogoča varno raziskovanje, samostojno reševanje problemov, skozi
igro vlog pa spoznavanje tistih karakteristik iz sveta čebel, ki jih lahko razumejo, se z njimi na
ta način povežejo, se dotaknejo nekaterih vrednot iz sveta narave, po katerih skušamo živeti
tudi ljudje. Naravno okolje doživijo kot na prostor z neomejenimi priložnostmi za vsa živa
bitja, spoznajo, da se zgodbe iz narave dogajajo ves čas vse okoli nas. Zavedo se svojega
vpliva na okolje in odgovornosti, ki izhaja iz njega. Na tak način pridobljena znanja nanje
naredijo globok vtis, ki skozi sprožene psihične procese pripomore k trajnosti pridobljenega
znanja.
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