
IZDAJATELJI: 

Pedagoška obzorja Novo mesto 

Pedagoška fakulteta Ljubljana 

UREDNIKI: 

- Dr. Jana BezenŠek 
- Dr. Ivan Ferbežer 
- Dr. Dušan Krnel 
- Dr. Ilija Lavrnja 
- Dr. Milan Matijevic 

. - Dr. Amand Papotnik 
- Dr. Dolfe Rajtmajer 
- Dr. Cveta Razdevšek Pučko 
- Dr. Darja Skribe Dimec 
- Dr. Veljko Troha 
- Dr. Alojzija Židan 

GLAVNI IN ODGOVORNI UREDNIK: 
- Dr. Marjan Blažič 

LEKTOR: 
- Melanija Frankovič 

NASLOV UREDNiŠTVA IN UPRAVE: 
- Novo mesto, Prešernov trg 3, p.p. 124 
- V svetovnem spletu: http://www.pedagoska-obzorja.si/revija 
- Elektronski naslov: info@pedagoska-obzorja.si 

Izhajanje revije sofinancirata Ministrstvo za znanost in tehnologijo R Slovenije 
in Ministrstvo za šolstvo in šport R Slovenije 

Oblikovanje naslovnice; Agencija IMELDA 
Tisk: Littera pieta d.o.o., Ljubljana 

2001 letnik 16 

1 DIDACTICA 
SLOVENICA 

VSEBINA 

Dr. Zlatka Cugmas 

Dr. Marjan Blažič 

Dr. Bogomir Novak 

Dr. Ivan Ferbežer 

Dr. Rudi Kotnik 

Dr. Majda Pšunder 

Nataša Dražumerič, 
dr. Saša A. Glažar, 
dr. Dušan Krnel 

Mag. Maja Umek, Irena 
Hergan, Alenka KaVČiČ, 
Veronika Kern 

Dr. Tatjana Ferjan 

Simona Napast 

Simona Sanda 

Dr. Alojzija Židan 

Dr. Milena Valenčič 
Zutjan 

Mag. Mladen Tancer 

pedagos'ka obzorja 
znanstvena revija za didaktiko 

3 KAKO PRVOŠOLCI ZAZNAVAJO REŠEVANJE 
NALOG USTVARJALNOSTI IN MATEMATiČNIH 
NALOG 

21 VPLIV NAČiNA ZAZNAVANJA UČENCEV NA 
IZBOR UČNEGA MEDIJA 

30 INTEGRATIVNI MODEL IZOBRAŽEVANJA 
UČiTELJEV - REALNOST ALI UTOPIJA? 

46 KURIKULARNI MODEL OBOGATENE TRIADE 
J. S. RENZULLlJA 

53 DILEME POUČEVANJA FILOZOFIJE Z VIDIKA 
SODOBNE DIDAKTIKE 

61 KAKO ZAZNATI LEGASTENIKA IN MU POMAGATI 

71 KONSTRUKTIVIZEM NA MEDNARODNI 
OSNOVNI ŠOLI DANILE KUMAR V LJJBLJANI 

94 POZNAVANJE LJUBLJANE PRI UČENCIH 
RAZREDNE STOPNJE 

105 NEKAJ MISU O RAZISKOVALNIH NALOGAH 

112 CILJI ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA 

117 MEDVRSTNIŠKO NASILJE - RAZLIKE V 
POGLEDIH STARŠEV IN NJIHOVIH OTROK 

122 DIDAKTiČNI VZOREC OBRAVNAVE UČNE 
ENOTE "SPOL KOT DRUŽBENA KATEGORIJA" 

125 RAZMISLEK OB KNJIGI PSIHOLOGIJA 
UČENJA IN POUKA 

127 V SPOMIN PROF. DR. IVANU FURLANU 
(1920-2000) 



Zlatka Cugmas, PhD 

Marjan Blažič, PhD 

Bogomir Novak, PhD 

Ivan Ferbežer, PhD 

Rudi Kotnik, PhD 

Majda Pšunder, PhD 

Nataša Dražumerič, 
Saša A. Glažar, PhD, 
Dušan Krnel, PhD 

Maja Umek, MA, Irena 
Hergan, Alenka Kavčič, 
Veronika Kern 

Tatjana Ferjan, PhD 

Simona Napast 

Simona Sanda 

Alojzija Židan, PhD 

Milena Valenčič 
Zuljan, PhD 

Mladen Tancer, MA 

CONTENTS 

3 HOW DO FIRST GRADERS PERCEIVE THE 
SOLVING OF CREATIVEAND MATHEMATICAL 
TASKS I 

21 THE INFLUENCE OF THE STUDENTS' 
PERCEPTION ON THE CHQICE OF THE 
TEACHING MEDIUM 

30 INTEGRATIVE TEACHER EDUCATION MODEL 
REALlTY OR UTOPIA 

46 THE RENZULLI CURRICULAR MODEL OF THE 
ENRICHMENT TRIAD 

53 DILEMMAS IN TEACHING PHILOSOPHY 
FROM THE STANDPOINT OF MODERN 
TEACHING METHODS 

61 HOW TO IDENTIFY AND ASSIST THE 
DYSLECTIC CHILD 

71 CONSTRUCTIVISM AT THE DANILE KUMAR 
INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL IN 
LJUBLJANA THE STUDY OF LESSONS 
ABOUT THE WATER CYCLE IN NATURE 

94 LEARNING ABOUT LJUBLJANA IN LOWER 
PRIMARY SCHOOL 

105 THOUGHTS ABOUT RESEARCH WORK 

112 GOALS OF EARLY FOREIGN LANGUAGE 
INSTRUCTION 

117 PEER VIOLENCE - DIFFERENCES IN 
PARENTS' AND CHILDREN'S A n-ITUDES 

122 EXAMPLE OF A TEACHING UNIT: "GENDER 
AS SOCIAL CATEGORY" 

125 BOOK REVIEW: PSYCHOLOGY OF LEARNING 
AND INSTRUCTION 

127 IN MEMORY OF DR. IVAN FURLAN 
(1920-2000) 

Dr. I Zlatka Cugmas 

Kako prvošolei zaznavajo re~evanje nalog 
ustvarjalnosti in matematičnih nalog 

Izvirniznansweničlanek 

UDK 372.851:373.32 

DESKRIPTORJl' prvošolc~ ustva1jalnost, naloga, 
rešitev, interes 

POVZETEK - Med cilji šolanja in posameznih pred
metov je pogosto omenjeno razvijanje učenčeve ustvar
jalnosti. V raziskav~ ki smo jo izvedli s 138 p1Vošolc~ 
smo ugotavljali, kako otroci zaznavajo reševanje nalog 
ustva1jalnosti in ali obstajajo razlike v njihovi zaznav; 
reševanja nalog uswa1jalnosti (divergentno mišljenje) 
in zaznavi reševanja matematičnih nalog (konvergent
no mišljenje). Predpostavljali smo, da otroci podobno 
zaznavajo reševanje nalog ustva1jalnosti kot matema
tičnih nalog, saj se v šoli srečujejo tako z nalogami, ki 
zahtevajo ustva1jalne rešitve, kakor tudi z nalogami, ki 
imajo le eno pravilno rešitev. Rezultali pričakovanj 
niso povsem potrdili. Na osnovi reševanja nalog us
wa1jalnosti in matematičnih nalog so p1Vošolci ma
tematične naloge ocenili kot najmanj težke. Najbolj 
so bili zadovoljni z rešiwami pri matematičnih nalo
gah in so najbolje prepoznali zahteve teh nalog. 

1. Problematika 

Original scientijic paper 

UDC 372.851:373.32 

DESCRlPTORS: first graders, creativity, task, solu
tion, inter est 

ABSTRACT - Student's creativity is often cited as an 
imporlant educational aim and objective of individual 
school subjects. The research that was done on a group 
of 138 first graders tried to establish how children per
ceive the solving of creativity tasks and whether there 
exist differences with regardto theirperception of solving 
creativity tasks (divergent thinking) as opposed to the 
solving of mathematical tasks (convergent thinking). 
We hypothesised that the children perceive both kinds 
of tasks in asimilar way because in school they, on the 
one hand, meet with tasks demanding creativesolutions 
and, on the other hand, with tasks requiring a single 
correctsolution. The results didnot completely meetoUT 
expectations. when solving creative and mathematical 
tasks, the first graders assessed the latter as being the 
least dijficult. They were more satisfied with the solu
tions ofmathematical tasks and were quick in recognis
ing how to solve them. 

1.1 Osnovna spoznanja o razvoju otrokove ustvarjalnosti 

Definicij ustvarjalnosti je zelo veliko. V njih se najpogosteje pojavljajo naslednji 
pojmi: divergentno mišljenje, izvirnost, oblikovanje in testiranje hipotez, odkri
vanje problemov itd. (Pečjak, 1987; Trstenjak, 1976). 

Vsekakor lahko ustvarjalnost opredelimo iz različnih vidikov. Najpogosteje jo 
določajo naslednji kriteriji: ustvarjalni produkt ali dosežek, osebnostne poteze 
ustvarjalca, ustvarjalni proces in interakcija posameznika z okoljem (Jaušovec, 
1987). 
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Ghiselin opredeljuje ustvarjalnost z vidika produkta. Kot značilnosti ustvarjal
nega produkta navaja njegovo uporabno vrednost, novost in ustreznost oz. primer
nost. Vendar so omenjeni kriteriji nekoliko sporni. Pri produktih, ki jih ustvarijo 
otroci, je le malo takih, ki imajo uporabno vrednost. Poleg tega se uporabna 
vrednost produkta lahko pokaže kasneje, ob spremembi družbenih razmer. Pri 
novosti produkta lahko upoštevamo psihološki in socialni vidik. Ta je lahko odraz 
individualnega napredka, v drugem primeru pa je pri ugotavlj anju novosti produkta 
merilo skupina, ki ji posameznik pripada. Ustreznost produkta pa pomeni, da ta 
ustreza problemski situaciji, kar pomeni, da so iz ustvarjalnih izločeni vsi absurdni 
produkti (Glogovec in Žagar, 1992). 

Ustvarjalni proces vsebuje štiri faze: preparacijo, inkubacijo, iluminacij o in 
verifikacijo. Prva faza je pripravljalna. Gre za odkritje ustvarjalnega problema in 
za začetek zanimanja zanj. Faza inkubacije je različno dolga. Ceprav se ustvarjalec 
ne ukvarja s problemom aktivno, se mu porodi kakšna nova ideja. V fazi iluminacije 
ustvarjalec odkrije rešitev problema. Zadnja je faza preverjanja rešitve (Glogovec 
in Žagar, 1992). 

Za ustvarjalnost so potrebne nekatere posebne sposobnosti (Glogovec in 
Žagar, 1992). Med najpomembnejše sodijo inteligentnost (ki sama po sebi ni 
dovolj), divergentno mišljenje (to je iskanje sprejemljive rešitve za določen problem 
v različnih smereh (Marentič Požarnik, 2000)), radovednost in nekonformizem 
(odstopanje od šablon in stereotipov v mišljenju; pripravljenost svoje ideje tudi 
odkrito izraziti). Guilford (Marentič Požarnik, 2000) je ugotovil več sestavin diver
gentnega mišljenja, ki se pojavlja pri problemih, ki dovoljujejo več možnih rešitev, 
in sicer: fiuentnost (sposobnost hitrega produciranja velikega števila idej), fleksi
bilnost (sposobnost odkrivanja različnih idej zaradi hitrega spreminjanja vidika 
reševanja, pristopa in strategij) in originalnost (sposobnost odkrivanja novih in 
nenavadnih idej). 

Raziskovalci navajajo še druge značilnosti ustvarjalnega mišljenja, kot so us
tvarjalna fantazija (da si predstavljaš še nikoli videno ), odkrivanje problemov (in 
ne le reševanje že oblikovanih problemov), tolerantnost do nedoločenosti (raz
mišljanja, ki se ne ujemajo z ustaljenimi spoznanji, se avtomatično ne zavržejo ) in 
povezovanje oddaljenih pojavov in idej (npr. povezovanje pojava plimovanja in 
lune) (Marentič Požarnik, 2000). 

Kljub temu, da nekateri psihologi (npr. Trstenjak, po Pečjak, 1987) menijo, da 
ustvarjalnosti ni mogoče meriti, saj ustvarjalnih odgovorov ne moremo vnaprej 
predvideti, je nekatere sestavine ustvarjalnosti le možno meriti. Tako so nastali 
številni testi ustvarjalnosti. Ustvarjalnost pa lahko preučujemo (čeprav z določen
imi omejitvami in pomanjkljivostmi) tudi na osnovi ocenjevalnih lestvic, ki jih rešijo 
za posameznika pomembne druge osebe, to so osebe, ki ga dobr9 poznajo (npr. 
učitelji ali sošolci ocenjujejo ustvarjalnost učenca) (Glogovec in Zagar, 1992). V 
obeh primerih pa gre le za posredno merjenje ustvarjalnosti. 
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. Ustvarjalnost se začne razvijati že v otroštvu. Najbolj ustvarjalni otroci izhajajo 
IZ demokratskih družin; v katerih vsi člani sodelujejo pri sprejemanju odločitev se 
veliko pogovarjajo, izražajo lastna mnenja in želje (Pečjak, 1987). Mlajši otroci z~lo 
uživajo v ustvarjanju, z odraščanjem pa pogosto to veselje zamira. Vzrok za to je 
pogosto v neustreznem ravnanju okolice (Fontana, 1995). Torrance je na osnovi 
t:sta us~~rjaln?v~~i ~gotovil, ~a obstajaj? kritična obdobja v razvoju ustvarjalnosti, 
kI se kazeJo z mZJImI rezultatI na testu In sovpadajo z otrokovimi prehodi iz vrtca 
v šolo, iz ene stopnje šolanja v drugo itd. Ti prehodi zahtevajo prilagoditev, 
pomenijo str~s in zato negativno vplivajo na ustvarjalnost (Glogovec in Žagar, 
1992). V šoh negativno vpliva na razvoj ustvarjalnosti tudi grajanje učenčevih 
ustvarjalnih odgovorov, zavračanje učenčevih vprašanj, nezanimive učiteljeve raz
lage: časovne omejitve, šolske ocene in podobno (Pečjak, 1987). HaHman (po 
Jausovec, 1987) pa navaja naslednje lastnosti učitelja in njegovega dela, ki negativ
no vplivajo na razvoj ustvarjalnosti pri učencih: konformnost (togo upoštevanje 
učnega načrta), avtoritarni odnos, zasmehovanje, rigidna osebnost (učitelj želi pri 
učencih ustvariti lažno podobo lastne idealnosti), nenehno ocenjevanje in vredno
t~nje odgovoro;, pretirano vztrajanje na pravilnih odgovorih, pripisovanje preve
likega pomena solskemu uspehu, sovražnost do učenca in netolerantnost do igrivih 
situacij. 

1.2 Značilnosti otrokove zaznave lastne šolske uspešnosti in sposobnosti 

Predšolski otroci in otroci v nižjih razredih osnovne šole visoko in nerealno 
ocenjujejo lastne šolske dosežke in sposobnosti, s starostjo otrok pa tovrstne 
samoocene padajo, realnost samoocenjevanja pa narašča (Benenson in Dweck, 
1986; Blumenfeld, Pintrich in Hamilton, 1986; Cugmas, 1988, 1993; Eccles s 
sodelavci, 1993; Frey in Ruble, 1987; Harter in Pike, 1984; Miller, 1987; NichoHs, 
1979; Priel, Assor in Orr, 1990; Priel in Leshem, 1990; Stipek, 1987 in drugi). Kljub 
temu pa lahko že v nižjih razredih osnovne šole zasledimo otroke, ki podcenjujejo 
lastno šolsko uspešnost in sposobnost (Wagner in Phillips, 1992). 

Otrokova zaznava lastne šolske uspešnosti pomembno vpliva na otrokovo 
obnašanje in počutje v šoli, na otrokova prepričanja o šoli in tudi na šolske dosežke. 
Ena izmed teoretičnih osnov teh zvez je atribucijska teorija (Weiner, 1986; po 
Blumenfeld s sodelavci, 1982). Osnovna predpostavka te teorije je, da na posamez
nikovo d~sežkovno obnašanje ne vplivajo njegovi uspehi in neuspehi sami po sebi, 
ampak njegove razlage teh uspehov in neuspehov. Ko otrok opravi nalogo, se 
vpraša, zakaj je bil uspešen oz. neuspešen. Od odgovora na to vprašanje je odvisno, 
kakšna bodo njegova pričakovanja nadaljnjih dosežkov, trud, ki ga bo vložil v 
nadaljnje dosežkovno obnašanje, vztrajnost in izbira nalog. 

Razumevanje pojmov, povezanih z dosežki, prizadevnost jo in sposobnostjo, 
pomembno vplivajo na razvoj zaznave lastne šolske uspešnosti in sposobnosti. 
Raziskave kažejo, da se razumevanje tovrstnih pojmov razvija, kar pojasnjuje 
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marsikatere individualne razlike v zaznavi samega sebe. Tako sta Nicholls in Miller 
(1983) ugotovila, da različno stari otroci različno razumejo pojem težavnost naloge. 
Odkrila sta tri stopnje razumevanja pojma težavnost naloge in razumevanja odnosa 
med njo in sposobnostjo reševalca. Prvo stopnjo sta imenovala egocentrična težav
nost. Značilna je za predšolske otroke. Le-ti mislijo, da je naloga, ki jo uspejo 
pravilno rešiti, lahka; naloga, ki je ne rešijo, pa težka. Nichol1s (1978) je odkril, da 
pojmujejo otroci pravilno rešitev naloge kot uspeh, nepravilno rešitev pa kot 
neuspeh; ob uspehu čutijo zadovoljstvo, ob neuspehu pa nezadovoljstvo. Nichol1s 
in Miller (1983) menita, da otroci v stopnji "egocentrične težavnosti" še niso odkrili 
zveze med težavnost jo naloge in sposobnostjo reševalca naloge. Večina otrok, ki 
obiskujejo prvi oz. drugi razred osnovne šole, doseže drugo stopnjo razumevanja 
težavnosti nalog, imenovano objektivna težavnost. Težavnost nalog presojajo na 
osnovi kompleksnosti nalog. Menijo npr., da je težje rešiti tisto sestavljenko, ki ima 
več sestavnih delov, kot sestavljenko, ki ima manj sestavnih delov, ali da je račun, 
pri katerem je treba npr. seštevati in odštevati, težji od tistega, pri katerem je treba 
samo odštevati, torej uporabiti le eno matematično operacijo. Na tej stopnji otroci 
že spoznajo zvezo med težavnost jo naloge in sposobnostjo reševalca naloge. Zave
dajo se, da je bolj sposoben tisti, ki pravilno reši nalogo, ki je bolj kompleksna (torej 
težja), in da je rešitev naloge, ki zahteva bolj razvite sposobnosti, veČVTedna. Kot 
opozarja Nicholls (1978), čutijo več zadovoljstva ob uspehu pri bolj kompleksni 
nalogi kot manj kompleksni nalogi in več nezadovoljstva ob neuspehu pri manj 
kompleksni nalogi kot bolj kompleksni. Najvišja stopnja razumevanja težavnosti 
nalog se imenuje normativna težavnost. Pojavi se pri otrocih v tretjem ali četrtem 
razredu osnovne šole. Otroci menijo, da je težka tista naloga, ki jo je uspelo pravilno 
rešiti le malo reševalcev, medtem ko je lahka tista naloga, kijo je večina reševalcev 
pravilno rešila. Ocenjujejo, da so najbolj sposobne tiste osebe, ki rešijo normativno 
najtežje naloge, torej tiste, ki jih reši najmanj oseb. 

Raziskave kažejo (po Heyman, Dweck in Cain, 1992), da se devet do desetletni 
otroci že zelo razlikujejo po reakcijah na lasten neuspeh. Eni se odzovejo z 
nebogljenost jo, drugi z usmerjenost jo k obvladanju problemov. Kaj pa mlajši 
otroci? Razumevanje sposobnosti in dosežka je pri predšolskih otrocih še zelo 
nepopolno. Neuspeha ne povezujejo z lastnost jo, ki bi bila pomembna in trajna, to 
je s sposobnostjo (Ruble in Dweck, 1995). Lahko bi trdili, da jim manjka kognitivna 
osnova za pojav nebogljenosti (Cain in Dweck, 1995). Kar nekaj raziskav (npr. 
Rholes s sodelavci, 1980; Ruble, Parsons, Ross, 1976; po Smiley in Dweck, 1994) 
je pokazalo, da predšolski otroci po neuspehu ne izražajo znakov nebogljenosti. To 
je razveseljivo. V zgodnjih letih življenja mora otrok razviti številne in zapletene 
spretnosti, kot so npr. gibalne, besedne in podobno. Za obvladanje teh spretnosti 
je potreben daljši čas, neuspehi pa so pogosti. Neobčutljivost za neuspehe bi bila 
pri mlajših otrocih prilagoditvena lastnost. Žal pa nekatere raziskave dokazujejo, 
da se tudi predšolski otroci v določenih pogojih negativno odzovejo na neuspeh 
(Ruble in Dweck, 1995). Tak pogoj so npr. jasne povratne informacije, to pomeni, 
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da. je ~trokove uspehe in neuspehe enostavno prepoznati, ker so vidni. V teh 
pn~e.nh se nebogljenost odraža v nižjih samoocenah, pripisovanju neuspeha nižje 
razvI~lm s~osobnosti~, z neg~tivnimi čustvenimi stanji, zmanjšano motiviranost jo 
za re~evanJe podobmh nalog ID podobno. A to še ni vse! Pomembno je, da mlajši 
otrocI z~ lastne neuspehe ne krivijo le tistih sposobnosti, ki so povezane s temi 
neuspehi, ampak ob kritiki občutijo neustreznost samega sebe kot celote. Če 
pov~ame~: na osn~v~ ne.uspeha starejši otroci sklepajo, da niso pametni, mlajši pa 
tudi, da OlSO dobn ljudje. Pomemben dejavnik je tudi otrokova usmerjenost k 
dosežku oz. k učenju (Smiley in Dweck, 1994). Znake učne nebogljenosti zasledimo 
predvsem pri ti~tih mlajših otrocih, ki so usmerjeni k dosežkom in manj zaupajo v 
lastne uspe~e .. Ce prav niso manj sposobni od ostalih otrok, jim negativne izkušnje 
ob neuspehih ID ocene samega sebe zapirajo številne učne možnosti. Ti otroci se v 
šoli izogibajo novim učnim situacijam in možnostim za razvoj novih spretnosti. V 
nasprotju ~. ~jimi ~čenci, ~smerjeni na učenje, izbirajo učne situacije, pri katerih 
lahko razvIJaJo svoJe znanje, sposobnosti in spretnosti. Učenci, ki so usmerjeni na 
dosežke, a zaupajo v lastne uspehe, pa se izognejo novim učnim situacijam le takrat, 
ko prič~kujejo neuspeh (Smiley in Dweck, 1994). Vsekakor obstaja zveza med 
otrokovlm razumevanjem intelektualnih dosežkov in motivacijskim obnašanjem, 
narav~ ~e zveze pa. se sp~eminja z otrokovo starostjo. Usmerjenost na dosežke je 
raz:roJOl predhodmk bolj splošnega verovanja o stalnosti inteligentnosti, medtem 
ko Je usmerjenost na proces predhodnik prepričanja, da se inteligentnost lahko 
spremeni, poviša (Cain in Dweck, 1995). 

2. Metodologija 

2.1 Problem raziskave 

~roble~ ra~~skave, ki jo predstavljamo v tem članku, je bil preučiti ustvarjalnost 
prvosolcev ID njihovo zaznavo lastnega reševanja nalog ustvarjalnosti in matema
tičnih. ~alog. Cilj raziskave lahko opredelimo natančneje, in sicer: ugotoviti, ali 
obstajajo pomembne zveze med uspešnostjo reševanja nalog ustvarjalnosti in 
usp~šnostj? .reševanja ~:t~matičnih nalog, zaznavo lastnega reševanja nalog us
tvarJalnosti ID matematlcmh nalog, otrokovim spolom in inteligentnostjo ter izo
brazbo staršev. 

<?blik?va1i ~mo ~ičelno hipotezo, da ne obstaja pomembna povezanost med 
uspesnostJo resevanja nalog ustvarjalnosti, uspešnostjo reševanja matematičnih 
?alog, zaznavo lastnega reševanja in med otrokovim spolom, inteligentnostjo ter 
Izobrazbo staršev. 
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Oblikovali smo naslednji delovni hipotezi: 

1. Obstaja zveza med rezultati fluentnosti in originalnosti idej na testu ustvarjal
nosti in naslednjimi pokazatelji zaznave lastnega reševanja nalog: 

o oceno težavnosti naloge (zveza je negativna), 
o oceno ustreznosti rešitve naloge (zveza je pozitivna), 
o oceno veselja do reševanja nalog (zveza je pozitivna); 
o pravilnostjo odgovora na vprašanje, kaj si delal (zveza je pozitivna); 
o ustreznost jo odgovora na vprašanje, kaj si naredil, če ti ni šlo (zveza je 

pozitivna). 
2. Obstaja pozitivna zveza med uspešnostjo reševanja matematičnih nalog in med 
petimi pokazatelji zaznave lastnega reševanja nalog, ki so našteti pri prvi delovni 
hipotezi. 

Na osnovi predpostavke, da se otroci v šoli srečujejo tako z nalogami, ki 
zahtevajo ustvarjalne rešitve (divergentno mišljenje), kakor tudi z nalogami, ki 
imajo le eno pravilno rešitev (zahteva se konvergentno mišljenje), smo oblikovali 
še tretjo delovno hipotezo, ki se glasi, da otroci podobno zaznavajo lastno reševanje 
nalog ustvarjalnosti; kot zaznavajo lastno reševanje matematičnih nalog. Ta zazna
va se odraža z oceno težavnosti naloge, ustreznosti rešitve in veselja do reševanja, 
kakor tudi s pravilnostjo zaznave zahtev naloge in reakcijo na morebitni neuspeh. 

2.2 Preizkušanci 

Raziskava, o kateri poročam v tem članku, je bila narejena v okviru širše 
raziskave, katere problem je bil preučiti povezanost med kognitivnim.i, motivacij
skimi in temperamentnimi značilnostmi prvošolcev in njihovim razvojem naveza
nosti na mater. 

Preizkušanci so bili izbrani priložnostno. V raziskavi je sodelovalo 138 otrok 
(65 oz. 47,1 odstotkov dečkov in 73 oz. 52, 9 odstotkov deklic). Obiskoyali s<J 
prvi razred ene izmed naslednjih osnovnih šol (v nadaljnjem tekstu: OS): OS 
Brežice (55 oz. 39,9 odstotkov otrok), OŠ Cege (42 oz. 30,4 odstotkov otrok), 
OŠ Krško (24 oz. 17,4 odstotkov otrok) in OS Maribor (17 oz. 12,3 odstotkov 
otrok). Bili so stari od 88 do 101 mesecev (M = 94,46 mesecev; SD = 3,47 
mesecev; Mo = 90 mesecev; Me = 94 mesecev, Min = 88 mesecev in Max = 
101 mesecev). Podatke o izobrazbi je posredovalo 116 mater, in sicer 7 oz. 6,0 
odstotkov mater je imelo nedokončano ali dokončano osnovno šolo, 19 oz. 16,6 
odstotkov poklicno šolo, največ, to je 53 oz. 45,7 odstotkov, mater je imelo 
srednjo šolo, 22 oz. 19,0 odstotkov jih je imelo višjo šolo in 15 oz. 12,9 odstotkov 
visoko šolo ali več. Podatke o izobrazbi je posredovalo le 99 očetov, in sicer 4 
oz. 4 odstotkov so imeli nedokončano ali dokončano osnovno šolo, 20 oz. 20,2 
odstotkov poklicno šolo, 49 oz. 49,5 odstotkov srednjo šolo, 15 oz. 15,2 odstot
kov višjo šolo in 11 ali 11,1 odstotkov visoko šolo ali več. 

Dr. Zlatka Cugmas: Kako prvošolei zaznavajo reševanje nalog ustvarjalnosti ... 

2.3 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke: 
o spol otroka, 
o izobrazba matere, 
o izobrazba očeta, 
o inteligentnost otroka. 

Odvisne spremenljivke: 
o originalnost odgovorov pri nalogah ustvarjalnosti, 
o fluentnost odgovorov pri nalogah ustvarjalnosti, 
o zaznava ustreznosti rešitev nalog ustvarjalnosti, 
o zaznava težavnosti nalog ustvarjalnosti, 
o zaznava zahtev nalog ustvarjalnosti, 
o interes za reševanje nalog ustvarjalnosti, 
o reakcije na neuspeh pri reševanju nalog ustvarjalnosti, 
o pravilnost matematičnih izračunov, 
o zaznava ustreznosti matematičnih izračunov, 
o zaznava težavnosti matematičnih nalog, 
o zaznava zahtev matematičnih nalog, 
o interes za reševanje matematičnih nalog, 
o reakcije na neuspeh pri reševanju matematičnih nalog. 

2. 4 Pripomoček 

'V Preizkuš~ci so vre~vali t.:st ustvarjalnosti, ki je vseboval tri naloge, matema
beno nalo~o In vp:as~lmk, o nJIh~>vem odnos~ do lastne ustvarjalnosti in računanja. 
Celoten pnpomocekJe pnlagodda oz. sestaVila K. Bakračevič Vukman (Bakračevič 
Vukman, 1998). 

v ~~i p~i nalogi u~tvarjalno~ti s~ vmorali preizkušanci zapisati, kaj bi se zgodilo, 
ce bl lJudJe na rok~h In nog~h lIDell sest namesto pet prstov, pri drugi nalogi, za kaj 
vse lahko uporabImo raduko, in pri tretji nalogi našteti čim več stvari ki se 
premikajo na kolesih. ' 

Odgov?re, ~b~ane s te~to~ ustvarjalnosti, smo vrednotili tako, da smo ugotovili 
~uentnost In,ongIn.alnost Idej. Rezultat fluentnosti je odgovarjal številu idej, ki jih 
Je otr<?k zapIsa~. pn !,os~ez!ri nalogi, rezultat originalnosti pa se je pridobil na 
?SnOV1 nasle~nJIh kr~te~Jev:vCe se j~ pri vseh preizkušenih otrocih odgovor, ki ga 
Je .o~ok zapI~al, pOjavIl vec kot trikrat, otrok za ta odgovor ni dobil točke za 
ongInalnost. Ce se te poja~l trit:at,. je bil točkovan z eno točko; če se je pojavil 
dv~at, } dv~ma tockama, ce pa Je bIl otrokov odgovor edini tak, je bil točkovan s 
tremI tockam1. 

9 
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Matematično nalogo so sestavljali trije računi seštevanja do 20. ~ri prvem so 
morali preizkušanci sešteti dve šteyil~, pr.i drugem re~iti r~ču~ seštev~nJ~ z n~znan
ko in pri tretjem sešteti tri števila. Ce Je bIl račun pravIlno lZracunan, Je bIl tockovan 
s točko. 

Vprašalnik o otrokovem odnosu do lastn~ ustva~alnosti. in rač~nanja je.vsebo
val pet vprašanj. Ta vprašalnik je sledil ~saki nalo~1 ustv~~alnostI posebej. kakor 
tudi skupini matematičnih nalog. OtrocI so morah ocemtI ustreznost res~~e ~a 
osnovi tristopenjske ocenjevalne lestvice ~1 = reš~tev te zelo ~laba, 2 = resItev Je 
srednje dobra, 3 = rešitev je zelo dobra) ID stopnjo tezav~?~tI naloge (1 = lahka 
naloga, 2 = srednje težka naloga, 3 = t~žka n~lo~a).vObkr~zlh so ustr~zen odgovo~ 
oz. odgovore na vprašanje, kaj so morah delatI pn resevanju naloge (?h ~o se m~rah 
spomniti veliko stvari, računati, učiti s~ ali razm!šljati). ~~ osnoVI tns~o~evnjske 
lestvice so ocenili svoj interes za reševanje tovrstmh nalog ( Kako rad resuJes take 
naloge?" 1 = nerad, 2 ~ rad, 3 ~ ~e!o .~ad). ~aza?nj~ ~o ob~ožili še .ust~eze~ 
odgovor na vprašanje, kaj so naredIh, ce JI~ res~v~~Je m s~~ (al~ so n:hal~ res~~at~ 
nalogo in so začeli delati nekaj drugega; ah so bIlI zalostm ID mso vec resevah, ah 
so poskušali rešiti nalogo po drugačni poti). 

Za merjenje otrokove inteligentnosti smo upor~bili Ravnove barvne pro~re
sivne matrice (za podrobnejše informacije o.test~ glej čl~nek Ravnove ?rogreslvne 
matrice v TESTinfo, Novice Centra za pSlhodtagnostIcna sredstva,. st. 1,. let. 4: 
1999). Test sestavlja več nalog istega tipa, ki naraščajo I?o tež?vnosti. Pn.vsakl.na~o~~ 
je treba med alternativnimi odgovori poiskati vzorec, ki pravIlno zapolm manJkaJoc] 
del matrice. 

2. 5 Postopek 

Vsem otrokom v izbranih razredih smo razdelili dopis za starše, s katerim smo 
kratko predstavili namen, cilje in potek raziskave in jih prosili za dovolj~nj~, da. ~ 
raziskavi sodeluje njihov otrok. Starši so svojo odločitev glede sodelova?Ja ~~r~zlh 
s podpisom. Otroci so nam vrnili dopise v roku sedmih dni. Od 154 starsev JIh je v 
sodelovanje privolilo 138. 

Raziskava je bila izvedena v mesecu juniju, in sicer v dopoldans~em č?SU, ~ 
matičnih šolskih razredih in brez prisotnosti učiteljev ter sošolcev, kI v razI~kav~ 
niso sodelovali. Zbiranje podatkov sta izvedli za to delo predhodno tremra~1 
absolventki programa Razredni pouk na Pedagoški fakulteti Marib?r. ~na Je 
izvedla testiranje inteligentnosti, druga pa je zbrala podatke na osnovI preIzkusa 
ustvarjalnosti, matematičnega preizkusa in vprašalnika o otrokovi zaznavi reševan
ja tovrstnih nalog. Pri tem preizkusu in v~rašalni~u. je p~eizkuš~nc~m gl?s~? brala 
navodila in vprašanja. Otroci so reševah ta preIzkus ID vprasalmk pnbhzno 60 
minut. Test inteligentnosti se je izvedel po navodilih iz priročnika. 

Podatki so bili obdelani z računalniškim statističnim paketom SPSS. 

Dr. Zlatka Cugmas: Kako prvošolei zaznavajo reševanje nalog ustvarjalnosti ... 

3. Rezultati 

3. 1 Povezanost rezultatov preizkusa ustvarjalnosti, matematičnega preizkusa 
in otrokove zazna ve lastnega reševanja z neodvisnimi spremenljivkami 

11 

Izračuni enosmernih analiz variance so odkrili deset statistično pomembnih razlik 
mcd spoloma v spremenljivkah otrokove ustvatjalnosti, matematičnega preizkusa in 
otrokove zaznave lastne ustvatjalnosti ter matematičnih rešitev. Deklice so zbrale pri prvi 
nalogi ustvarjalnosti več točk kot dečki za fluentnost (F (1,121) = 6,11, P = 0,015*). 
Skupen rezultat ustvatjalnosti (seštevek točk za fiuentnost in originalnost) je višji pri 
deklicah kot dečkih (F (1,121) = 6,63, P = 0,011 *). V primerjavi z deklicami so dečki 
večkrat obkrožili odgovor, da so se pri reševanju naloge morali učiti. za pIVO nalogo so 
rezultati analize variance naslednji: F (1,119) = 4,43, p = 0,037*; za drugo nalogo: 
F (1,117) = 13,53, p = 0,000***; za tretjo nalogo: F (1,118) = 9,25, p = 0,003** in za 
četrto nalogo: F (1,119) = 5,12, p = 0,025*. Deklice so višje ocenile svoj interes za 
reševanje nalog ustvatjalnosti kot dečki, in sicer pri drugi nalogi (F (1,120) = 6,28, 
p = 0,014*) in pri četrti nalogi (F (1,117) = 4,81, P = 0,030*). Tretji račun v okviru četrte 
naloge, pri katerem je bilo treba sešteti tri števila, je pravilno rešilo več deklic kot dečkov 
(F(1,121) = 8,44,p = 0,004**), prav tako je več deklic kot dečkov vse tri račune izračuna
lo pravilno (F (1,121) = 7,64, p = 0,007**). če povzamem, obstaja tendenca, da so bile 
deklice bolj uspešne pri reševanju nalog ustvatja1nosti in pri matematičnih nalogah kakor 
dečki, izrazile so večji interes za reševanje nalog kakor dečki, dečki pa so boJj pogosto 
imeli občutek, da se pri reševanju nalog učijo. 

Ne obstajajo pomembne zveze med rezultati testa ustvarjalnosti, matema
tičnega preizkusa, odgovori na vprašanja o zaznavi lastne ustvarjalnosti in 
matematičnih rezultatov ter med izobrazbo matere in očeta, razen naslednjih 
izjem: Druga naloga ustvarjalnosti se je zdela najtežja otrokom, katerih očetje 
imajo višjo šolo, nato pa otrokom, katerih očetje imajo največ poklicno oz. dokončano 
osnovno šolo (F (4,84) = 2,53, p = 0,047*). Drugega računa največkrat niso pravilno 
izračunali otroci, katerih očetje imajo višjo šolo (F (4,84) = 2,95, P = 0,025*). 
Tretjega računa največkrat niso pravilno izračunali otroci, katerih očetje imajo 
nedokončano ali dokončano osnovno šolo, nato pa otroci, katerih očetje imajo 
višjo šolo (F (4,84) = 2,91, p = 0,026*). Najslabše so računali otroci (skupen rezultat), 
katerih očetje imajo nedokončano ali dokončano osnovno šolo, nato pa otroci,katerih 
očetje imajo višjo šolo (F (4,84) = 2,63, P = 0,040*). Najpogosteje so obkrožili odgo
vor, da so se morali pri plVi nalogi ustvatjalnosti učiti, otroci, katerih matere imajo 
nedokončano ali dokončano osnovno šolo, najmanj pogosto pa otroci, katerih matere 
imajo poklicno ali srednjo šolo (F (4,98) = 2,77, P = 0,031 *). Povzamem lahko, da ne 
obstaja linearna povezanost med izobrazbo staršev in otrokovimi rešitvami matema
tičnih nalog, kakor tudi ne med izobrazbo staršev in zaznavo težavnosti in zahtev nalog. 
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Rezultati kažejo, da ne obstajajo pomembne zveze med rezultati preizkusa Tabela 1: Aritme~ične sre~i~e (M), st~nd~rdne d~viacije (SD), Mediane (Me), 
ustvarjalnosti, matematičnega preizkusa, med odgovori na vprašanja o zaznavi ModusI (~~), mtm~alne (mm) 10 maksImalne (max) vrednosti podat-
lastne ustvarjalnosti in matematičnih rezultatov ter med merami otrokove inteli- kov, doblJemh s preIzkusom ustvarjalnosti 
gentnosti (niti med točkami, ki jih je otrok zbral na testu inteligentnosti, niti med 
kategorijo, v katero je bil uvršč~n otrok glede na rezultate testa inteligentnosti). 
Drugi avtorji (glej Glogovec in Zagar, 1992) navajajo, da obstaja pozitivna zveza -naloga 1 O med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo. Vendar je ta zveza nizka. Torrance je F1uentnost - naloga 1 2,17 1,45 2 2 O 
ugotovil, da so korelacijski koeficienti med obema lastnostma okoli 0,25. Manj Skupen rezultat 3,30 2,56 3 2 O 
inteligentni ljudje so večinoma tudi manj ustvarjalni, medtem ko so pri visoko Težavnost - naloga 1 1,41 0,61 1 1 1 
inteligentnih ljudeh razlike v ustvarjalnosti izredno velike (Marentič Požarnik, Ustreznost rešitve naloga 1 2,51 0,61 3 3 1 
2000). Spomniti se veliko stvari - naloga 0,35 0,48 O O O 1 

Računati - naloga 1 0,06 0,23 O O O 1 
Učiti se - naloga 1 0,13 0,34 O O O 1 

3.2 Rezultati preizkusa ustvaJjalnosti, matematičnega preizkusa in otrokove Razmišljati - naloga 1 0,89 0,31 1 1 O 1 
zazna ve reševanja nalog ustva1jalnosti in matematičnih nalog Veselje do reševanja - naloga 1 2,75 0,52 3 3 1 3 Originalnost - naloga 2 0,42 1,08 O O O 6 
Iz tabele 1 je razvidno, da so otroci imeli največ idej pri tretji nalogi ustvarjal-

F1uentnost - naloga 2 2,37 1,52 2 1 O 8 
Skupen rezultat 2,80 2,20 2 1 O 10 nosti (kaj se premika na kolesih). Najnižji rezultat fluentnosti je pri prvi nalogi (kaj Težavnost - naloga 2 1,20 0,44 1 1 1 3 bi se zgodilo, če bi imeli šest prstov na vsaki roki). Najvišji rezultat originalnosti je Ustreznost rešitve naloga 2 2,66 0,51 3 3 1 3 

prav tako pri tretji nalogi, najnižji pa pri drugi nalogi ustvarjalnosti (za kaj vse lahko Spomniti se veliko stvari - naloga 2 0,49 0,50 O O O 1 
uporabimo radirko). Isto velja tudi za skupen rezultat, ki je seštevek točk, zbranih Računati naloga 2 0,00 0,09 O O O 1 
za fluentnost in originalnost pri vsaki posamezni nalogi. Učiti se naloga 2 0,13 0,33 O O O 1 

Med številom točk, ki so jih otroci sprejeli za fluentnost pri treh nalogah 
RazmišJjati - naloga 2 0,77 0,42 1 1 O 1 
Veselje do reševanja - naloga 2 2,75 0,52 3 3 1 3 preizkusa ustvarjalnosti, obstajajo statistično pomembne zveze (najnižja zveza je Originalnost - naloga 3 1,29 2,36 O O O 11 med f1uentnostjo pri nalogi 1 in nalogi 2, in sicer r = 0,24, P = 0,008**, najvišja pa F1uentnost - naloga 3 5,46 2,83 5 4 O 16 

med fluentnostjo pri nalogi 1 in nalogi 3, in sicer r = 0,42, P = 0,000***). To Skupen rezultat 6,75 4,51 5 4 O 27 
pomeni, da otroci, ki pri eni nalogi ustvarjalnosti tvorijo več idej, jih tvorijo več tudi Težavnost - naloga 3 1,11 0,38 1 1 1 3 
pri ostalih nalogah in obratno. Ustreznost rešitve - naloga 3 2,80 0,44 3 3 1 3 

Med številom točk, ki so jih otroci sprejeli za originalnost pri treh nalogah 
Spomniti se veliko stvari - naloga 3 0,55 0,50 1 1 O 1 
Računati - naloga 3 0,02 0,13 O O O 1 preizkusa ustvarjalnosti, ne obstaja nobena statistično pomembna zveza, kar po- Učiti se - naloga 3 0,17 0,37 O O O 1 meni, da je bila originalnost odgovorov v veliki meri odvisna od vsebine ustvarjalnih Razmišljati - naloga 3 0,67 0,47 1 1 O 1 

problemov. Veselje do reševanja - naloga 3 2,82 0,43 3 3 1 3 
Med originalnost jo in f1uentnostjo odgovorov pri treh nalogah preizkusa us- Izračun 1 (nepravilno - pravilno) 1,94 0,23 2 2 1 2 

Izračun 2 (nepravilno - pravilno) 1,97 0,18 2 2 1 2 tvarjalnosti obstaja pet statistično pomembnih zvez (glej tabelo 2). Izračun 3 (nepravilno - pravilno) 1,90 0,30 2 2 1 2 
Na osnovi rezultatov, prikazanih v tabeli 2, lahko sklepamo, da obstaja po- Vsi izračuni (nepravilni - pravilni) 1,83 0,38 2 2 1 2 

membna povezanost med f1uentnostjo in originalnost jo odgovorov na testu ustvar- Težavnost - naloga 4 1,02 0,13 1 1 1 2 
jalnosti. Ustreznost rešitve - naloga 4 2,88 0,38 3 3 1 3 

Ne obstaja nobena statistično pomembna zveza med skupnim rezultatom 
Spomniti se veliko stvari - naloga 4 0,12 0,33 O O O 1 
Računati - naloga 4 . 0,71 0,46 1 1 O 1 rešitev nalog pri preizkusu ustvarjalnosti (seštevek točk za f1uentnost in original- Učiti se - naloga 4 0,17 0,38 O O O 1 nost) in pravilnostjo matematičnih izračunov. Razmišljati naloga 4 0,32 0,47 O O O 1 
Veselje do reševanja - naloga 4 2,81 0,49 3 3 1 3 
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Tabela 2: Pearsonovi koeficienti korelacije, izračunani med točkami, ki so jih otroci 
zbrali na preizkusu ustvarjalnosti za originalnost in fiuentnost. 

Originalnost 1 Originalnost 2 Originalnost 3 

Fluentnost 1 .32*** .13 .22* 

Fluentnost 2 -.06 .41 *** .03 

Fluentnost 3 .08 .31 *** .50*** 

Legenda: 1,2,3 zaporedne številke nalog ustvarjalnosti, * p < 0.05; *** P < 0.001. 

Ocena težavnosti nalog z vrstnim redom nalog pada. Najnižje so otroci ocenili 
težavnost matematične naloge. Obstajata dve (od možnih treh) statistično po
membni zvezi med ocenami težavnosti posameznih nalog ustvarjalnosti, od teh je 
najvišja zveza med oceno težavnosti druge in tretje naloge (r = 0,37, P = 0,000***). 

Prav tako z vrstnim redom nalog narašča zadovoljstvo z rešitvijo. Najvišje 
zadovoljstvo z rešitvijo so izrazili otroci pri matematični nalogi. Vse tri možne zveze 
med zadovoljstvom rešitve nalog ustvarjalnosti so statistično pomembne. Rang 
izračunanih Pearsonovih koeficientov korelacije je od r = 0,26, P = 0,004** do 
r = 0,34, P = 0,000***. 

Na splošno so bili otroci navdušeni nad reševanjem nalog. Svoje zadovoljs~o 
so izrazili z visokimi ocenami (razpon ocen: od M = 2,75 do M = 2,82). Vse mozne 
zveze med ocenami, kako rad otrok rešuje nalogo ustvarjalnosti (te so tri), so 
statistično pomembne. Rang izračunanih Pearsonovih koeficientov korelacije je od 
r = 0,47, P = 0,000*** do r = 0,53, P = 0,000***. 

Tabela 3: Frek:venčna porazdelitev odgovorov na vprašanje "Kaj si naredil, če ti 
reševanje ni šlo?" 

Naloga 1 Naloga 2 Naloga 3 Naloga 4 
Odgovori f % f % f % f % 

Zaključil sem reševanje. 8 6.8 6 5.3 8 6.8 6 5.7 

Bil sem žalosten in 8 6.8 5 4.4 4 3.4 3 2.8 
zaključil sem reševanje. 
Poskušal sem rešiti 102 86.4 103 90.4 105 89.7 97 91.5 
nalogo drugače. 
Skupaj 118 100.0 114 100.0 117 100.0 106 100.0 

Iz tabele 3 je razvidno, da večina otrok poroča, da so ob trenutnem neuspehu 
poskušali nalogo rešiti po drugačni poti. 
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Tabela 4: Pearsonovi koeficienti korelacije, izračunani med ocenami otrokovega 
odnosa do rešitev nalog ustvarjalnosti in matematičnih rešitev 

Naloge ustvarjalnosti 
Matematična naloga Težavnost 1 Težavnost 2 Težavnost 3 
Težavnost 4 .23* .38*** .64*** 

Ustreznost Ustreznost Ustreznost 
rešitve 1 rešitve 2 rešitve 3 

Ustreznost rešitve 4 .39*** .34*** .55*** 

Veselje 1 Veselje 2 Veselje 3 
Veselje do reševanja 4 .49*** .26** .35*** 

Legenda: 1,2,3,4 zaporedne številke nalog ustvatjalnosti, * p < 0.(15; ** P < 0.01; *** P < 0.001. 

Iz tabele 4 je razvidno, da obstajajo pomembne zveze med tem, kakšno težav
nost, ustreznost rešitve in veselje ob reševanju otroci pripisujejo matematični nalogi 
in istimi pokazatelji, ki jih pripisujejo rešitvam nalog ustvarjalnosti. Vprašamo se 
lahko, ali obstaja pri prvošolcih splošna značilnost ocenjevanja težavnosti nalog, 
ustreznosti rešitve in vese1ja ob reševanju ne glede na vrsto problemov. 

3.3 Zveze med rezultati preizkusa ustvarjalnosti, matematičnega preizkusa 
in otrokove zazna ve lastnega reševanja 

Tabela 5: Pearsonovi koeficienti korelacije, izračunani med posameznimi postav
kami preizkusa ustvarjalnosti in vprašalnika o otrokovi zaznavi lastnega 
reševanja 

INaloga1 1 t ~ ~ i :1 ~ 1 ~ f 
~_ ' ~ ~ ::t ~ 
~- flonu'gten·nt.· .32*** .84*** -.07 .10 .03 -.04 -.02 -.00 
r-~ ______ ~ ____ ~_._7~8_**_*~-_.1_~7 ___ ~_.1_1 __ _+-.~00~~--~.1~3--~-~.0~7 __ -+~.~1~3~_~.1~~~ 

rezultat -.14 .13 .02 -.10 -.05 .08 .21 * 

.16 
--

teža -.49*** -.07 .01 -.18* -.03 -.39 
r---------~-----+----_4-------~----+_----~----~~~_+~~~-=~~ 

dobra rešitev I .15 .03 .16 -.06 .44*** 
--------t---------j--

f-§Eomniti se --r-------t-___ ---t-_._0_3 __ 
___ ,::ačunanje 

učiti se -.02 .00 
-------~---~----4----~-------r-----~------r----_+----~------

__ ~~!!!-išljati~_ --------L---------L--__ ----' ______ -'---____ -'--______ ~ ____ L=.J_7 ___ _ 

.23* -.36*** .12 
--1--

--r-------- ________ 1--__ +-__ + __ .2--.:2.:....*_f---'.0:...::.3 ___ -+--::...0=..::..8 __ _ 
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1 I 
.~ I ,~ 

.~ 

3:! c::3 .... 'i! 5 ~ ~ 
Naloga 2 ti >~ 

i3:! ~ ;g <u 

~ ~ ~ 
~ 

;::s ;::. 
~ ~ 

origin, .41 *** .78*** -.07 .07 .15 -.04 -.15 -.15 .07 
-

fluent. .89*** -.21* .18* ~13 -.08 -.20* -.16 .16 
.. -

rezultat -.18* .16 .16 -.08 -.21* -.18* .15 

teža -.29*** .05 -.6.4 .01 .10 -.37*** _._ ..... -

dobra rešitev .24*** I .06 .10 -.1:?_ .41*~ 

spomniti se -.09 .34** -.43*** -.05 
.-

računanje -.03 -.17 .04 

učiti se i 

-.04 -.05 

razmišljati .06_l 

\ 
..... :'5 .~ 

.~ 

.... ~ ii 3:! ~ .~ ti 
,.g 

>~ 
;:: c::3 ~:-3 

..::;. 

Naloga 3 ~ 
...t) .1:1 E <u 

~ 
:'$ ~ ~ 

~ .§ >~ <::> 
~ >1:,) ~ 

~ ~ 
;::s 

~ 

ori gin. .50*** .84*** .04 .11 -.01 1-.01 .04 .05 -.01 ! 

-

fluent. .89*** -.14 .18* .17 -.23* -.26 .01 .11 
f...-- --

=-.14 rezultat -.06 .17 .10 -.16 .04 .06 
~ .... ---
. teža_o -.51*** -.19* .30*** .10 .06 -.55*** 

,.........--_.-

.18* .35*** 
i dobra rešitev -.24*** -.06 -.02 

~~OmnitiSe -.01 .00 -.45*** .20* .. _1 

r računanje 
.12 -.05 -.25** 

[ učiti se -.02 -.01 

razmišljati I 
-.09 

Legenda: * p < 0.05; ** P < 0.01; *** < P 0.001. 

Tabeli 5 in 6 kažeta, da obstaja več logičnih zvez med uspešnostjo reševanja 
nalog ustvarjalnosti oz. matematičnih nalog in pokazatelji otrokovega odnosa do 
tovrstnega reševanja. Rezultati potrdijo postavljeni hipotezi, da obstajajo zveze 
med rezultati fiuentnosti in originalnosti in med ocenami težavnosti nalog, ustrez
nosti rešitev, veselja do reševanja; prepoznavanjem zahtev nalog ter reakcijami na 
neuspeh. Vendar vse zveze niso statistično pomembne. 
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Tabela 6: Pear.sonovi ko~!icienti korelacije, izračunani med posameznimi postav
kaml matematicnega preizkusa in otrokove zaznave lastnega reševanja 

!"f') 
;:: 

>0 

~ 

rešitev 
I spomin 
r račun I uČftise--'--~-"···~-----~·-----+------+---~-----~------

r;,zmišljati 

Legenda: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** P < 0.001. 

4. Interpretacija rezultatov 

'.t:: 
<u ;.g, ~ '" :-s ~~ <u 

.>1:,) ~ ~ ;::s ;::. 

~ 

Ob up.orabi p~eizkusa ustvarjalnosti, matematičnega preizkusa in vprašalnika 
o otrok,?vl.~aznavl lastnega re~evanja nalog ustvarjalnosti in matematičnih nalog 
(Ba~racevlc Vu~~a?, 1998~ PrI ~rvošolcih smo ugotovili, da obstajajo pomembne 
razlike n:~~ deckIm dek!lcaml v uspešnosti reševanja nalog ustvarjalnosti in 
ma~ematIcm? nalog (obstaJa tendenca, da so deklice bolj uspešne kot dečki), kakor 
tudi v zazna:.llastnega reše~anj~ (de~lice izražajo večji interes za reševanje in manj 
pogo~to trdiJO, da so se pn resevanju nalog ustvarjalnosti uči1e). Obstajajo tudi 
do!ocene .(ne povs~m enc:~n~) r~zlike ". :eše:anju nalog terv zaznavi reševanja nalog 
pn otrocih, katerIh starsI ImajO razlIcno Izobrazbo. Razlike so sicer statistično 
pomemb~e, a niso velike, zato lahko podvomimo v njihovo vsebinsko pomembnost. 
Rez,:ltatI so pO~"a~ali, da ~e obstajajo pomembne zveze med preizkusom ustvarjal
?OStI., matem~tIcmm preizkusom ter zaznavo lastnega reševanja in med otrokovo 
mte~lge.ntnostJo. Rezultati ~otrjujejo predpostavko, da gre za različne predmete 
?IefJen~~. Prav t~ko ~e ob~taJa ~ovezanost med uspešnostjo reševanja nalog ustvar
Jalnv<:>~tI I~ uspe~nos~J,:.r~se~anJa matematičnih nalog. Da bi lahko rezultate pos
plosIli, bl morah VkljUCltl vec matematičnih nalog različnih tipov . 

. "!laziska:a j~ po~~zala, ~a so prvošoici dosegli najvišji rezultat fluentnosti in 
ongmalnostI PrI tretjI nalogI testa ustvarjalnosti, ki je zajemal problem, ki jim je 
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glede na izkušnje blizu (kaj vse se premika na kolesih). Morda pa na uspešnost 
otrok pri reševanju te naloge ni vplivala le dobro znana vsebina, ampak predvsem 
dejstvo, da so se otroci ob reševanju nalog vedno bolj zavedali, kaj naloge od nji~ 
zahtevajo. Iz tabele 1 je razvidno, da je pri vsaki naslednji nalogi ustvarjalnosti, kI 
so jo otroci reševali, več obkroženih odgovorov, daje naloga zahtevala navesti čim 
več idej. S tem ko se je večalo zavedanje ~amih zahtev nalog, se je povečev~l~ 
uspešnost reševanja nalog ustvarjalnosti. Ceprav v raziskavi nismo ugotavlJ~h 
vzročnih zvez med spremenljivkami, lahko predvidevamo, da povečano zavedanje 
tega, kaj naloga od preizkušanca zahteva, ~ozitivno vpliva ~a nje~ov.o u~pešnos~ 
reševanja, in manj obratno. Z vsako naslednjo nalogo ustvarJalnostI, kI so JO otro~I 
reševali, se je znižala tudi njihova subjektivna ocena težavnosti naloge, višala se ~e 
subjektivna ocena ustreznosti rešitve, delno pa se je povečevala tu~i oc~navvesel~a 
do reševanja tovrstnih nalog. Predvidevamo lahko, da zaznava uspesnostI resevanja 
nalog (ki je povezana predvsem s fluentnostjo idej) vpliva na oceno težavnost~ 
naloge in na oceno veselja do reševanja tovrstnih nalog, čeprav je možna tudI 
obratna smer povezanosti. Kot je razvidno iz tabele 2, obstaja tendenca, da z 
reševanjem preizkusa narašča tudi ustreznost reakcije ob neuspehu. 

Vsekakor lahko na osnovi dobljenih rezultatov sklepamo, da je uspešnost 
reševanja nalog pomembno povezana z zaznavo reševanja teh nalog. Pomembno 
je, da otroci natančno poznajo navodila in se zavedajo, kaj naloge od ~jih pričaku
jejo. Več kot ima otrok izkušenj z reševanjem določene vrste nalog, bolje bo. pozn~l 
zahteve teh nalog in laže jih bo reševal, holj ho prepričan v lastno uspešnost In večje 
veselje bo imel do reševanja. 

Pričakovali smo, da prvošolci podobno zaznavajo lastno reševanje nalog 
ustvarjalnosti kot matematičnih nalog. Korelacijski koeficienti so ta pričakovanja 
potrdili, pokazalo pa se je, da otroci matematične naloge ocenjujejo kot najmanj 
težke (manj kot naloge ustvarjalnosti), rešitve kot najbolj ustrezne (bolj kot 
rešitve nalog ustvarjalnosti), pri matematičnih nalogah tudi zahteve naloge ocen
jujejo bolj pravilno kot pri nalogah ustvarjalnosti. Sklepali bi, da se prvošolci, 
čeprav je eden izmed pomembnih ciljev šolanja razvijanje ustvarjalnosti, počutijo 
"bolj domače" pri reševanju nalog, ki zahtevajo samo eno pravilno rešitev. Ta 
sklep bi morali okrepiti z dodatnimi raziskavami, v katerih bi preizkusili več vrst 
nalog (ne le matematične), ki zahtevajo konvergentno mišljenje. 

Zanimivo bi bilo ugotavljati odnos do lastne ustvarjalnosti tudi v višjih razredih 
osnovne šole. Postavlja se vprašanje: V kolikšni meri šola spodbuja ustvarjalnost 
pri učencih in ali se spreminja zaznava reševanja nalog? Žal, kot meni Požarnikova 
(Marentič Požarnik, 2000), podatki in izkušnje v tujini in pri nas kažejo, da šolsko 
ozračje in običajen potek pouka premalo spodbujata ustvarjalnost učencev in jo 
pogosto celo omejuj eta. Odgovor na vprašanje, ali to pomeni, da se zaznava 
lastnega reševanja nalog ustvarjalnosti, kakršno prikazuje ta članek, ohranja tudi v 
naslednjih šolskih letih, pa bi lahko bil predmet preučevanja v kateri od naslednjih 
raziskav. 
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Vpliv načina zaznavanja učencev 
na izbor učnega medija 

IzvUniznanswenič~nek 
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DESKRIPTORJI' zaznavanje, čutila, dražljaj~ učni 
medij, izbira 

POVZETEK - Avtor v svojem prispevku najprej opre
deli vpliv različnih energijskih procesov, ki nenehno 
delujejo na organizem in jih razdeli glede na njihov 
izvor. Ugotavlja, da so spoznami procesi možni le tedaj, 
če je živčni sistem dovolj vzburjen. Na tej osnovi loči štiri 
osnovne značilnosti občutkov. 
V drugem delu razprave poroča o empiričnem prouče
vanju vpliva načina zaznavanja učencev na izbor ui!ne
ga medija. Razlike v kognitivnem stilu učencev so pre
cejšnje, zato jih naj bi učitelj upošteval med drugim tudi 
pri izbiri ui!nih medijev, da bi lahko zagotovil njihove 
optimalne učinke. 

l. Uvod 

Original scientific paper 

UDC65.012 

DESCRIPTORS: perception, senses, stimul~ teach
ing medium, choice 

ABSTRACT - In the article the author first defines 
the impact ofvarious energy processes that constantly 
affect the human organism and c~ssifies them ac
cording to their origin. He states that the cognition 
processes can only take place when the nervous sys
tem is sufficiently aroused. On this basis he distin
guishes four fundamental charactemtics of feelings. 
The second part of the article is a report about an 
empirical study of the influence that the students' per
ception has on the choice of the teaching medium. 
Differences in the students' cognitive styles are consid
erable, there/are they shouId be taken into account 
when deciding on theuse of aspecijic teachin.gmedium. 
In this way the teacher can ensure US optimal effective
ness. 

o pojavih in dogajanjih okoli nas se seznanjamo s spoznavnimi psihičnimi 
procesi: z zaznavanjem, učenjem in mišljenjem. Temelj vseh teh spoznavnih pro
cesov je zaznavanje. Človek preko čutil dobiva podatke o svetu, ki ga obkroža. 
Proces, pri katerem se zavemo prisotnosti predmetov zaradi njihovega delovanja 
na čutila, imenujemo zaznavanje. Zaradi funkcije pomnjenja in učenja lahko v 
zavesti obnavljamo to, kar smo predhodno zaznali in si s tem pridobivamo nove 
izkušnje. 

Na organizem nenehno delujejo energijski procesi, kijih imenujemo dražljaji. 
Dražljaje, ki delujejo na čutilo, sprejemamo 

o perceptivno (čutno) ali 
o receptivno (s sprejemanjem in asimilacij o teksta, izjave ... ). 
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Po izvoru delimo dražljaje na: 
o svetlobne, ki omogočajo občutek vida, 
o mehanične, ki omogočajo občutke sluha, tipa, ravnotežja, mišične 

napetosti, 
o kemične, ki omogočajo občutke vonja in okusa ter 
o termične, ki omogočajo občutke hladnega in toplega. 

Glavna funkcija dražljajev je v tem, da dajejo organizmu podatke o predmetih 
in pojavih v okolju in povzročajo ustrezne reakcije. To je njihova spoznavna in 
usmerjevalna funkcija. Poleg tega imajo še funkcijo vznemirjanja, prebujanja in 
aktiviranja organizma. Spoznavni procesi, kot so zaznavanje, učenje in mišljenje, 
so mogoči le tedaj, če je živčni sistem dovolj vznemirjen, k čemur prispevajo prav 
dražljaji. Med spanjem ti procesi niso mogoči (Musek, Pečjak, 1992, str. 87). 

Čutni organi delujejo na energijske procese z vzburjenjem, ki se razširi po 
živčnih vlaknih do možganskih središč, kjer nastane doživetje ali občutek. Občutki 
so subjektivni odraz posameznih lastnosti predmetov in pojavov v naši zavesti. 
Njihova fiziološka osnova so receptorji, ki sprejemajo dražljaje, dalje senzorno 
( aferentno) živčevje, ki prenaša živčno vzburjenje, ter možganska skotja, v kateri 
se živčna aktivnost spremeni v subjektivni doživljaj. 

Ločimo štiri osnovne značilnosti občutkov: jakost, kakovost, lokalizacijo in 
trajanje. 

1. lakost občutkov. V mejah odzivnosti čutila je jakost občutka odvisna od 
jakosti dražljaja. To pomeni, da sproži močnejši dražljaj ustrezno močnejši občutek 
(npr. močnejši zvok močnejši slušni občutek). Opazovanja kažejo, daje odnos med 
jakost jo dražljaja in sproženim občutkom za vsako naše čutilo drugačen. Razlika v 
jakosti dveh svetlobnih dražljajev mora biti vsaj 1/100, da sproži razloček v občutkih. 
Za zvočne dražljaje je to razmerje, podobno kot za težo, tretjina. Jakost občutkov 
je odvisna tudi od gostote čutnih točk na posameznih delih telesa in od trajanja 
dražljajev. Občutek slabi, če traja dražljaj dlje časa. 

2. Kakovost občutkov je tista specifična lastnost, po kateri se posamezni občutki 
bistveno razlikujejo med seboj, na primer hladno od trdega, rdeče od slanega itd. 

3. Lokalizacijo občutkov imenujemo pojav, da zmoremo določiti, od kod posa
mezni občutek prihaja. Točnost lokalizacije kožnih občutkov je odvisna od jakosti 
dražljaja in gostote čutnih točk na določenem delu telesa. 

4. Trajanje občutkov je odvisno od trajanja dražljajev in pojava adaptacije, 
zaradi katerega lahko občutek preneha, čeprav dražljaj še traja. V nekaterih 
primerih more trajati občutek še nekaj časa potem, ko je dražljaj že prenehal 
(Musek, Pečjak, 1992). 

Zaznavanje je neposredno spoznavanje predmetov in pojavov ter interpreti
ranje informacij, ki jih prejmemo preko čutil. Reagiranje na dražljaje s posredo
vanjem čutil je osnova našega zaznavanja. Ko sprejmemo čutilne (senzorne) infor-
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macije, kot so npr. okus, vonj, zvok, jih osmislimo, in sicer zavedno in nezavedno. 
To nam omogoča, da nove informacije vključimo v sisteme, ki smo jih že oblikovali 
(Hayes in OrreH, 1998, str. 60). 

. Lahko rečemo, da je zaznavanje ali percepcija duševni proces, s katerim 
dOjemamo predmete in pojave v njihovi celovitosti, rezultat tega procesa pa je 
zaznava. 

Ko ljudje komunicirajo, doživljajo sebe in okolje z zaznavanjem. 

To doživljanje lahko razčlenimo na tri področja: 

1. Zaznavanje našega zunanjega okolja. To je nepretrgan proces senzoričnega 
kontakta z osebami, s predmeti in procesi. 

Ose~e, p~edmete in procese v okolju zaznavamo s pomočjo naših senzorjev oz. 
receptoI]ev. Clovek vedno zaznava eno izmed oblik energije, kot npr.: 

o elektromagnetno valovanje, 
o nihanje zraka, 
o kemične procese ali 
o kinetično energijo. 

2. Zaznavanje našega notranjega sveta. To je prav tako neprekinjen proces 
senzoričnega kontakta z notranjimi dogajanji. To so lahko lakota, žeja, bolečina in 
veselje, telesne manifestacije občutkov in emocij. Obe našteti obliki zaznavanja 
zadevata vedno dejansko realnost, ki jo predstavlja naš doživljajski svet, naš jaz in 
njegova izkušnja. 

3. Zaznavanje fantazijskega sveta. Tretje področje zaznav zadeva zaznavanje 
predstav, ki niso navzoče v naši realnosti. To je notranji proces naših miselnih 
zmožnosti in sposobnosti, kot so npr. "spomniti se", "domnevati", "načrtovati", 
"f~ntazirati", "si predstavljati", "razložiti" in s tem vse tisto, kar nima opraviti z 
dejansko realnostjo. Ta način zaznavanja temelji, kot tudi realna zaznava na 
izkušnjah in spoznanjih. To pomeni, da mora biti vsaka zaznava, torej tudi ta iz 
fantazijskega sveta, predhodno predelana. 

V razvoju živih bitij so se izoblikovali posebni organi, ki so občutljivi za 
pos~~~zne. vrste .dražljaje~. T~ organe, ki so prilagojeni za sprejemanje čutnih 
?razl]a]ev, Im~nu]emo čutIla. Clovek ima večje število čutil. Danes poznamo pri 
c1ove~u ~~s~~ m še več. različnih čutil. Razlikujemo jih po vrsti energije, na katero 
S? obcutlJlvl m po vrstI občutkov, ki jih prek njih doživljamo. Tako imamo čutilo 
VIda ko~ organ za sprejemanje svetlobnih dražljajev, čutilo sluha za sprejemanje 
nekatenh vrst mehaničnih dražljajev, čutilo tipa za sprejemanje drugih vrst občut
kov, ki jih prek njih doživljamo, čutilo voha za sprejemanje določenih vrst kemičnih 
dražljajev, čutilo okusa za sprejemanje drugih vrst kemičnih, dalje čutilo za toplo, 
?ladno, za bolečino ter čutila za kinestetične, statične in organske občutke. Ker 
Imamo različna čutila, ki ustrezajo raznim vrstam dražljajev, imamo tudi različne 
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vrste (modalitete ) občutkov. Zaradi občutljivosti čutil pa lahko pri isti vrsti dražljaja 
ločimo še razlike v njegovi jakosti in kvaliteti. 

2. Vrste občutkov 

1. Vidni občutki. Danes ne poznamo le pet čutil in pet vrst občutkov, temveč 
mnogo več. Razlikujemo čutila in občutke vi?a, sluha, vonja, o~usa, d~~ika, ~o~leg~, 
hladnega, bolečine, premikanja posamezruh delov telesa (kmestetlcna cutlla m 
občutki), položaja in premikov celotne~a teles~ (stati~na č~tila in občut~i), ~a tudi 
organske občutke in njim ustrezna čutIla. Občutkov Je tolIko vrst, kolIkor Je vrst 
čutil. 

Okrog 90% vseh občutkov, ki jih imamo, obsegajo vidni občutki. Delimo jih 
lahko v dve veliki skupini: občutke o kromatičnih barvah ali kromatične občutke in 
občutke o akromatičnih barvah ali akromatične občutke. 

2. Slušni občutki. Slušne občutke delimo na dve veliki skupini: na tone in šume. 
Tone doživljamo pri poslušanju glasbe, šume pa (:npr. prasketanje) skupaj s. toni ali 
samostojno. Toni nastanejo, kadar na uho deluJev~n~omerno. val~vanjev?e~e 
snovi, šumi pa, kadar to valovanje ni enakomerno. CIStlh to?ov.mkob ne d?ZIVlja
mo razen v laboratorijskih pogojih, kjer jih umetno prOlZVajamo. TudI kadar 
po;lušamo glasbo, slišimo poleg tonov tudi šume. :,edn~ doživ]jam~ zv:~~e, to je 
tone in šume skup~j. Pri tonih lahko razlikujemo tn razlIcne lastnosti: VISIOO tona 
ali njegovo kvaliteto, jakost tona in .barvo. tona. Vi.~i.na to~a je ~dvisna od števila 
zračnih valov v sekundi, jakost tona Je odVisna od vlsme all ampbtude valov, barva 
tona pa je odvisna od spremljajočih tonov, ki se pojavljajo ob osnovnem tonu. 

3. Občutki okusa in vonja. Občutki okusa in vonja se zelo pogosto pojavljajo 
povezano, čeprav sta to dve različni vrsti občutkov z različnima vrstama čutil..Re?~o 
imamo občutke okusa brez občutka vonja. Ob občutku okusa se pogosto JavljajO 
tudi druge vrste občutkov: dotik, toplo, hl~dno, p.ren~.i~anje. Pr~v zaradi občutkov 
vonja in drugih spremljajočih občutkov, kI se ~ojavljajo ob obcutk~ ~kusa, la?~~ 
ločimo veliko število jedi. Vendar so raziskovanja pokazala, da obstajajo vsega shn 
kvalitete občutka okusa: kvaliteta sladkega, kislega, slanega in grenkega. 

Razlikujemo zelo veliko različnih vonjev. Čeprav je bilo mnogo posk~sov, da 
bi jih klasificirati, to do danes še ni popolnoma uspelo. Zelo po~osto ~a]de?Io. v 
literaturi delitev vonjev na 6 vrst, ki jo je predlagal H. Henmn.g, ki r~zliku~e 
naslednje osnovne vrste: cvetlične, sadne, začimbe~e, sm~lnat~, ~mlobne.m ~onJe 
po ožganem. Po njegovem mnenju S? vsi drug~ VO~JI ko~~maClj: ~n. prehaJ~nJa teh 
osnovnih vonjev. Istočasno delovanje dveh all vec. razl~~~lh drazIJaJev.von~a lah~o 
izzove razne pojave: nevtraliziranje vonja, ko se V~l vonJ 1 Izgube, pr~kriv~~Je ,:onJa, 
ko enega čutimo, drugih pa ne, pojavljanje tretjega, novega vonja, ah lstocasno 
občutenje različnih vonjev. 
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4. Komi občutki. Razlikujemo najmanj štiri vrste kožnih občutkov, in sicer 
občutke dotika, toplega, hladnega in bolečine. 

Tipaini občutki ali občutki dotika se pojavijo, kadar so z nekim mehaničnim 
dražljajem vzdraženi tipalni organi, tak<? imenovane točke za tip, ki so posejane po 
površini kože in v njenih globljih slojih. Cutila za tip so v koži razporejena z različno 
gostoto. Na nekaterih delih kože, kot so konci prstov, jezika in ustnice, so razpore
jena zelo na gosto, na drugih delih, kot npr. na hrbtu, pa so znatno redkejša. 

Občutki temperature so pravzaprav dvojni: občutek za toplo in občutek za 
hladno. 

Obstajajo tudi občutki bolečine. Dolgo časa so mislili, da občutki bolečine niso 
nič drugega kot neprijetna čustva, ki se poj avljajo, kadar posamezne vrste občutkov, 
zlasti občutki tipa - postanejo preveč intenzivni. Pozneje so odkrili posebne čutne 
organe za bolečino. Občutki bolečine so biološko zelo pomembni. Opozarjajo nas 
na nevarnost, ki preti organizmu. Ob njih se ponavadi javljajo neprijetna čustva in 
kadar se taka čustva povezujejo z občutki bolečine, postanejo spodbuda za ukre
panje, s katerim poskušamo preprečiti poškodbe organizma. 

5. Občutki gibanja, ravnotežja in organski občutki. Kinestetični, statični in organ
ski občutki so tri vrste občutkov, ki so izredno važni za človekov obstanek in za 
njegovo aktivnost, čeprav nanje običajno nismo pozorni. 

Kinestetični občutki so občutki, ki jih imamo pri premikanju posameznih 
telesnih delov, npr. rok, nog, prstov na nogah ali rokah. Ti občutki omogočajo 
usklajeno delo mišic in pridobivanje spretnosti za izvajanje različnih sestavljenih 
gibov pri delu. ČUtni organi za te občutke so posebna vrsta čutnih celic v mišicah, 
kitah ali sklepih. 

Statični občutki nas obveščajo o legi in spremembah lege telesa in glave. Te 
občutke dobivamo s posredovanjem dveh organov v srednjem ušesu: polkrožnih 
kanalov in otolitov. Z občutki, ki jih dobimo prek teh organov, uspemo obdržati 
ravnotežje, presojamo, v kakšni legi je naše telo, doživljamo razne vrste premikanja 
telesa (vodoravno, navpično, krožno). 

Pri delovanju notranjih organov, npr. prebavil, se pojavljajo organski občutki, 
ki jih posredujejo čutila v teh organih. Ne vemo še zanesljivo ali so to čutila za tip, 
za toplo, hladno in bolečino, ki jih imamo v koži ali pa so to posebni receptorji. 
Dokler notranji organi normalno delujejo, nimamo organskih občutkov. Kadar pa 
pride do motenj v posameznih notranjih organih, imamo doživljaje, kot so: slabost, 
lakota, žeja in drugi. Vsi organski občutki so biološko zelo pomembni, ker so signali, 
ki nas opozarjajo na motnje v telesu. 

Omenili smo že, da na naša čutila stalno deluje mnogo dražljajev. Na vse ne 
reagiramo, temveč samo na njihov manjši del. Odzivamo se samo na tiste dražljaje, 
na katere smo zaradi določenih vzrokov pozorni. Vendar pa dražljajev, na katere 
reagiramo, ne sprejemamo kot enostaven skupek dražljajev, temveč kot dražljajski 
sistem, organiziran v neko celoto. Nikoli namreč ne doživljamo samo barve ali 
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svetlobe ali posameznih tonov ali šumov, vedno zaznavamo tudi predmete: mizo, 
knjigo, avtomobil. Posamezni občutki so samo umetno ločeni deli celote, ki jo 
doživ1jamo. Zaznave so vedno celovite in so vedno zaznave določenih predmetov. 

Osnovni vzrok, da so zaznave celote in da so vedno zaznave predmetov, leži v 
tem, da so tudi predmeti kompleksi dražljajev, ki tvorijo celoto. Odkrili so zakoni
tosti, po katerih jih povezujemo in razvrščamo v skupine ter doživljamo kot 
povezane celote, ki predstavljajo predmete. Te zakonitosti nam pojasnjujejo, zakaj 
ne doživljamo posameznih občutkov ali skupin občutkov, temveč organizirane 
celote občutkov, ki dajejo podobo o predmetu. 

Sveta torej ne zaznavamo kot neurejeno kopico nepovezanih čutnih vtisov, 
temveč kot svet, v katerem so predmeti. Te zakonitosti zaznavanja, ki so izraz 
prilagoditve delovanja naših čutnih organov in našega živčevja objektivni stvarnosti, 
nam tako omogočajo, da se znajdemo v objektivnem svetu in da v njem uspešno 
delujemo. Med temi zakonitostmi zaznavanja so najvažnejše: princip razvrščanja 
dražljajev v celote, zakonitost zaznavanja oblike in ozadja ter zakonitost stalnosti 
zazna ve (Rot, 1998). 

3. Metodologija raziskovanja 

V okviru našega proučevanja smo želeli zbrati podatke o vplivu načina zazna
vanja učencev na izbor učnega medija. Osnovno populacijo našega raziskovanja 
sestavljajo vsi učitelji in profesorji osnovnih in srednjih šol v R Sloveniji v šolskem 
letu 1999/2000. Ker smo želeli priti na osnovi podatkov vzorca do čim točnejših 
spoznanj o celotni populaciji, smo izbrali enote vzorca tako, da je bil le-ta repre
zentativen. V vzorec smo zajeli vsa slovenska regionalna področja. Iz vsake regije 
smo po metodi enostavnega slučajnega izbora izbrali po eno osnovno in po eno 
srednjo šolo, nato pa po isti metodi proporcionalno število respondentov. Opera
tivno smo to izvedli tako, da smo na vsaki šoli iz seznama učiteljev izbrali 30% 
slučajni vzorec respondentov, pri čemer smo upoštevali strukturo po spolu. V 
raziskavo je bilo vključenih skupno 280 učiteljev osnovnih in srednjih šol. 

4. Rezultati in interpretacija 

Posamezniki se med seboj ne razlikujejo le po nivoju razvitosti in po strukturi 
svojih sposobnosti, ampak tudi po načinu spoznavanja sveta. Z izrazom kognitivni 
(spoznavni) stil označujemo relativno trajne individualne posebnosti v organizaciji 
in funkcioniranju spoznavanja, predvsem glede na to, kako kdo sprejema in skla
dišči nove informacije, kako jih predeluje, sistemizira in ohranja in kako na njihovi 
osnovi rešuje probleme. 

! 
I 
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Podatki različnih 1faziskav kažejo, da ljudje sprejemajo dražljaje v največji meri 
z gledanj. em (okoli 78%) in poslušanjem (13%), v manjšem obsegu pa z vonjem, 
okusom ln tipom. Modaliteto sprejetega dražljaja je po nekaterih podatkih tudi 
pomembna določilnica za boljšo zapomnitev in razumevanje informacije. Glede na 
to, da so različna čutila pri različnih učencih različno izostrena, so v razredu velike 
razlike glede na optimalen kanal spoznavanja. Te razlike naj bi učitelj upošteval 
m~d drugim tudi pri izbiri učnih medijev, da bi lahko zagotovil njihove optimalne 
učmke. Vsekakor je spoznavni stil učencev upoštevanja vredna določilnica. Priča
kovali smo, da se bo stopnja pomembnosti vpliva na izbiro učnih medijev potrdila 
v okviru našega empiričnega dela raziskovanja. 

Tabela 1: Stopnja vpliva načina zaznavanja učencev na izbor učnega medija glede 
na vrsto šole 

Vrsta šole 
Stopnja vpliva 
zelo majhen vpliv 
majhen vpliv 
nima vpliva 
velik vpliv 
zelo velik vpliv 
Skupaj 

Osnovnaš. 
f% 

2.0 
8.5 
8.5 

53.5 
27.5 

100.0 

Srednjaš. 
f% 
0.5 

13.6 
15.2 
42.9 
27.7 

100.0 

Skupaj 
f% 

1.3 
10.9 
11.7 
48.4 
27.6 

100.0 

X2 ne preseže X2 na nivoju 0,05. Sprejmemo ničelno hipotezo, da v izražanju 
stopnje vpliva na izbor učnega medija ni razlik v mnenjih učiteljev osnovnih in 
srednjih šol. Približno tri četrtine (76,0%) vseh učiteljev pripisuje dejavniku način 
zaz~avanj~ učencev velik ali zelo velik vpliv, dobra desetina (12,2%) mu pripisuje 
majhen ali zelo majhen vpliv in prav toliko (11,7%) jih meni, da ta dejavnik na izbor 
učnih medijev nima vpliva. 

Iz podatkovaritmetičnih sredin stopenj vpliva posameznih dejavnikov na izbiro 
učnega medija vidimo, da poprečna aritmetična sredina za dejavnik način zazna
vanja učencev močno presega hipotetično aritmetično sredino. Pomembnost tega 
dejavnika potrjuje njegovo mesto v ranžirni vrsti vseh rezultatov, saj zaseda v okviru 
rezultatov kar drugo mesto, kar je po našem mnenju nekoliko previsoko, saj presega 
celo tako vpliven dejavnik kot je učna snov. V okviru rezultatov osnovnošolskih 
r~sp?nde~tov je dejavnik na tretjem mestu, kar je glede na poznavanje problema
tike m raCIonalno analizo problema ustrezno mesto. ' 
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Na osnovni x2-preizkusa, s katerim smo ugotavljali verjetnost povezav med 
variablami, smo ugotovili statistično pomembne razlike med odvisno variablo 
stopnja vpliva načina zaznavanja učencev na izbor učnega medija in ?eo~~s~ 
variablami delovna doba v šoli (X2 = 17.00 > ~05 (m 6», stopnja uCltelJeve 
izobrazbe (X2 = 15.49 > ~05 (m = 6», predmetllo področje (X2 30.51 > ~,05 
(m = 15», učinek učiteljevega dela, v primeIjavi s klasičnim načinom dela pri 
pouku (X2 = 16.29 > ~,OOl (m = 3» in racionalizaci~a u~ega proces~ z up~ra~o 
učnih medijev (X2 = 8.29 > X~05 (m = 3»~ Podatki kazejo, da se kaze dejavnik 
stopnja vpliva načina zaznavanja učencev na .iz~or najb?lj .~~ito p~ učiteljih, ~ 
imajo med 6 in 20 let delovne dobe, srednJesolsko ah VlsJesolsko IZobrazbo fi 
opravljajo delo razrednega učitelja ter imajo izoblikovano stališče, da je učinek 
učite1jevega dela, v primeIjavi s klasično organizacijo pouka, večji, in da uporaba 
učnih medijev pomembno prispeva k racionalizaciji učnega procesa v celoti. 

Tabela 2: Analiza variance primerjav med variablami - zbirna tabela pomembnih 
razlik 

Spremenljivka Bartlett-P 
Vpliv načina zaznavanja na izbiro UM 
-velikost šole .103 
- učinek učiteljevega dela ob uporabi UM .630 

stopnja racionalizacije ob uporabi UM .157 

Fp 

.0101 

.0108 

.0107 

Po oprav1jenem Bartlettovim preizkusom, ki ga kontroliramo še s Cochranovim 
testom smo za ustrezne variable opravili analizo variance, ki je pokazala, da so 
razlike' v izražanju stopnje vpliva načina zaznavanja učencev na izbiro učnega 
medija najmanj na nivoju 0,05 v okviru podskupin variab~l ve~iko~~ šole, učine~ 
učiteljevega dela ob uporabi učnih medijev in stopnj~ raclon?lizac!Je ob ~~rabl 
učnih medijev. Vidimo, da se v okviru podvzorcev vanable velikost sole, pn cemer 
mislimo na šole z različnim številom všolanih učencev, kažejo razlike v ocenah 
aritmetičnih sredin, kar pomeni, da se učitelji, z~posleni na različno velikih šolah, 
v izražanju stopnje vpliva načina zaznavanja učencev .n~ izbiro učnega me'!ija 
pomembno razlikujejo med seboj. SNK-t~st kaže na.statis?~o yomembne razlike 
med odnosom učiteljev, ki so zaposleru na srednje velikih solah (400 do 600 
učencev) in učitelji, zaposlenimi na manjših in velikih šo:~. YČitelji m!lljši~ ~n 
velikih šol pripisujejo načinu zaznavanja večji pomen kot uCltelJl na srednje velikih 
šolah. 
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Tabela 3: Analiza variance primerjav med variablami - zbirna tabela nepomembnih 
razlik 

Vpliv načina zaznavanja na izbiro UM 
-starost 
-spol 
- delovna doba 
- opremljenost šole z UM 
- strokovna usposobljenost za delo z UM 
- pogostost uporabe UM pri pouku 
- najpogosteje uporabljena skupina UM 
- čas za učno pripravo za uporabo UM 
- stopnja aktivnosti ob uporabi UM 
- stopnja motivacije ob uporabi UM 
- stopnja omejevanja ob uporabi UM 

.990 

.691 

.749 

.304 

.077 

.056 

.089 

.302 

.288 

.405 

.176 

.2033 

.6782 

.2921 

.2379 

.1780 

.4166 

.0952 

.4184 

.8862 

.7359 

.1390 

Podatki zbirne tabele nepomembnih razlik kažejo, da se pri primerjavah ocen 
aritmetičnih sredin niso pokazale statistično pomembne razlike. Razlike sicer lahko 
obstajajo, toda na osnovi našega merjenja in uporabljenih statističnih postopkov 
jih nismo mogli dokazati. Z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da so eventualne 
razlike nastale pod vplivom slučajnih dejavnikov, ki jih ne moremo kontrolirati. 
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Integrativni model izobraževanja učiteljev -
realnost ali utopija? 

Pregledni znanstveni članek 

UDK37L13/.16 

DESKRIPTORJL· izobraževanje učiteljev, integrativ
ni mode~ paradigma šole, vrste znanja, kurikulama 
reforma, partikularizem 

POVZETEK - V prispevku so razčlenjene značilnos
ti, pogoj~ izzivi (spodbude) in cilji dodiplomskega 
(pre-service) in podiplomskega, stalnega (in-service) 
izobraževanja učiteljev. Zunanji dejavniki nastajan
ja novega modela izobraževanja učiteljev so v proce
sih evropske integracije, družbenih spremembah v 
deželah tranzicije, vrednotnih spremembah in v rasti 
edukacijskih potreb, notranji pa evalvaciji dosedanje 
pedagoške prakse, interakciji med šolo in univerzo in 
sprejemanjem teorij, ki vodijo k interdisciplinarnemu 
sodelovanju med učitelji različnih strok. 

1. Uvod 

Review 

UDC 371.13/.16 

DESCRIPTORS: teacher training, integrative teacher 
education mode~ school paradigm, teacher profes
sionalisation, types of knowledge, curricular reform, 
particularisation 

ABSTRACT - The paper analyses the characteristics, 
conditions, chaUenges (encouragement) and goals of 
pre-service, in-service and lifelong teacher educa
tion. The extemal factors affecting the new teacher 
education model are the processes of European in
tegration, and the social changes in the countries in 
transition; they can aJso be found in the changed 
values and in the growing educational needs. on the 
other hand, the internal factors are to be found in the 
evaluation of the present educational practice, in the 
interaction between school and university and in the 
acceptance of theories leading to interdisciplinary co
operation among teachers of different subjects. 

Namen tega prispevka1 je ugotoviti pogoje funkcioniranja, značilnosti in cilje 
razdrobljenega - partikularnega modela dodiplomskega in podiplomskega izo
braževanja učiteljev, kakor tudi možnosti uvajanja integrativnega. Pri tem se 
navezujem na nekatere pomembne razprave o izobraževanju učiteljev pri nas2 in v 
svetu. 

Transformativnost ali predelava partikularnega modela v integrativnega je razvidna iz razvoj
nih faz z različnimi lastnostmi obeh in opuščanjem tistih, ki so se pokazale kot neustrezne v 
separatnem modelu in uveljavljanjem tistih, ki se kažejo kot ustreznejše kompleksnejšim 
edukacijskim situacijam. Naslednji razlog opredelitve za "transformacijo" je v tem, da dolgo
ročno tudi sistem edukacije v šoli pri nas prehaja iz transmisijskega modela v transformacijski 
(Marentič-Požarnik, 1998). 
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Vsaka kurikulama reforma, kije implicitno tudi šolska reforma, izpostav1ja 
tudi nove vsebine, metode in cilje izobraževanja učiteljev, ki se v dodiplomskem 
(angl. preservice ) in stalnem (angl. inservice) izobraževanju pripravljajo na 
uresničevanje novih ciljev kurikulov. Pri učitelj ih, ki se (inter)aktivno ne prila
godijo reformnim težnjam, reforma ne more uspeti. 

Če večina učiteljev ne more sprejeti novih reformnih zahtev, ki prihajajo od 
zgoraj, tudi ne uspe. Ta problem je v svetu dobro znan. Vprašanje je, kako približati 
znanje, ki nastaja v znanosti in na drugih področjih človekove dejavnosti, tako da 
ga bodo z aktivnim učenjem prisvajali učitelji, bodoči učitelji in učenci. 

Tu se odpirata dve usmeritvi: izobraževanje učiteljev, ki izhaja iz potreb šol in 
izobraževanje, ki izhaja iz potreb univerze. Pri nas prevladuje izobraževanje učitel
jev po potrebah univerze, kakor se je v zadnjem desetletju uveljavilo. 

Stalno spreminjanje izobraževanja učiteljev pomeni nenehno prenavljanje 
študijskih programov (Razdevšek - Pučko, 1997b). To spreminjanje je pogojeno 
z naslednjimi dejavniki: razvoj družbe v smeri večje informatiziranosti, kompleks
nosti in rizičnosti, stalne kurikularne spremembe, spreminjanje paradigme kako
vostne šole in postaVljanje poučevanja v funkcijo vseživljenjskega učenja, rastoče 
potrebe edukacije, uveljavljanje avtonomije šole kot kulturnega podsistema družbe, 
partnersko povezovanje šole in staršev in vzgoje za postmoderne vrednote ter nova 
pedagoška spoznanja o edukaciji in kontekstua1nih spoznanj, ki se posredno nanašajo 
nanjo. 

Ni vseeno, ali nenehne prenove šolskih kurikulov nastajajo pretežno od spodaj 
navz$or ali od zgoraj navzdol. Znano je, da učite1ji za slednje niso dovo1j sprejeml
jivi. Solska oblast najde razloge za takšno nezadostno odzivnost učiteljev v skritem 
kurikulu, inertnosti šole, slabi samopodobi učencev in učiteljev, ne najde pa jih v 
premajhnem posluhu šolske vlade za inovativnost učiteljev. Vsaka kurikulama 
prenova ali šolska reforma učitelja vedno znova postavlja pred nalogo, da se ne 
uveljavlja le kot strokovnjak, ampak tudi kot pedagog in človek. 

2 Že dejstvo, da se je v Sloveniji o stanju in razvojnih perspektivah sistema oz. modela 
~zobraževanja učiteljev razpravljalo večkrat (npr. v letih 1988 na Pedagoški akademiji, 1992 
In .19~7 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani), kaže na željo po izboljševanju izobraževanja 
uč~teIJev. Ta trend razvoja prepletanja edukacijske teorije in prakse pričakujemo tudi v 
pnhodnosti. V letu 1997 sta bili celo dve posvetovanji o izobraževanju učiteljev ob vstopu 
v tretje tisočletje: spomladansko 6. in 7. junija in jesensko 4. decembra na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani v duhu počastitve 50-letnice njenega obstoja. Cilj teh razprav je pokazati 
slo~ensko izobraževanje učiteljev kot evropsko primerljivo. O tem obstaja več zbornikov. 
Naj navedem le zadnjega, kije nastal v sodelovanju ljubljanske PF z nekaterimi fakultetami 
v Evropi: Hytoenen, J., Razdevšek Pučko C. (Ed., et aL, 1999): Izobraževanje učite1jev za 
prenOVljeno šolo. 
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2. Izhodišča integrativnega modela izobraževanja učiteljev 

Zgolj univerzitetna raven izobraževanja vseh učiteljev, ki smo jo tudi v Sloveniji 
postopno dosegli, še ne pomeni bistvene transformacije samega sistema. Učitelji 
začetniki so po obsegu pridobljenega znanja bolje pripravljeni na začetek poučevanja 
v šoli po štirih letih univerzitetnega študija, kot so bili po dveh letih na Pedagoški 
akademiji, vendar šele tedaj, ko večjo količino znanja uspejo osmisliti v pedagoški 
praksi, dosežejo kakovostne spremembe tudi v pedagoški praksi. Integrativnega mo
dela ni mogoče uvajati brez spremembe načina mišljenja iz racionalno-analitičnega v 
sintetično miš1jenje1• Le-to bi spoznali v komunikacijski povezanosti izobraževalnih 
ustanov, zlasti šol in fakultet. Videti. je, da za uvedbo integrativnega modela manjkata 
temeljni koncept in vizija. 

Kakor družba rastoče kompleksnosti vedno več investira v izobraževanje, tako 
tudi starši od svojih otrok, ki se izobražujejo, pričakujejo vedno višjo izobrazbo. 
Učitelji dobivajo čedalje več nalog. Razvijajo se različni načini vodenja šol, različni 
stili poučevanja, učenja in mišljenja. Ker dobiva izobrazba centralno mesto v družbi, 
se poleg šole uveljav1jajo druge ustanove, ki jo tudi posredujejo. Vedno večjim 
izobrazbenim zahtevam zadostijo učitelji le tedaj, če se sami vseživljenjsko učijo in 
izobražujejo. To pomeni, da je integrativni model možno zasnovati na konceptu 
vseživljenjskega učenja in izobraževanja. 

Verjetno lahko sklepamo na nastajanje integrativnega modela izobraževanja 
učiteljev analogno glede na tiste integrativne procese, ki so že obstajali in na tiste, 
ki obstajajo sedaj. V socializmu je integracija v edukaciji s struktura Ino funkcional
nega vidika pomenila enotnost vzgoje in izobraževanja, vzgoje in dela, kakor tudi 
za vse učence enako znanje. Danes razumemo integracijo v naslednjih pomenih: 
Kot: a) integracijo edukacijskih ved, b) učencev s posebnimi potrebami, c) integra
cijo osebnosti in č) razvijanje socialnih partnerstev med šolo in starši, d) integrativni 
model sodelovanja med šolo in univerzo. Poznamo različne integracije kot so 
integrativni pouk, integrativni kurikulum, integrativno pedagoško kulturo (Novak, 
1994) in integrativno edukacijo. 

Integrativno edukacijo definira Walker (1999) kot refleksij o izkustev učenja in 
medsebojno odvisnega sveta. Ta refleksija vključuje učenčevo telo, čute, občutja in 
njegovo intuicijo. Ker so učenci popolnoma vk1jučeni v dejavnosti, ki jih opravljajo, 
svet bolje razumejo. Integrativna edukacija se da izvajati na vseh stopnjah šol kot 
kontinuiran proces. Integrativno edukacijo je smiselno zagovarjati na preseganju 
partikularne (mehanicistične) paradigme šole s holistično. Diskusija o obeh para-

o potrebi razvoja sinteznega načina mišljenja glej Razdevšek-Pučko Cveta (1997a: 19-29) in 
Marentič - Požarnik Barica (1997): Filozofija, doktrina in praksa izobraževanja učiteljev. 
Ibidem, str. 7-9. Hkrati pa tudi vemo, da uporabljamo različne vrste ali stile mišljenja in ne le 
analitičnega ali sintetičnega. Pregled teh stilov glej v Marentič-Požarnik Barica, et al. (1995: 
185-200) in Brajša (1995: 50-51). 
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digIIJah je bila v Sloveniji živahna od srede osemdesetih do začetka devetdesetih 
let. ~e danes je najlaže ut~meljeva.ti uvajanje i~.ov~cij v šolo s holističnimi pristopi 
zlastI n~ zah~~u. Mo?el In~~gr~tIvne edukacIJe Je pogojen z razvijanjem novih 
~nano~tI kogn.ltlvne'pslhologIJ~~ sIste~ske teorije, lingvistike, raziskovanja delovan
Jav m<:>zg.anov It~. NI ~anemarlJlvo deJStvo, da se človek kot biopsihosocialno bitje 
~cenJa ~n poucevanja v polnost~ izrazi .ravno .v .tem modelu. Nadalje kliče po 
ll~~e~ratIvn~m m<:>de~u. antropolosko razhkovanJe In poenotenje življenjskih obdo
bIJ ll~teg~atIvne I~dlvI~ualne osebnosti. Spreminjanje položaja in vloge otrok, 
~1~dI~e In odr.~~hh tefja.<:>?govore na ~prašanje diferenciacije in integracije živl
JenJskIh obdobIj In vlog, ki JIh posamezmk odigrava v bistvenih značilnostih človeka 
v različnih razvojnih fazah od rojstva do smrti1• 

.. Ker se v po~~m<:>derni ~?li pv<:>no:no P?udarja (sokratski) pomen dialoga, komu
mClf~ta (b~doCI ah ~edanJI) uClte1J z umverzitetnim učiteljem kot predavateljem, 
tutorJem ah mentorjem znotraj univerze ali šole v imenu ene ali obeh ustanov. V 
intera~cijski ~ovezavi me.d šolo in univerzo je ponekod na zahodu pomembnejša 
us~erJ~nost Izobraževanja učiteljev iz šole in k šoli, kot pa usmerjenost šole k 
UnIverzI. 

. Gle~e ~a razv~j informatizacije in komunikacij lahko pričakujemo, da bo 
IntegratlvnI model Izobraževanja učiteljev interakcijsko komunikacijski v smislu 
medose~nega, z.not~ajin~tituci~nal~ega in medinstitucionalnega sodelovanja. Pri 
nas se s?la bol~ pnlaga~a UnIVerZI kot obratno, kar je razvidno iz dejstva, da 
OS~?vnos<:lske In sr~~nJešol~~e učbenike pišejo univerzitetni profesorji. Ti so 
vecInom~ ~e vedn? bhze noveJslm dosežkom znanosti kakor učenčevi dojemljivosti. 
Zato tUdI Je znanje pogosto ni prilagojeno stopnji dojemljivosti učencev. 

Procesa diferenciacije in pluralizacije edukacijskih interesov in ustanov sta 
~ajpo~embnejša dejavnika razvoja demokratične pedagoške kulture glede na 
I~e?lo~ko m~nopoln~ značilnosti socialistične šole. S pedagoško-antropološkega 
VIdIka Je .n?stl:c pa~~I.kularnega modela razdvojeni, integralnega pa celoviti člo
vek ~ot bItJe, ~I se UCI ~n pou~uje. Ta~~ učitelF kot učitelji teh učiteljev sprejemajo 
razhcne vloge., zar~dI.katenh postajajo multIkulturne osebnosti. Učitelji učiteljev 
lahko P?ma?aJo u~IteIJe~ na osnovi študijskih programov, evaluacije edukacijskih 
potreb sole In nOVIh znanj z namenom izboljšanja kvalitete pouka. 

2 

Pedi<:ek (1994) je čl~nil pedag?ško antropolo~jo .na vedo o edukaciji otroka kot pedagogiko, 
mla?me ko~.h~beg?!?ko, odraslih k?t andragogiko m na vedo o starejših državljanih kot geronto
go~~. Iz .njlJ1I~ajajO nove naloge m potrebe antropološke antropologije, ki sintetizira spoznanja 
nastetih dIsCIplm. 
Zaradi ed~acijs~ potreb igra učitelj naslednje različne vloge: animatOIja učenčevih interesov 
p:edavat~lja, ?lajševalca r~evanja učnih. vsebin in spodbudnika učencev k razmišljanju ~ 
dlal~gu, ~r~eyalca, ocenJev~c~ ev~vat~fJa l~stnega pedagoškega dela in raziskovalca. Na 
sp~osI?-0 so IZZlvI/potre~e ~a ucenJe opIsam v pnspevku Novak (1995); izzivi za izobraževanje 
UČIteljev pa so opredeljem v delu Longworth, N.; Davies, K. (1996). 
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Za partikularni model izobraževanja učiteljev, ki v Evropi še prevladuje, je 
značilna oblikovna (organizacija študija na Pedagoški fakulteti), institucionalna 
(delitev dela med fakultetami in oddelki) in konceptualna razdeljenost (dodiploms
ko, podiplomsko in stalno izobraževanje, izobraževanje in raziskovanje, dodiploms
ko izobraževanje in pripravništvo) (Razdevšek-Pučko, 2000). S sociološkega vidika 
ta model izhaja iz industrijske revolucije na področju edukacije. Posledice se 
manifestirajo v množični šoli, specializiranem znanstveno disciplinarnem znanju, 
ki je transformirano v šolske predmete, mehanskem tipu učenja podatkov, učitelju 
kot nedvomni avtoriteti in indoktrinirani vzgoji. Postmoderna šola skuša to preseči 
z individualizacijo in diferenciacij o pouka, medpredmetnimi povezavami, novimi 
vlogami učitelja v odnosu do učenca itd. Medtem ko je partikularni model model 
konfliktnega zoperstavljanja jaza proti drugemu, pa bo integrativni model vklju
čeval različne edukacijske interese, načine mišljenja, učne stile, tipe zaznavanja 
(npr. vizualni, avditivni, kinestetični) učencev, učiteljev in učiteljev učiteljev. 

3. Pomen univerzitetne ravni izobraževanja učiteljev 
za njihovo usposobljenost v pedagoški praksi 

Izzive za uveljavljanje evropskega modela izobraževanja učiteljev pri nas lahko 
najdemo v procesih evropske integracije, družbenih spremembah v deželah tranzi
cije, vrednostnih spremembah, ki nastajajo v našem prostoru zaradi prilagajanja 
zahodni kulturi in v naraščanju edukacijskih potreb. za uveljavljanje integrativnega 
modela bi bilo treba izpolniti tudi nekatere pogoje: evalvirati dosedanjo pedagoško 
prakso, izpeljati interakcijsko komunikacijo med šolo in univerzo in razvijati interdis
ciplinarne, teoretske povezave, ki vodijo k sodelovanju med učitelji različnih strok. 

Univerzitetni učitelj lahko s svojim zgledom, ki ga daje (bodočim) učiteljem na 
osnovni in srednji šoli, vpliva na izboljšanje kakovosti njihovega poučevanja. Učitel
ji poučujejo celostno, če so sami aktivno udeleženi v celostni edukaciji na univerzi 
in so bili deležni celostne vzgoje doma in v šoli. Naša univerza se le počasi odpira 
novim didaktičnim pristopom, čeprav so bili novi trendi v izobraževanju učiteljev 
spoznavni že sredi 80. let (Marentič Požarnik, 1987). 

Z razvojem izobraževalnih potreb prebivalstva se tudi od učitelja v svetu in pri 
nas terja vedno višja izobrazba. V zgodovini izobraževanja učiteljev beležimo konti
nuiran razvoj k enotnemu, a vedno višjemu izobraževalnemu standardu (Janša-Zorn, 
1997). Kar je bila v izobraževanju učiteljev včeraj še utopija, je postalo danes že 
stvarnost in kar je danes še utopija, bo jutri stvarnost. Zato lahko pričakujemo, da bo 
integrativni model izobraževanja učiteljev, ki je danes še utopija, jutri dejansko 
izvedljiv. Realno možen je sicer še danes, vendar kažejo nanj le v manjši meri 
uveljavljene inovacije v šoli. 

I 
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Univerzitetni standard izobraževanJa omogoča učiteljem večjo avtonomijo, 
dobro samopodobo in vseživljenjsko izopraževanje (Zgaga, 1991) in ne le trening 
ali usposabljanje. Vprašanje je, ali učitelji vse to tudi dejansko dosežejo. Matična 
(pedagoška) fakulteta, ki učitelje izobražhje, ne nudi zadostno število ur pedagoške 
prakse za bodoče učitelje in ne spremljla sistematično njihovega razvoja tudi na 
njihovi poklicni poti v smislu vseživljenjskega izobraževanja. . 

Znanje, ki ga pridobi učitelj z dOdipldmsko izobrazbo, se v pedagoški praksi slej 
ko prej izkaže samo kot delno in pomanjIDjivo. Ker skoraj ni mogoče pričakovati, da 
bi ?il~ pe?agoške I?ra~e.bodočih uČite~eVII "klju? povečev~nju.~tevila ur zanjo v vseh 
letih studIja dovolj, bl bIlo morda bolje, ce bl celoten studlj Pedagoška fakulteta 
organizirala kot interdisciplinarno teorijo pedagoške prakse. 

Interdisciplinarnost in integracija te(i)rije in prakse je tudi drugod težko dose
gljiv cilj. Znano je, da starejši učitelji ;Iteže sprejemajo nove teorije učenja in 
poučevanja, učne načrte in sugestije kot mlajši, vendar pa učenci ne morejo več 
sprejemati pouka učiteljev, ki ga izvajajo na enak način kakor so bili sami šolani. 
Kot je znano, so učitelji različno pripravljeni na nadaljnje izobraževanje in se na 
pobude zanje različno odzivajo. , 

Uspeh vseživlj~njskega izobraževanja učiteljev je odvisen najprej od njihove no
tranje motivacije. ze po rezultatih empirične raziskave (Novak, 1989) motivacija za 
strokovno izpopolnjevanje večine učiteljev ne izhaja najprej iz šole, na kateri poučujejo, 
iz kvalitetnih in zanimivih kurikulov strokovnega izpopolnjevanja, informiranosti o teh 
programih, želje po sodelovanju na seminarjih, udeležbe v političnih organizacijah in 
zanimanja učencev za njihov predmet, ampak iz njihovega lastnega interesa. To velja 
tudi za kakovostno spremembo v edukaciji. Te ni, če se prej ne spremeni odnos učiteljev 
do njihovega dela in njihovo razumevanje vloge in poslanstva učitelja. V takšne 
spremembe se učiteljev ne da prisiliti z reformami in nagrajevanjem, ampak lahko 
pride do nje le zaradi notranje želje učiteljev po nenehnem strokovnem razvoju. 
Javnomnenjske ankete potrjujejo, da se najbolj izobraženi najraje nadalje izobražuje
jo, kar velja tudi za učitelje. Učitelji se ne učijo samo novih učnih vsebin, učijo se tudi 
poučevati na lastnih in tujih izkušnjah in učijo se učiti. Prav druga pedagoško-didak
tična vrsta učenja je specifično njihova. Le-ti se čedalje bolj učijo za poučevanje in 
čedalje bolj poučujejo za učenje učencev. 

Učitelj, ki vztraja pri nepremični, togi meji med seboj in razredom, z učenci ne 
more vzpostaviti osebnega odnosa, ki je pogoj za prenos vrednot in s tem izpolnje
~anja osnovnih ciljev moralne vzgoje. Zato je za apostolsko avtoriteto, kije izhajala 
IZ katoliške koncepcije človeka in se je realizirala v patriarhaini vzgoji, značilna 
brezpogojna podredljivost, iracionalna in apriorna zasnova vzgojiteljeve moči ter 
presenetljiva brezvrednost vzgojiteljeve osebe (Kroflič, 1997: 317). Če skuša učitelj 
v šoli uveljavljati to vrsto avtoritete kot vzgojno sredstvo nadzorovanja in zas
traše~anja učencev, naleti na hud odpor. Namesto nje se uveljavlja samoomejitvena 
avtOrIteta. 
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V Evropi je že dlje časa uveljavljen INSET1
, sistem stalnega strokovnega 

izobraževanja učiteljev. Učitelji lahko učijo učence, kako se učiti, le tedaj, če sami 
obvladujejo več vrst učenja. Takšno učenje je že ustvarjalno in inovativno in ni več 
mehansko. Zaradi prevladovanja aditivnega oz. akumulativnega principa pridobi
vanja znanja učitelji danes še premalo učijo učence, kako naj se učijo in jih prehitro 
preobremenjujejo. Zaradi pospešenih sprememb morajo biti učitelji in učenci 
sposobni vedno hitreje prestrukturirati znanje, sicer je videti diskusija o preobre
menjujočih prenovljenih učnih načrtov skoraj brezperspektivna. Tudi na področju 
izobraževanja velja načelo tekmujočega sodelovanja, ker je tem bolj konkurenčen 
tisti, ki se hitreje uči izumljati in uporabljati nove ideje, hkrati pa se uči sodelovaino 
in timsko. 

Učitelji ugotavljajo potrebe po dopolnilnem učenju/izobraževanju na osnovi 
samoevalvacije in akcijskega raziskovanja, ki je oblika samorefleksije kot oblika 
spreminjanja pedagoške prakse z lastno udel~žbo. O~~?vnošolski i~ srednj~šolski 
učitelji, ki se oblikujejo s posebnimi metodamI vpremlsljeno :avnanje usmelJen~ga 
izobraževanja, so razmišljujoči praktiki (Marentič - PožarnIk, 1987). Vendar Ima 
učiteljevo analiziranje lastne pedagoške prakse in razmišljanje o njej svoje meje 
(Ermenc, 2000) in ni vsemogočno orodje. Učitelji lahko o svojem.ped~goške~ d~lu 
razmišljajo glede na vrste znanja, ki ~ih .imajo. Doslej so ~ili. na~n:anj u~merj.em ~ 
analizo vrednostnega konteksta okolja, IZ katerega ucencI pnhajaJo. UmverzItetm 
profesorji so razmišljajoči praktiki še na drugi~ rav~eh ~ot v šo~i, np!.. m.etadidak
tike in meta-znanja kot gibala nadaljnje profesIonalIzacIje poklIca uCltelja na vseh 
stopnjah šol, kar bodo v prihodnje še bolj razvijali. 

4. Primerjava partikularnega in integrativnega modela 
edukacije učiteljev 

J avna šola še premalo izkorišča priložnost, da oblikuje sebi primerne praktične 
in teoretične podlage za preseganje prevladujočega, civilizacijsko nastalega, anali
tičnega mišljenja. Po izpostavitvi postulata mišljenjs~ega pluralizm~2 ~~t z~~tra)
in izvenšolske paradigme (Pediček et al. 1990) danes ze vemo, katen stIh mIsijenja 
v šoli prevladujejo in kako se uveljavljajo plodnejši stili (Marentič-Požarnik et al. 

1 INSET, "in-service training", je trening učiteljev v)aynih š?lah v šolskem ~etu .. Iz Velike 
Britanije se je ta sistem razširil po svetu. O slovenskih Izkušnjah z INSET glej Bal1ey (1994) 
in Razdevšek-Pučko (1991). 

2 Obvladovanje pluralizma edukacijskih interesov je tež~~a naloga. Analiza obvladoY~.?ia 
presega meje tega zapisa. Sam pluralizem je večpome~ski lzr~. R~em? ~a k?t le pohtlcn~ 
pluralizem v smislu večstrankarskega sistema, gre pa tudi ~ mu1~lturm! religlOzm, &ospod~!ci 
(privatizacija) in edukacijski pluralizem. Pediček (1990) Je razvrstil ravnI plu~alno~tI ed~kacIJe 
od ontološke, spoznavnoteoretske, psihološke, svetovnonazorske, pedagosko-dldakttcne do 
antropološke ravni. 
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1995). Učitelji bi morali biti trenirani za izvedbo različnih načinov mišljenja učencev 
in za iskanje tretje možnosti med behavioristično in kognitivistično teorijo. Po prvi 
se da človeka neomejeno manipulirati s poljubnimi dražljaji, po drugi pa lahko 
razume le tiste novosti, ki jih lahko vključi v že obstoječo pojmovno shemo, ki pa 
jo tudi mora prilagajati potrebam okolja. 

Ta primerjava kaže na možne prednosti integrativnega modela nasproti slabim 
lastnostim partikularnega. Morda se bo tudi v prihodnje v določenih učno-poučevalnih 
situacijah izkazal boljši en model, v drugih pa drugi. Na medinstitucionalni ravni je 
bistvena razlika med obema modeloma, ali univerza sodeluje s šolo ali ne. Pri znotra
jinstitucionalnem odnosu gre za vprašanji, ali učitelj v procesu edukacije komunicira 
z učenci enosmerno, t.j. hierarhično, ali dvosmerno in demokratično, ali jih kot 
osebnosti sprejema ali zavrača. Razlika med obema modeloma je razvidna zlasti v 
odnosu med izk1jučujočo (ekskluzivistično) in vključujočo (inkluzivistično ) pedagoško 
kulturo. V partikularnem modelu je učitelj pri uri sam zaprt v razred z učenci, v 
integrativem pa lahko vstopajo v razred tudi drugi učitelji in starši. 

Uveljavljanje integrativnega modela je pogojeno s fleksibilno organizacijo šole 
in univerze in fleksibilnim mišljenjem udeležencevedukacije znotraj njih, timskem 
in interdisciplinarnem poučevanju, kakor tudi s tem, kako je država kot socialni 
partner (ne )avtonomnih učiteljev in učiteljev učiteljev soodgovorna za uveljavljanje 
takšnega ali drugačnega modela že s sistemom spodbud in sankcij, s katerimi ga 
lahko pospešuje ali zavira. Kjer se hitreje uveljavljajo procesi evropske integracije 
in vseživljenjsko učenje zaradi razvijanja edukacijskih potreb, lahko pričakujemo 
razvitejši integrativni model, kjer pa prevladuje avtokratska kultura z ekskluzivis
tičnim, enodimenzionalnim mišljenjem, predmetno disciplinarnost jo izobraževan
ja in parcializiranim znanjem v šolah ali celo na univerzi, se ohranja partikularni 
model. Verjetno bodo ZDA in zahodnoevropske države laže uveljavljale integra
tivni model kot vzhodne in južnoevropske postsocialistične države v tranziciji z 
elementi predprofesionalne učiteljeve drže. 

Procesi odpiranja za spremembe, fleksibilnosti organiziranja, transformativ
nosti učnih vsebin v učnih načrtih, multikulturnosti in multidisciplinarnosti, omo
gočajo nastajanje več različnih integrativnih modelov izobraževanja učiteljev. Ne 
moremo še napovedati, kateri bo primeren za določen kulturni kontekst. Seveda 
ne more vsak idealno zamišljen integracijski model v pedagoški praksi dobro 
funkcionirati. Za to tudi ne zadošča preorientacjja edukacije iz preteklosti v 
prihodnost, ki jo označujemo kot negotovo, hkrati pa pričakujemo v njej trajnostni 
razvoj. Ta ambivalentnost vodi k domnevi, da je partikularizem neodpravljiv, 
integrativnost edukacije pa zgolj procesna. Integrativni model edukacije učiteljev 
si zamišljamo kot del integrativne pedagoške kulture l v šoli, posredno pa tudi v 

Poznamo več definicij pedagoške kulture. Vsakdanji izkušnji je najbližja opredelitev pedagoške 
kulture kot izvira, procesa in rezultata vzgojnoizobraževalnega procesa med udeleženci. Pediček 
(1992, 1994) je osvobajal prvine pedagoške kulture izpod naplavin monopolne ideologije in 
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družbi, ki postaja družba učenja. Lahko bi govorili o integrativnem modelu kot o 
modelu, ki je hkrati razvojna nuja in utopija. Nuja je, če hočemo preseči krizo šole, 
ki izhaja iz industrijskega modela in modela družbe. Utopija pa je, če ga razumemo 
v dovršeni izvedbi kot dokončno razvojno stanje kulture šole. Iluzija je, da bi se 
dalo v šoli vse združiti, kar je bilo doslej ločeno. O integrativnem modelu edukacije 
učiteljev govorimo le pod pogojem, da obstaja ta trend tudi v procesu nastajanja 
evropskega človeka, hkrati pa ne bi smeli zaostajati pri demokratičnem, decentra
liziranem urejanju šolstva. 

Kot se je pokazalo v diskusiji na Pedagoški akademiji v Otzenhausenu v 
decembru L 19981, Evropa še išče enotni koncept edukacije po poteh analize 
nacionalnih in regionalnih politično-kulturnih in kulturnoedukacijskih potreb. 
Splošne usmeritve te akademije so predvsem mobilnost, interakcijska komunika
cija in multikulturno učenje drug od drugega. Tako je zbiranje edukacijskih iz
kušenj iz posameznih držav in njihovo primerjanje pogoj za sodelovanje v skupnem 
projektu evropske edukacije. V diskusijah o novi evropski šoli še obstajajo ambi
valentnosti, nedorečenosti in omejitve zaradi procesov globalizacije, ki ne presega
jo le nacionalnega, ampak tudi zasnovo evropske šole. 

s. Profesionalne razsežnosti izobraževanja učiteljev 

Veliko avtorjev iz anglosaksonskega sveta vidi v programih edukacije učiteljev 
družbenopolitični pomen za razvoj demokracije. O pomenu integrativne osebnosti, 
ki pomeni njeno večplastno, kompleksno organizacijo od telesa, racionalnega 
mišljenja, emocij, socialnih odnosov v odnosih interakcijske komunikacije, pa 
skorajda ne govorijo. Niti Diezovi (Diez, 1996) niti Jalongovi (Jalongo, 1991) v 
prihodnost usmerjeni kriteriji za pripravo učiteljev tega kriterija ne vsebujejo. 

Kriteriji učinkovite edukacije učiteljev so v prirnatu učenja, dialogu v skupinah 
učiteljev, medsebojni zvezi med šolo in univerzo, kvaliteti pouka in interakcijski 
komunikaciji, kijo je treba izpeljati na intra-, interpersonalni in medinstitucionalni 
ravni. Šele tedaj se lahko povezujejo ustanove, kot so družina, šola, univerza in 
ustanove za izobraževanje učiteljev. 

Seveda niso vse te komunikacijske interakcijske ravni enakovredno sistemsko 
izpeljane. Integrativno delovanje interakcijske komunikacije lahko ponazorimo z 

dominacije politike. Opredelitev pedagoške kulture glej tudi v: Novak, B. (1994), Bruner, J. 
(1996) ter kulture šole Prosser, (1999). 
V času od 4. do 6. decembra 1998 je Pedagoška akademija v Otzenhausenu (Nemčija) 
organizirala razpravo strokovnjakov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem učiteljev na temo 
Nacionalna šola v evropskih dimenzijah in nadaljnje izobraževanje učiteljev v evropskih 
razsežnostih tega izobraževanja. Predstavila je svoj program, sprejela poročila predstavnikov 
iz posameznih držav (tudi iz Slovenije) in ga dopolnila z njihovimi novimi predlogi. 
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delovanjem sistema veznih posod. Če se zgodijo spremembe veni posodi, se bodo 
slej ko prej tudi v drugih. V tem imajo prednost razvite države, ki investirajo v 
edukacijo več (človeškega) kapitala in tako lažje izpeljujejo komunikacijske inter
akcije na različnih ravneh. Integrativni značaj v prihodnost usmerjenega izo
braževanja učiteljev ciljno usmerjajo štirje stebri učenja (Delors, 1996). Šele tedaj, 
ko se učitelji učijo za 1. znanje, 2. delo, 3. osebni razvoj, 4. skupno življenje, lahko 
na takšen multifunkcionalen način izobražujejo tudi učence. Le v komunikaciji z 
nenehno novim znanjem lahko učitelji presegajo parcialno znanje, premagujejo 
zastarevanje in odpravljajo blokade implicitnih subjektivnih teorij hkrati s skritim 
kurikulom in izboljšujejo pogoje poučevanja. 

Doslej je bilo v dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju učitejjev poda
no premalo pozornosti osebnemu razvoju učiteljev in načinu osvobajanja iz jet
niš tva preteklih vzorcev občutenja, čustvovanja, mišljenja in ponašanja, kar pa je 
pri delu z mladimi najpomembnejše. Pozitivni smisel, ki ga skušajo učitelji iznajti 
v številnih vsaj navidez negativnih pojavih, je v njihovih sposobnostih (veščinah, 
spretnostih) za sprejemanje, integriranje, sintetiziranje in uravnoteženje nasprotu
jočih vrednot, stališč in prepričanj med udeleženci izobraževanja (Kiriakou, 1997). 
Za takšno invencijo jim pogosto manjka sintetičnega psihosocialnega znanja in 
mišljenja. 

V svoji delovni dobi naj bi si učitelj pridobival naslednje vrste znanja za svojo 
kompleksno profesionalizacijo: 

o vsebinsko, strokovno, predmetno znanje, 
o splošno pedagoško znanje (na ravni teorij, empiričnih izsledkov, vizij, 

pojmovanj in stališč o pouku, vzgoji, šoli, ocenjevanju s področja 
pedagogike, didaktike in drugih disciplin), 

O psihološko znanje (razvojnih posebnosti in individualnih razlik) ter 
procesa učenja, 

o specialnodidaktično znanje (poimenovano tudi pedagoško vsebinsko 
znanje), 

O kU~kularno znanje kot "orodje poklica" (o zakonodaji, učnih načrtih, 
org nizaciji šolstva ... ), 

o pra. tično (akcijsko, izkustveno, situacijsko, implicitno) znanje, akcijski 
repertoar, praktična modrost, poklicne spretnosti ali kompetence, vedeti 
kak~. (Marentič-Požarnik, 2000: 6-7). 

Izobraževan e učiteljev bi moralo biti usmerjeno k odpravljanju težav v peda
goški praksi, ki n: stanejo, če: 1. ni v šolo usmerjenega učitelja učitelja; 2. je premalo 
tutorstva, 3. ma*jka zveza med pedagoškimi teorijami in praksami; 4. je učitelj le 
v nekaterih pog~edih reflektirajoči praktik in avtonomen, v drugih pa ne, ker ni 
odpravil predSOj· ov in indoktrinacij o vzgoji; 5. učitelj ne načrtuje in evalvira 
svojega dela. 
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Prav tako naj bi izobraževanje (bodočih) učiteljev vk1jučevalo čim več analize 
prakse pri uveljavljanju različnih stilov poučevanja1 , razumevajočega in operativ
nega učenja ter empiričnega, racionalnega in intuitivnega mišljenj~, ke! ni vsee~?, 
kako učitelj poučuje. Spoznavno-komunikativne metafore za subJektIvne teonje 
poučevanja so učitelj kot natakar (ali dostavno vozilo), gradbenik (kipar), gorski 
vodnik in vrtnar. V sak stil poučevanja je lahko uspešen, če ga učitelj obvlada. Slabo 
pa je, če učitelj ostaja le pri prvem ?ačinu zato,. ker ne p?zn~. i~ ni~a t~enir~?i~ 
sposobnosti za druge, ker se brez nJIh ne mor~Jo m:~ uCItelJI I? uce~cI raZVIJatI 
odnosi na psiho socialni in še posebej na emoc~onal~I m moralm r~vm, a~p~k s~ 
razvijajo pretežno na intelektualno - strokovm ravnI. ~?mem~no. Je razvI~atI PSI
ho socialne odnose tudi v šoli, ker raziskave s podroCja meI]enJa emoclOnalne 
inteligence (EQ) potrjujejo, da le-ta v večji meri vpliva na uspeh v življenju kot 
intelektualna inteligenca (IQ). 

Vsi smo izpostavljeni izzivom P?spešenega .razv.oja, ki tc:rja v~dno večj? u~~a!
jalnost, učinkovitost in obvladovanje kako~ostI. P~I ~~s ~e ~e ;ec dc:setletIJ pIs.e I.~ 
zagovarja le tezo o aktivni vlogi učenc~v pn pouku m zIvlJenJu Javne s~le,. skoraj ~I~ 
pa o njihovi kontemplativni vlogF. Sele z obema vlo~ama skupaj ~I pos~aJ~h 
osnovna in srednja šola bolj sproščuj oči in ne bi imeli pr~vc:~ st~nlnostm~ ~n 
nezdravih kompetitivnih pritiskov. V zadnjem času se nekaten uCItelJI usposabljajo 
tudi za kontemplativno vlogo. 

Vse napovedi o smeri prihodnjega izobraževanja učiteljev poudarjajo razvoj 
profesionalizacije, ki vključuje specializacijo, kvali~ikacijo in k~mpetentnosti. in se 
nanaša na uporabo znanj za razvojne faze otroka m .~ladostnika, ~akor tudI f~e 
učiteljevanja. Russell in Korthagen (1995) opred~IJ~Jet? na~lednJ~ faze ~azvoJa 
učiteljeve profesionalizacije 1. pred-kritična, ko UČI::IJ ~r.IlagaJa s~o~e zna~Je spr~
jemljivosti učenca, 2. dogmatična, 3. odločilna, .ko uCI~e!! IZpopolnJUJ:' sv~}e ~~anJe 
in se skuša približati učencem s sposobnost~I, 4. k~~t~cna, ko se ~CIt~~JI UCIJO za 
napredovanje in vidijo v učencih konstruktoI]e teO!IJ .m .5. emanc!pac~J.ska, ko. s~ 
nahajajo učitelji znanstveniki v enakovredni razpravI ah dIalogu z ucenCI m d~gImI 
učitelji. Peta stopnja duha edukacije je primerljiva z znanstveno skupnostjo oz. 
vzgojno skupnostjo. 

1 Razlikujemo naslednje subjektivne teorije oz. stile p~u~evanja: . v .... . 
_ poučevanje kot proces prenašanja (transfer, trans~~sIJa) znanJa.v ucencu pniagoJem obhkl, 
- poučevanje kot oblikovanje učenčevih.spo~obnostl In sp~etno~tl,. . . v' . . v 
_ poučevanje kot potovanje oz. vodenje ucenca na p~tl protl ciljem, uCltelJ daje ucencu 
možnost samostojnosti in mu pri tem pomaga, da ne zaide, V" ., v . 
_ poučevanje kot spodbujanje razvoja.~čenvca s. tem, da mu uCltelJ preskrbi razhcne vtre, 
izkušnje, spodbude (Fox, 1983, Marentlc-Pozamlk, 1998: 256). 

2 Več o tem v: Novak B. (2000): Vprašanje akti~~sti učen~v ~ri pou,!ru. V: Kram3:r Martin (ured. 
et al.): Didaktični in metodični vidiki nadaljnjega razvOja lZobr~evanJa. Manbor, 25. ID. 26. 
november 1999. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Manbor, Oddelek za pedagogtko, 
didaktiko in psihologijo, str. 130-139. 
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Tudi lalongo (1991) razlikuje več profesionalnih faz v učiteljskem poklicu, od 
tujca v tuji deželi, preko izkušenega učitelja, do faze integracije na koncu delovne 
dobe. Vodilo takšnega učitelja je, kako napraviti učno uro čim boljšo. Seveda pa 
takšno progresivno razumevanje razvoja profesionalizacije predpostavlja odpravo 
nekaterih negativnih vzorcev skritega kurikula z ozaveščanjem nezavednega. To 
pomeni, da profesionalizacija vključuje obvladovanje vseh razvojnih faz človeko
vega učenja. Če se učitelj stalno izobražuje in vseživljenjsko uči, raste tudi njegova 
profesionalnost, čim dlje poučuje, sicer pa stagnira. 

V Veliki Britaniji so univerze postale partnerji šol za dviganje višje kakovosti 
in profesionalizacije1 poučevanja prek sistema mentorstva. Mentorji proučijo po
trebe učitelja in način njegovega poučevanja, prevzamejo odgovornost za njegovo 
kontinuirano napredovanje. Na osnovi tega izdelajo in izvajajo strategijo. Kakovost 
poučevanja naslednje generacije bo odvisna od kakovosti mentorstva (Furlog, 
Maynard, 1995). 

Podobno vlogo ima tutorstvo. Tudi tutorjF se usposabljajo za profesionalno 
opravljanje tutorstva. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani že deset let poteka kole
giaina delavnica za učitelje učiteljev. Ni mogoče izboljševati razmere, spodbude in 
usposobljenosti za poučevanje (Marentič-Požarnik, 1997: 12-13), ne da bi vse to 
izboljševali pri učenju samem. V tem smislu se lalongova (lalongo, 1991) teza o 
najboljših učiteljih kot aktivnih učencih nanaša na njihovo individualno avtodidak
tično kot skupinsko sodelovaino stran. 

Razvijanje medsebojnega odnosa šola - univerza bo sicer še dolg, a potreben 
proces, ki temelji na razvijanju kompetentnosti državljanov in države za upošte
vanje pluralizma edukacijskih interesov in krepitev učiteljeve strokovne in etične 
avtonomije. 

Vonk (1991) razlikuje med dvema modeloma izobraževanja učiteljev, ki se 
uveljavljata v Evropi. Prvi, profesionalizacij ski, je usmerjen k izpopolnjevanju 
akademskega znanja učiteljev in njihovih profesionalnih kompetenc; drugi pa je 
usmerjen k osebnostni rasti, ki učitelje usmerja k boljšemu razumevanju samih 
sebe, senzitivnosti, empatičnosti in premišljenosti, samorealizaciji, kar vse pomeni, 
da so boljši učitelji. Pričakujemo lahko, da bo trening osebnostne rasti prav tako 
sodil v proces profesionalizacije učitelja. Le tedaj, če je učitelj integrativna oseb
nost, misli sintetično z obema polovicama možganov, se uči osebnostno pomembno 

Glej sedem tez o profesionalnem izobraževanju učiteljev v Marentič Požarnik, B., 2000. 
Profesionalizacija izobraževanja učiteljev - nujna predpostavka uspešne prenove. V: Vzgoja 
in izobraževanje, l. 31, št. 4, str. 4-11. Te teze se nanašajo na 1. spremembo najširšega pogleda 
na profesionalizacijo, 2. strokovno avtonomijo učitelja, 3. učitelja kot razmišljajočega praktika, 4. 
drugačen odnos med teorijo in praktičnimi izkušnjami, 5. analizo neskladij in problematičnih 
situacij, 6. učitelje učiteljev kot zgled učiteljev, 7. zagotovitev ustreznih okoliščin. 

2 Latinski izraz tutor pomeni varuh. Marentič-Požarnik (1997: 29-48) opisuje razvoj tutorstva, 
ki se kot dejavnik uspešnega študija uveljavlja tudi pri nas na nekaterih fakultetah in ga 
primerja s stanjem na nekaterih fakultetah v tujini. 
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in poučuje celostno. Takšen učitelj ne presega le svoje razdrobljene dodiplomske 
izobrazbe, ampak posredno s svojim zgledom tudi omogoča nastajanje integrativ
nega izobraževanja (bodočih) učiteljev. 

6. Sklep 

Pokazali smo naslednje dejavnike sprememb v izobraževanju učiteljev: razvoj 
družbe v smeri večje kompleksnosti in rizičnosti, spreminjanja paradigme kako
vostne šole in postavljanja poučevanja v funkcijo (vseživljenjskega) učenja, rastočih 
potreb edukacije, stalnih kurikularnih sprememb, uveljavljanje avtonomije šole kot 
kulturnega podsistema družbe, partnerskega povezovanja šole in staršev in pos
tmodernih vrednot, novih pedagoški spoznanj o edukaciji in kontekstualnih spoz
nanj, ki se posredno nanašajo nanjo. 

Obstoječi model izobraževanja (bodočih) učiteljev je še partikularni z razce
pljeno identiteto učitelja, edukacijo kot transmisijo, parcialnim znanjem, zaprtim 
razredom itd., vendar ima že nekatere značilnosti možnega bodočega integrativne
ga modela z uvajanjem tutorjev študentov, novih načinov komuniciranja s treniran
jem kompatičnih sposobnosti učitelja za vživljanje v učenca, drugačnega poučevan
ja tujih jezikov na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Čim bolj bo (bodoči) učitelj sam 
sebe sprejemal kot celovito edukacijsko bitje, tem bolj ga bo tako sprejemala tudi 
okolica. Njegova pozitivna samopodoba naj bi dobila trajnejšo vrednost z obojes
transkim sprejemanjem učiteljevega poslanstva. Hkrati se bosta spreminjali para
digma šole in paradigma edukacije učiteljev. 

Model izobraževanja učiteljev smo obravnavali hkrati s spreminjanjem stilov 
poučevanja, učenja in mišljenja v šoli že zaradi uveljavljanja iz šole in v šolo 
usmerjenega izobraževanja učiteljev. V osnovni in srednji šoli se poleg dosedanjega 
transmisijskega modela z vsemi znanimi, a še ne preseženimi slabostmi uveljavlja 
tudi transformacijski. Kljub kurikularni prenovi prevladuje transmisijski model 
poučevanja pred transformacijskim (Marentič-Požarnik, 1998) tudi zato, ker uspo
sabljanje učiteljev ne poteka dovolj intenzivno in množično hkrati s prenovo. 
Kakovost izobraževanja učiteljev se razvija hkrati z njihovo profesionalizacijo. 

Predvidevamo, da se bo integrativni model izobraževanja učiteljev pri nas še 
dolgo uveljavljal. PO eni strani je proces uveljavljanja integrativnega sistema pove
zan z drugim dolgoročnim procesom stabiliziranja demokracije znotraj družbenih 
sprememb, po drugi strani pa je povezan z uveljavljanjem transformacijskega 
sistema edukacije v šoli. Prvi pogoj je kontekstualen, drugi pa zadeva avtonomijo 
šole imanentno. 

Če se sistem poučevanja skozi učenje uveljav1ja na fakultetah, ki vzgajajo 
bodoče učitelje, potem tudi učitelji v osnovnih in srednjih šolah lahko poučujejo 
skozi učenje, ker so za doseganje tega cilja dovolj usposobljeni. Če pa učitelji 
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učiteljev premalo upoštevajo potrebe, interese in sposobnosti za učenje (bodočih) 
UČiteljev, potem je verjetno, da tudi učite1ji premalo upoštevajo potrebe, interese 
~n sposobn~sti učencev kljub temu, da se (spo )znanja o kakovostnem učenju širijo 
In da v nOVIh kuriku1ih za kakovostno poučevanje obstajajo didaktična navodila. 
Zato po skoraj desetih letih ponovno ugotavljamo pomen motivacije učiteljev za 
inset in vseživljenjsko učenje, izobraževanje za izboljšanje interakcijske komunika
cije med učitelji in učenci (Razdevšek-Pučko, 1991). Če učitelji (bodočih) učiteljev 
niso bili usmerjeni vanje v času študija, potem bodo težko učitelji usmerjeni v 
današnje učence. 

Jasno je, c!a se dolgoročno splača več investirati vvhodne dejavnike učiteljevega 
poučevanja. Cim več znanja in čim boljšo vzgojo sprejema učitelj zase, tem več 
obojega lahko daje učencem. Zato je slabo, da učitelji nimajo pri nas možnosti 
študijskih dopustov med šolskim letom kot v Švici ali kje drugje. Do učiteljskega 
poklica bi morali ustvarjati klimo zaupanja in pomoči pri njegovem poslanstvu. 

Večjo vlogo vplivanja na šolo in zlasti na učitelje bi morali dobiti starši učencev. 
Samo učitelj, ki je bil sam vzgajan v partnerskem odnosu, lahko takšne odnose 
optimalno ustvarja v smislu kakovostne vzgoje z učenci. Sam se mora dopolnilno 
usposabljati za to v svoji tretji socializaciji, ne da bi to imelo enak učinek, kot bi ga, 
če bi se usposabljal v drugi. 

Učitelju veliko pomeni naklonjenost vodstva šole, staršev, svetovalnih služb za 
uspeh njegovega dela. Zato že danes ni več dovolj le individualna avtonomija 
učitelja, ampak je treba gojiti kolektivni profesionalizem, vendar ne v smislu 
kolektivne odgovornosti, ampak v smislu sodelovanja med učitelji in vseh zainte
resiranih udeležencev edukacije z učitelji. Skratka: izboljševanje šole postaja hkrati 
z izobraževanjem učiteljev nacionalna vrednota. 
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DESKRIPTORJI: edukacijski programi za nadar
jene učence, kurikulum za nadarjene učence 

POVZETEK - V smislu temeljne teze o interaktivni 
enotnosti med koncepcijo - identifikacijo in eduka
cijo nadarjenih učencev predstavljamo Renzullijev 
kurikulami model obogatene triade. Individualizira
no in diferencirano v dinamični perspektivi so razde
lani trije dinamični tipi učnih aktivnosti in splošne 
raziskovalne aktivnosti v procesu učenja. 

l. Uvod1 

Review 

UDC3Z037 

DESCRIPTORS: educational programmes forgifted 
pupils, curricular teaching and learning strategies for 
gifted pupils 

ABSTRACT - On the basis of the main thesis on 
interactive unity between conception - identification 
and education of gifted pu pils, we are presenting the 
Renzulli curricular model of the enrichment triad. 
Three dynamic typesofleaming activities and general 
research activities taking place within the learning 
process are viewed from a dynamic perspective, both 
individually and in a differentiated way. 

Ne glede na vsebino teži proces formalno-logičnih značilnosti sodobnih kon
cepcij nadarjenosti vse bolj k povezovanju sestavin koncepcije, identifikacije in 
edukacije nadarjenosti v enotni ter holistični perspektivi. Tako srečamo izmenično 
menjavanje identifikacije in edukacije (Gowan, 1980), opazovanje napredka v 
okoliščinah z obogatenim izkustvom (Karnes, 1983), opazovanje občutljivosti za 
obrazce znotraj posamezne spremembe (Gardner, 1983). Najdoslednejša, najbolj 
razdelana in v razvitem svetu najbolj udejanjena v smislu gornje teze je Renzullijeva 
koncepcija nadarjenosti. Njeno jedro je v kompatibilni interaktivni skladnosti med 
definicijo, identifikacijo in edukacijo. Vse teoretične intencije omenjenih sestavin 
so usmerjene v pedagoško praktične namene. Konkretneje gre za pomoč posamez
nemu nadarjenemu otroku za čim popolnejšo in celovito edukativno uresničevanje. 
Osmišljena je pomoč v boljšem razumevanju samega sebe, v uSl?ešnejšem in 
zadovoljnejšem osebnostnem razvoju in edukativnem prilagajanju. Sele koncept, 

1 Študijo posvečam spominu na decembra leta 2000 preminulega prijatelja, vzornika in prvega 
avtorja integrativnega pristopa na področju nadarjenosti, prof. dr. Ivana Furlana. 
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ki temelji na "akcijski informaciji", lahko uspešneje poglablja učiteljevo pedagoško 
vodenje z individualizacij o, diferenciacij o, personifikacijo samousmerjanja nadar
jenih učencev. 

2. Edukacija funkcionalnih komponent nadarjenosti 

V obravnavanem modelu Renzulli glede funkcionalnih nalog pouka in učenja 
poudarjeno razvija kreativnost, kognitivni stil, aktivni kritični odnos do znanja, 
divergentno in globalno mišljenje, metakognicijo, prevzemanje vloge strokovnjaka, 
ki preučuje, interpretira in inovativno gradi znanje. Ožje psihološko osebnostno je 
poudarjeno razvijanje lastnosti, kot so varnost, vztrajnost pri učenju, toleranca do 
nejasnega, priprav1jenost tvegati, samospoštovanje, moralna hrabrost, optimizem, 
vizionarstvo, ljubezen do interesno izbranega dela, doživljanje učenja in dela kot 
osebne izbire, razvijanje notranje motivacije. 

Tako v d~finiciji, kot v identifikaciji ter edukaciji Renzulli gradi na interesih 
nadarjenih učencev, saj pravi, da je celokupno kognitivno izkustvo funkcija inter
esov v učenju. Otroci, ki dosegajo višjo kreativno produktivnost, izražajo svoje 
interese v zgodnejši starosti. Omenjeni spoznavni interesi so bolj konsistentni in 
intenzivni kakor interesi ostalih otrok. 

Tako kot imajo otroci svoje interese, ima tudi vsaka učna naloga, učno področje 
in predmet učenja svojstveno zanimivost. Nekatere učne naloge so bolj zanimive 
od drugih, izzovejo večje interese učencev, da se lažje in bolje učijo. Omenjena 
lastnost v kombinaciji z osebnostnimi lastnostmi oblikuje energijo, ki določa nivo 
posvečanja učnim nalogam (Task commitment). Zato morajo biti ob upoštevanju 
otrokovih interesov tudi učne naloge zanimive in privlačne. 

Renzulli stil učenja pojmuje zelo široko: preferirani stil pouka, naklonjene 
okoliščine učenja, preferiran stil mišljenja in izražanja (Maksic, 1998). Omenjeni 
stili so v medsebojni interakciji. Nekateri nadarjeni učenci imajo raje analitični, 
drugi sintetični, tretji pa praktično življenjski stil, itd. 

Različne oblike učenja in pouka bolj ali manj ustrezajo nekaterim učencem in 
učiteljem. Nekateri nadarjeni učenci raje odgovarjajo ustno, drugi pisno, tretji pa 
praktično ustvarjalno. 

Glede preferiranih učnih okoliščin, nekateri raje delajo sami, drugi z vrstniki, 
tretji z odraslimi, nekateri potrebujejo gibanje, drugi želijo za ponazoritev polno 
grafikonov, itd. Pedagoško in psihološko je torej po Renzulliju smotrno, da so 
učenci interaktivno obkroženi z različnimi stili, tako da lahko vsak razvije svoj 
prevladujoči repertoar raznolikih spoznavnih stilov in učnih strategij. 



3. Model obogatene triade (The Enrichment Triad Model) 

Slika 1: Model obogatene triade (Renzulli, 1995, str. 13) 

Model, ki je izoblikovan za delo z visoko Sposo~?i~i. učen~i, vseb~~e tri tipe 
obogatitve rednega pouka in šols~ega,,?el~.t~r di?Ie~lJ~ nJIhove. mte"rakClje. Mo~e~ 
obogatene triade, ki ga razumejo uCltelJI m ucenCI, lzposta~IJ? ucen~e. povecml 
takšnim učnim izkušnjam, ki jih v okviru rednega pouka ne bl bIh delezm. 

3.1 Splošne raziskovalne aktivnosti (A -1) 

Vsebujejo učne aktivnosti in izkušnje, ki so tako zasnovane:" da pri~elj~jo 
nadarjene učence v soočenje s tistimi temami, za katere. s~ resmcno zamma~? 
Učence spodbujajo k poglabljanju in razširjanju spoznavmh ~?tere~ov: Eduk.ac!~a 
poteka v različnih oblikah, kot na primer; stroko~.e eks~urzIJe; obIski gostUJO:l~ 
predavateljev, intervjuji, video filmi, demonstraCIje pojavov, mteresno-razvoJnI 
centri, itd. 

Primer ideje obogatene edukativne aktivnosti pri zgo?ovin~,. ak~ivnost .. A-~: 
Učitelj vodi pogovore, diskusije, po~abi stro~o~e.sogov0l1l!ke, .UCI s slmu~aClJaffil, 
organizira učne ekskurzije, predstavItev stanh slik m zgodovmskih spomenIc, panel 
diskusije, uporablja video filme itd. 
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3.2 Skupinske aktivnosti (A-2) 

Učne aktivnosti A-2 vsebujejo metode in učne postopke, ki se pretežno usmer
jajo v višje psihične procese in v razvoj mišljenja. Omenjene edukativne aktivnosti 
se uporabljajo za učence rednega kurikuluma, pa tudi za učence, ki so udeleženi v 
obogatenih aktivnostih, namenjenih nadarjenim učencem. Avtorjevi priporočani 
učni postopki in metode so: metoda možganske nevihte, učenje s predpostavkami, 
evalvacija pojavov, klasifikacija, analiza, opazovanja, sintetiziranje, divergentno 
razmišljanje, itd. Nadarjeni učenci tukaj razvijajo raziskovalne sposobnosti in 
procesno odkrivajo svoja zanimanja. 

Primer ideje obogatene edukativne aktivnosti pri zgodovini, aktivnost A-2: 
iskanje izvorov zgodovinskih informacij, tehtanje spoznavne vrednosti virov, vaja v 
spretnosti vodenja intervjuja, afektivni trening v soočanju z nasprotujočimi zgodo
vinskimi problemi in protisiovnimi dogodki, razvijanje raziskovalnih in referenčnih 
spretnosti, organiziranje, katalogiziranje in priprava učnih materialov, razvijanje 
pisne in izdajateljske dejavnosti, evalvacija primarnih virov v odnosu do sekundar
nih virov, stereotipiziranje in pristranost učbenikov pri prikazovanju zgodovinskega 
dogajanja. 

3.3 Individualne raziskave, raziskovanje v manjših skupinah 
na resničnih problemih (A -3) 

Nadarjeni učenci se razvojno nadgrajujejo na sposobnostih, oziroma spretnostih, 
ki so jih že razvili ob dosedanjih aktivnostih A-l in A-2. Pri učnih aktivnostih A-3 
postanejo nadarjeni učenci raziskovalci resničnih problemov. Pri tem preučevanju 
uporabljajo standardne raziskovalne metode resnične raziskovalne metodologije. Na 
tem raziskovalnem področju se nadarjeni učenci polagoma usposabljajo za vlogo 
poklicnega raziskovalca. 

Na primer, za preučevanje ozvezdja bo učenec uporabljal ob sodelovanju 
eksperta strokovnjaka enake metodološke postopke kot astronavt s polno odgo
vornostjo v vesolju (Grušovnik, 1997, str. 42). Zanimiva zapletenost teh raziskav in 
potrebna vztrajnost sta posebej atraktivni za nadarjene učence. 

Učna aktivnost A-3 vsebuje individualna ali/in manjša skupinska preučevanja 
resničnih aktualnih praktičnih problemov. Obravnavani učni proces vkJjučuje raz
poznavo problema, kritično usmerjanje k problemu, uporaba problemu ustrezne 
raziskovalne metodologije in razvijanje produktov, ki so v resnično pomoč ljudem 
in ustanovam. Nadarjeni učenec v tem smislu prevzame vlogo strokovnjaka, ne pa 
prevladujočo klasično vlogo izvrševalca šolskih in domačih nalog. Učenčeva vloga 
se osredotoča na preučevalca iz prve roke in na kreativnega producenta (Ferbežer, 
1992, str. 70). 
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Primer učenja preko individualne raziskovalne aktivnosti ali aktivnosti v 
manjših skupinah na resničnih problemih, področje zgodovine, učna aktivnost A-3: 

Oblikovanje kronike neke zgodovinske poti po mestu, ustni intervjuji s prete
klimi župani mesta o njegovi zgodovini, razvijanje simulacije vojnih iger, medijska 
predstavitev glasbe okoli leta 1940, zgodovinsko zastavljeni intervjuji o vplivu 
industrializacije na družabno življenje nekega mesta, zgodovinski pregledi lokalne 
folklore, družinsko drevo, študije genealogije. (Renzulli, 1986, str. 80) 

Renzu1lijev model obogatene triade je lahko uporabJjan v posebnih edukativnih 
programih za nadarjene učence, kakor tudi v običajnih rednih razrednih oko
liščinah. Vse učence motiviramo za učne aktivnosti A-1 in A-2, najsposobnejši pa 
se usmerjajo v najzahtevnejše učne aktivnosti A-3. 

Ob upoštevanju stroge vsebinske omejenosti obravnavanega problema ne more
mo spregledati pomembnega progresivnega načela identifikacije nadarjenih učencev, 
da je identifikacija nepretrgan proces, ki zajema celotno populacijo otrok. Tako je vsak 
učenec stalni potencialni kandidat za edukativni program za nadarjene, v ''vseh 
razvojnih obdobjih in v celotni učni aktivnosti šole" (Koren, 1989, str. 12). 

V zvezi z modelom obogatene triade izpostavlja Renzulli tri sodobne kako
vostne učno vzgojne značilnosti, ki zaslužijo posebno pozornost (Renzulli, 1995, 

str. 13-15). 

4. Zaključek 

Model obogatene triade poteka za razliko od prevladujočega "klasičnega 
šolskega učenja, potekajočega v umetnih okoliščinah" (Armstrong, 1999, str. 36), 
pretežno v naravnih okoliščinah. Podlaga za tak pristop leži v sami naravi človekove 
ustvarjalne aktivnosti, saj so učenci po naravi radovedna bitja, usmerjena k reševan
ju življenjskih problemov. Vendar za celovito in aktivno učno dejavnost v smeri 
rešitve problema, potrebujemo resnični interes in razlog za akcijo. Ko nek učni 
spoznavni problem preide iz zunanjega v resnični notranji osebni problem, se 
oblikuje potreba za iskanje ustreznih informacij in aktivnost v smeri rešitve proble
ma. Tak način reševanja problemov skoraj vedno pripelje do izdelka, ki ima 
funkcionalno, umetniško ali humanitarno vrednost. Tudi učenje, ki poteka v okviru 
resničnega reševanja problemov, ima vse značilnosti naravnega reševanja življenj
skih problemov. Govoriti je mogoče o kolateralnem učenju (Varga, 2000, str. 8). 

Prav tako kakor so pomembni posamezni tipi omenjenih učnih obogatenih 
aktivnosti, je pomembna tudi interakcija med njimi. Pomeni, da so puščice, ki 
povezujejo posamezne celice na sliki 1, enako pomembne kot celice same. Celot
nemu modelu dajejo dinamične razsežnosti in značilnosti, ki jih ni mogoče razu
meti, če preučujemo zgolj posamezne tipe učnih aktivnosti. 
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Tako imajo učne aktivnosti A-1 določeno vrednost že same po sebi a maksi
m~lno vrednost dosežejo, če vodijo do višjih aktivnosti A-2 in A-3. Glede na 
najpomembnejši aksiom Renzullijeva pojmovanja nadarjenosti, interaktivna enot
n~st me~ konc~pcij~, identifikacijo in edukacijo (Model vrtljivih vrat, RDIM), so 
ucn~ ~ktIV~lOStI ~-1 m A-2 tu?i.~ek~ vrst~ identifikacijske okoliščine, ki pripeljejo 
k ~cm ak.tlvnos.tI A-~ kot najvIsJa. m o~tImalna obogatitev tega učnega modela. 
U~~.e aktIv?ostI ~-1 m A-2 so bolj splosne oblike učne obogatitve, ki potekajo v 
vecJ!h sk~pm~h ucencev, ~edtem ko učne aktivnosti A,:-3 potekajo v individualizi
ramh ob~l~ah Izkazane~a myte~esa ~adarj~ni~ učencev. Sele tako razumljen pogled 
na vse tn tIl?e obogate~l1h ucmh aktIvnostI daje pravo podobo njihovega pomena in 
povezanostI. 

.~odel oboga~en.e: triad~ žel.i 'po~ag~ti učencem pridobiti si osebno znanje o 
SVOJIh sposobn~stlh,. mter~slh, stIhh uc~nJa. Zatorej model ne vključuje zgolj učenja 
sa.mega, temvec tudl.anahz? spoznavmh poti, po katerih je bilo znanje pridobljeno, 
ah kot to strokovno ImenUjemo metakognicija. 

. To~iko o edukativn~m vidiku ~enzul~ija v.zgodnjih letih. Danes je avtor šel dlje 
m r~zvIl modyel vs~splosne obogatItve, kI pe]Je v smeri kakovostne preobrazbe in 
r~stI celotne sole m šolskega sistema v funkciji optimalnega razvijanja nadarjenih 
ucencev (Varga, 2000, str. 11-17). 
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Dr. Rudi Kotnik 

Dileme poučevanja filozofije z vidika 
sodobne didaktike 

I7,egkdniznanswenič~nek 

UDK 371.3:1 

DESKRIPTORJL' filozofija, vrednote, vsebina, me
tode, didaktična nače~ 

POVZETEK - Prispevek se ukvarja s problemom 
možnosti utemeljevanja vsebine in metod poučevan
ja filozofije. Prikazani so rezultati teoretske raziskave 
dokumentov v dveh sistemih z razvito metodologijo 
poučevanja filozofije in teorije didaktike. Ugotavlja, 
da so vsebina in metode praviloma izpeljane iz okvir
ja, ki ga določajo splošna in specifična didaktična 
načela, splošni in specifični didaktični smotri ter po
jem filozofije kot šolskega predmeta. Možnosti za 
utemeljevanje posameznih koncepcij poučevanja fi
lozofije znotraj didaktike filozofije ne vidi zgolj v 
sklicevanju na filozofsko tradicijo in sodobnost, am
pak tudi v priznanju temeljnih didaktičnih načel kot 
vrednot. 

1. Uvod 

Review 

UDC371.3:1 

DESCRIPTORS: philosophy, values, contents, 
methods, teaching principles 

ABSTRACT - The paper e:xamines the problem of 
the justification of contents and methods used in 
teaching philosophy. For this pwpose, the author 
presents the results ofhis theoretical research of docu
ments within two systems with a developed methodol
ogy and theory of teachingphilosophy. He establishes 
that the contents and methods usuaUy p~y a subor
dinate role within the framework of general and 
specijic teachingprinciples, general and specijic aims 
and objectives, and within the concept of philosophy 
as a school subject. The justification of a partic~r 
concept ofteachingphilosophy is possible not only by 
referring to philosophical tradition and contemporary 
times but also by acknowledging basic teaching prin
ciples as values. 

Verjetno si marsikateri študent pri didaktiki filozofije, morda pa tudi učitelj, ki 
že uči filozofijo, postavlja vprašanja: "Kaj smem in česa ne?", "Kako smem učiti?", 
"Kako moram učiti?" itn. Druga skrajnost je nereflektirana samoumevnost še 
vedno ohranjajoče se paradigme poučevanja filozofije kot vednosti v obliki zgodo
vine filozofije ali filozofske sistematike. Ta pragmatična vprašanja imajo svoje 
teoretsko ozadje in jih lahko zastavimo tudi kot didaktično vprašanje o vsebinah in 
metodah poučevanja. Na eni strani lahko iščemo odgovore v splošni didaktiki, na 
drugi strani pa v didaktiki filozofije kot specialni didaktiki, ki je zavezana svoji 
stroki. Filozofija ni znanost in zaradi njene radikalne drugačnosti v temeljnih 
izhodiščih je zanjo značilna odprtost in pluralnost različnih koncepcij, kar se odraža 
tudi v didaktiki filozofije. To pomeni, da enoznačnih in dokončnih odgovorov ne 
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moremo pričakovati. In vendar je filozofska težnja po utemeljevanju sodb z racio
nalno argumentacijo za didaktiko filozofije izziv pri vprašanju, kako je mogoče 
vsebino in metode didaktično utemeljiti. Ker se na to navezuje tudi vprašanje, 
kakšna je možnost učite1jeve svobode in s tem možnosti za njegovo kreativnost, se 
bomo v tem prispevku poleg vprašanja didaktične uteme1jitve vsebine in metod 
dotaknili tudi tega. 

2. Od načel do vsebine 

Do nedavnega je bilo vprašanje, kaj poučevati pri filozofiji in kako, neproble
matično ali celo samoumevno, tako v srednješolskem poučevanju filozofije kot tudi 
v uvodnih kurzih filozofije na univerzi. Več razlogov je, zakaj se je to vprašanje 
aktualiziralo. Prevladujeta sicer dva: eksterna matura in s tem povezana izdelava 
kataloga znanja ter uvajanje filozofije za otroke v vrtce in osnovne šole. Ker so 
mnenja o tem, kaj in kako poučevati, zelo različna, se postavlja vprašanje, kako je 
takšno ali drugačno stališče mogoče utemeljiti. Problematično je že samo razliko
vanje med vsebino in metodo, ki sta po Warnerju sicer neločljivo povezani, pa 
vendar se je posebej smiselno posvetiti metodi. Ta ima dva aspekta in jima najde 
izvor že vantičnem sporu med aristotelsko dediščino filozofije, za katero je značilna 
argumentativna strogost, uporaba logike in tehnike analize, vcepljanje vrednot 
jasnosti in preciznosti ter sokratsko subverzivno dediščino, ki nas spodbuja k 
obravnavi in problematizaciji naših privzetkov in lahko razruje jasne in urejene 
rezultate (Warner, 2000, str. 3). 

Sicer pa si poglejmo, kako se vprašanj vsebine in metod lotevajo v sistemi~ z 
razvito metodologijo. Ena od možnosti je, da si ogledamo naše kataloge znanja. Ce 
jih primerjamo med seboj, lahko hitro opazimo, da imajo nekatere skupne poteze, 
ki pa zahtevajo skrbnejšo obravnavo. Zanima nas, kako v teh sistemih pridejo do 
vsebine in metod poučevanja filozofije oziroma do tistega, kar se predpisuje učite1ju 
in učencu. 

Navodila za višjo gimnazijo v Severnem Porenju-Westfaliji začenjajo s splošni
mi izobraževalnimi načeli. Prvo je iskanje kompromisa med splošno izobrazbo in 
samostojnim odločanjem, izbiro dijaka o postavitvi težišč, drugo pa težnja k samos
tojnemu, kritičnemu družbeno-odgovornemu razmišljanju in delovanju. Sledijo 
zelo podrobno in sistematično obdelani smotri. Temeljno je razlikovanje med 
znanstveno-propedevtično izobrazbo in samouresničenjem v družbeni odgovor
nosti. V obeh primerih so obdelani splošni in tudi strokovno-specifični smotri. Šele 
na podlagi tega so izdelani strokovno-specifični smotri na obeh področjih. N ave
dene so štiri dimenzije pouka filozofije (spoznavno-teoretična, vrednostno-prak
tična, družbeno-zgodovinska in metafizična dimenzija) in šele tu se Navodila 
začenjajo ukvarjati z vsebinskimi, metodičnimi in organizacijskimi vprašanji. 
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V programu mednarodne mature sta za nas pomembna dva dokumenta: 
Splošni vodič (General Guide to the International Baccalaureate) in Predmetni 
vodič (Philosophy Subject Guide). Za naš namen pa zadostuje že Splošni vodič, ki 
prikaže konceptualno zasnovo mednarodne mature oziroma splošnoizobraževalna 
načela in smotre. Koncept mednarodne mature je zasnovan na dveh načelih: na 
potrebi po široki splošni izobrazbi, ki bi bila trdna podlaga za uporabo "orodij" pri 
kateremkoli študiju in kateremkoli študijskem predmetu; na kolikor je le mogoče 
fleksibilni izbiri med predmeti, ki naj čim bolj ustreza interesom in sposobnostim 
dijaka, s pogojem, da omogoča ustrezno uravnoteženo izobrazbo. 

Smoter tako zasnovanega predmetnika je predvsem učenje, kako se učiti 
(learning how to learn). Izobrazba naj bo tako široka, da omogoča zavedanje 
temeljnih skupnih človeških vrednot (common humanity) in družbene odgovornos
ti. Hkrati paje ta izobrazba tako specifična, da omogoči usvojitev sposobnosti (tako 
disciplinarnih kot interdisciplinarnih), ki so bistvene za študij ali pa zaposlitev 
(General Guide, str. 21). 

Predmetnik je ponazorjen s šesterokotnikom, čigar og1išča predstav1ja šest 
predmetnih sklopov: jezik Al, jezik A2, B, eksperimentalne vede, posamezniki in 
družba, matematika in izbirni predmet. Znotraj tega pa so še: teorija spoznavanja, 
raziskovalna naloga in CAS (Creativity, Action & Service). Filozofija je torej izbirni 
predmet iz sklopa, ki omogoča humanistično in družboslovno izobrazbo. Pojem 
filozofije je razviden iz razdelka, ki govori o naravi predmeta, sledi pa opredelitev 
smotrov pouka filozofije. 

Zaradi eksternega preverjanja znanja so posebej navedene zahteve: ustrezna, 
jasna in konsistentna uporaba jezika; filozofska identifikacija in formulacija pro
blema; filozofska obravnava pojmov in vprašanj; navezava specifičnih besedil in 
avtorjev na obravnavo pojmov in problemov; konstrukcjja filozofskega argumenta. 

Ker je smoter pouka bolj samo filozofiranje kot pa zgolj učenje filozofskih 
doktrin, je vsebina, ki sledi, zelo skopa. Podrobna razdelava vsebine učnega načrta 
je torej prepuščena učite1ju, predpisani so le ci1ji, ki jih mora doseči skupaj z dijaki. 

To sta le dva dokumenta, ki kažeta razlike, marsikaj pa imata skupnega. Če bi 
bil namen sistematična primerjalna analiza, bi z iskanjem razlik in podobnosti lahko 
še nadaljevali, vendar je naš namen omejen. Kot že rečeno, nas zanima zgolj 
utemeljitev vsebine in metod poučevanja. To vprašanje načelno zajema široko 
področje: od izobraževalne politike in sprejemanja zakonodaje do koncipiranja 
posameznega predmeta ter učiteljeve izdelave individualnega učnega načrta. V 
slednjih dveh dokumentih nas zanima metodologija. V obeh primerih se začne z 
izobraževalnimi načeli, ki so podlaga za izobraževalne smotre. Kakršnikoli so, so 
stvar širšega konsenza, saj na njih temelji tako sestava predmetnika in tudi zasnova 
vseh predmetov. Vprašanje ni le strokovne narave, ampak Vključuje tudi tradicijo, 
kulturo, različnost interesov in tako postane tudi politično vprašanje. Diskusije 
pred dosego konsenza ne spremljajo le strokovni argumenti, pač pa tudi težnja po 



prevladi bodisi partikularnih vrednot, interesov posameznih strok bodisi celo 
sindikalističnih interesov. Če se v predlogu namesto nekaj jasnih izobraževalnih 
načel in smotrov pojavi množica takih, ki izražajo težnjo posameznih strok, da bi 
kasneje dobile svoje mesto v predmetniku, potem je proces postavljen na glavo. 
Namesto da bi bila načela in smotri odgovor na vprašanje, kaj učenec ali dijak rabi 
za življenje, nadaljnje šolanje ali zaposlitev, postanejo sredstvo za uveljavitev 
stroke. Seveda imamo v mislih našo situacijo, kjer se kurikularne komisije srečujejo 
z znanim "imperializmom strok". Šele ob takem pogledu vidimo prednosti situacije, 
v kateri so načrtovalci dokumentov mednarodne mature, ki so mnogo manj obre
menjeni z nacionalnimi in političnimi interesi. 

Če se od teh splošnih (toda aktualnih) vprašanj vrnemo k mestu filozofije v 
predmetniku, vidimo, da je v teh dokumentih določeno na podlagi splošnih izo
braževalnih načel in smotrov. To je prvo izhodišče za zasnovo filozofije kot pred
meta, drugo pa so specifične značilnosti predmeta. Prva odločitev oziroma konsenz 
je potreben v zvezi s pojmom filozofije inpojmomfilozofije kot šolskim predmetom. 
Načrtovalci lahko definirajo filozofijo v najsplošnejših skupnih značilnostih ali pa 
se oprejo zgolj na lokalno tradicijo. V definiranju filozofije kot šolskega predmeta 
pa so vsebovana tudi didaktična načela in smotri, specifični za pouk filo~ofjje ~a 
določeni ravni. To pomeni nujnost jasnega razlikovanja med akademsko fIlozofiJO, 
kakršna je na univerzah, inštitutih, kongresih, simpozijih, strok?v,?ih re~ijah, ~n 
filozofijo na različnih ravneh poučevanja od vrtca do konca srednje sole. FIlozofija 
in posredovanje filozofije na teh ravneh sledi drugačnim na~elom in ima druge 
smotre. Tudi tu je potrebna odločitev oziroma konsenz. V pnmeru mednarodne 
mature je merilo didaktično načelo "doing philosophy" i? j.e po?robnej.e razdel~n~ 
v ciljih in zahtevah, medtem ko v nemškem primeru ostajajo pn splošm opredelItvI 
filozofije kot refleksije. Ta splošnejša formulacija omog~.ča različnos~ pristo~?v v 
nemškem prostoru. Za primer naj navedem koncepcljo pouka, ki ~emelJl na 
komentiranju klasičnih in sodobnih filozofskih besedil (Rehfus, 1986) m pa kon
cepcijo pouka kot dialoško-problemskega filozofiranja ~Mar~~ns, 1985). O?e sta 
zasnovani kot problemski pouk filozofije. Problemska diskusIJa v prvem pnmeru 
temelji na predhodno prebranem in obravna".anem filozofsk~m be.~e~ilu i~J: ko~ 
taka komentar k besedilu. V drugem primeru Je problemska diskusIJa lzhodlsce, ki 
je lahko tudi refleksija vsakdanjega ~ivlje~Ja in.v k?teri učitelj ra~ja posamezne 
elemente filozofskega mišljenja. Ta diskusIJa pnpelJe do formulaclJe problema kot 
filozofskega problema in potrebe po njegovi filozofski rešitvi, čemur služi uvajanje 
filozofskih besedil kot uvajanje drugih partnerjev v filozofski dialog. 

V obeh dokumentih pomeni pouk filozofije razvijanje racionalne argumenta
cije. Iz obeh dokumentov lahko tudi povzamemo dve pomembni skupni značilnosti: 
1. Pojem filozofije kot šolskega predmeta, didaktična načela in smo tri so medse
bojno prepleteni in pogojeni. 
2. Šele na tej podlagi so izpeljane vsebina in metode poučevanja ter v veliki meri 
prepuščeni učitelju. 
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T? j~ t~di k~u.čn? v~ra~~nje: kaj. in ka~o učiti? Sistemi z r?zvi.to metodologijo 
ne zacenJaJo z ucmml nacrt1 m predpISOVanjem, ampak so vseb10a 10 metode na eni 
strani rezultat procesa, opisanega v teh dokumentih; na drugi strani pa so pre
puščene izbiri in kreativnosti učitelja. Kolikor je vsebina predpisana, so to okvirne 
teme in problemi. Glede na načela, smotre in kriterije ocenjevanja bo učitelj 
presojal, koliko bo v njegovem pouku posredovanja vednosti, koliko pa razvijanja 
sposobnosti, ki omogočajo filozofski način ra~mišljanja. Tudi vprašanje, kako bo 
razvijal te sposobnosti, je prepuščeno njemu. Ce je na primer v katalogih, postavl
jena zahteva, da mora dijak na izpitu rešiti filozofski problem s pomočjo različnih 
filozofskih perspektiv, bo verjetno učitelj pouk zasnoval in organiziral kot ukvar
janje s problemi. Obravnava filozofskih perspektiv bo torej v tej funkciji. 

Reševanje filozofskih problemov pa seveda vključuje razumevanje problema, 
strategijo reševanja, koherentno in konsistentno analizo in argumentacijo, ustrezno 
organizacijo in predstavitev. Razumevanje problema je sicer razumevanje posa
meznih pojmov in njihove povezanosti, vendar je hkrati tudi razumevanje celote, 
ki pa lahko vsebuje že implikacije. Strategija reševanja problema temelji na njego
vem razumevanju. Ponuja že možnost individualne kreativnosti, kako analizirati 
posamezne pojme in kako uvesti najustreznejše filozofske perspektive za reševanje 
problema. Sledi pojmovna analiza, uvajanje nadrejenih in podrejenih pojmov in 
analiza temeljnih filozofskih intuicij kot premis. To je podlaga za izpeljavo argu
mentacije, ki rešuje problem v celoti, pomembna pa je tudi za posamezne detajte. 
Organizacija in predstavitev sta splošnejša vidika, ki pripomoreta k jasnosti, hkrati 
pa omogočata tudi individualno kreativnost. 

Tako eksplicirane značilnosti reševanja filozofskih problemov lahko postanejo 
kriteriji ocenjevanja, ki so referenčna točka za načrtovalce dokumentov (katalo
gov), za učitelje, učence in tudi za zunanje ocenjevalce. 

S tem je krog zaključen in tako je tudi razviden eden mogočih načinov utemel
jitve stališča o metodah in vsebini poučevanja filozofije. Hkrati pa je bil to namig, 
kako bi se bilo mogoče izogniti nekaterim aktualnim problemom širšega značaja. 

Taka je rešitev problema, do katere smo prišli z raziskavo omenjenih izo
braževalnih dokumentov (Kotnik, 1996b). 

3. Dilema tranzicije in alternative v sodobni didaktični teoriji 

S tem, ko smo utemeljili pot do vsebine in metod poučevanja filozofije na 
načelni ravni, se postavlja vprašanje njihove izbire in realne situacije, v kateri se 
nahajamo. Našo situacijo določata na eni strani splošni kulturni okvir in na drugi 
strani politična dediščina, ki je pustila nezanemar1jive posledice: od institucij do 
načina razmišljanja. Tudi filozofija nosi ta pečat, hkrati pa ima lahko pomembno 
vlogo pri spreminjanju načina razmišljanja. Zelo močan poudarek na vzgojni 
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funkciji filozofije (samouresničenje v družbeni odgovornosti) v Nemčiji zaradi 
njene zgodovinske vloge v drugi svetovni vojni kaže na njeno družbeno moč. Tudi 
naši filozofski teoriji in praksi ter njuni družbeni vlogi bi lahko pripisali značilnost, 
sposojeno iz politike in ekonomije - tranzicija. 

V zadnjih letih so se že zgodile sistemske spremembe, ki so za naše razmere 
zelo velike. Spremembe v načinu poučevanja so deloma r~zultat teh sprememb, 
delno pa so nastajale že pred njimi ali pa vzporedno z njimi. Se vedno pa je razkorak 
z razvitimi deželami velik, saj so se v zadnjih nekaj desetletjih tam dogajale 
spremembe, ki jih je težko tako hitro usvojiti. Izjema v našem prostoru je medna
rodna matura, saj so mednarodni kriteriji zahtevali takojšen drugačen pristop. Pa 
tudi to je trajalo nekaj let. Če bi hoteli ta razkorak ali razliko formulirati na najkrajši 
mogoč način, bijo postavili kot dilemo: Učiti filozofijo ali učiti filozofirati? (Kotnik, 

1996a). 
Kakšne so možnosti, ki jih sodobna didaktika filozofije ponuja? 

Alternativo, ki se je v teh zadnjih treh desetletjih ponujala tistim, ki so razmišlja
li o drugačni vsebini in obliki poučevanja filozofije, je mogoče razviti in izraziti na 
različne načine. Ali naj bo učitelj in s tem pouk zavezan stvari sami, Resnici, kar 
predpostavlja ezoterični pojem filozofije, kjer smo osredotočeni na vsebino in se 
tako filozofijo (zgolj) pasivno učimo, podoživljamo ali pa si učitelj zastavi drugačne 
smotre, ki predpostavljajo bolj življenjski, eksoterični pojem filozofije, kjer je v 
ospredju učenje filozofiranja, proces, ki naj učenca vodi v samostojno razmišljanje. 
Martensovo stališče je, da se "dialoško problemsko filozofiranje", za katero se 
zavzema in ga tudi opiše, lahko izogne vsem skrajnostim in celo razreši nekatere 
navidezne didaktične probleme. Z dialogom kot metodo in sredstvom pouk filozo
fije postane "reflektirajoča dejavnost", v kateri učenci razpravljajo, argumentirajo, 
izražajo mnenja ter jih primerjajo in kontrastirajo (Glatzel!Martens, 1982, str. 41). 
Veliki filozofi niso več avtoritete, ampak partnerji v dialogu, ki lahko pomagajo 
najti samostojen odgovor. Učitelj dobi vlogo sprašujočega, ki sicer strukturira 
diskusijo, vendar svoje vednosti ne vnaša neposredno in avtoritativno (Glatzel!Mar-
tens, 1982, str. 45). 

Pojem filozofije kot predmeta poučevanja, ki se nam je postopno izoblikoval, 
se sicer izmika enotni definiciji, vendar so razlike v odnosu do akademske filozofije 
oziroma v ciljih obeh jasne. Če razumemo pouk filozofije kot reflektirajočo dejav
nost, v kateri je s premislekom postavljeno razmerje med posredovanjem vednosti 
in razvijanjem drugih sposobnosti, potem nas zanima, katere so te druge sposob
nosti in kako se je tega mogoče lotiti. Lahko bi rekli, da je to razvijanje posameznih 
elementov filozofskega razmišljanja, ki naj bi učencem in učenkam omogočili 
samostojno filozofsko refleksij o notranjega in zunanjega sveta ali konkretneje 
vednosti, izkustva, prepričanja, okolja, institucij, delovanja, vrednot itn. Taki ali 
podobni smotri so izbrani zavestno navkljub dejstvu, da "če zgodovine filozofije ne 
poznaš, jo ponavljaš". Kljub različnim smotrom pa so elementi filozofskega raz
mišljanja verjetno sprejemljivi tudi za akademsko filozofijo (in če učenec nekoč 
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pr~de do n~e, tudi uporabni). Smotre postavimo glede na zahtevnost razvojni stopnji 
pnmern~ ID so razvidni iz učnih načrtov, ki nam tako kažejo tudi didaktična načela, 
po katenh so smo tri postavljeni. Katere izbrati na posamezni stopnji, je stvar 
konsenza, ki izraža kulturo in tradicijo dežele. 

Kaj je filozofija za otroke, je razvidno iz Lipmanovih tekstov (Lipman, 1980, 
19~8). Obravnavani problemi kažejo, kateri so elementi filozofskega razmišljanja 
oZIroma katere so sposobnosti, kijihje mogoče razvijati. Ti elementi so razvidni že 
iz .naslov<?v razdelkov poglavja Vodenje filozofske diskusije: izvabljanje pogledov 
ah mnenj; pomoč učencem pri izražanju: pojasnitev in preoblikovanje trditev' 
~ksp~ikacija pogledov učencev; interpretacija kot izpeljevanje logičnih implikacij i~ 
Izpeljava sugeriranega; iskanje konsistentnosti; zahteva po definiranju; iskanje 
predpostavk; odkrivanje napak; zahteva po razlogih; povpraševanje učencev, kako 
vedo; iskanje in raziskovanje alternativ in usklajevanje diskusije (Lipman, 1980, str. 
110-128). Za bralca pa so najbolj pomembni in hkrati uporabni napotki in pripo
ročila, kako je to mogoče razvijati. 

4. Možnosti učiteljeve kreativnosti ali nazaj k načelom 

. Kako je mogoče didaktično utemeljiti tak ali drugačen koncept poučevanja 
fl~ozofije? Ali didaktika filozofije sploh to omogoča? Doslej se tega vprašanje še 
?Ismo dotaknili, vendar nas naša problematika vodi v to smer. Zato nas zanima, ali 
Ima po!eg obče didaktike didaktika filozofije sama podlago za utemeljevanje svojih 
sodb. Studij literature s področja didaktike filozofije nas pripelje do zanimive 
ugotovitve. Ugotovimo lahko, da se avtorji v utemeljevanju svoje koncepcije pouče
vanja filozofije sklicujejo na najbližjo filozofsko usmeritev iz tradicije ali sodobnosti 
oziro~a na določen filozofski diskurz kot podlago (Rehfus, 1986). Za primer 
vzemImo enega najvidnejših didaktikov filozofije v nemškem prostoru Ek:keharda 
Martensa, ki se v ključnih momentih utemeljevanja sklicuje na filozofsko tradicijo 
posebej na Platona: ' 

Pot do razsvetljenja, ki jo Platonova Država opisuje v prispodobi o votlini lahko 
up.~~ab~mo ~ot mode~ kako je mogoče po vsebinah strukturirati proces napred~jočega 
mzsljen]a. Ce filozofijo razumemo kot proces razsvetljevan ja, potem ima metoda 
prednost pred cilji in vsebinami (Martens, 1985, str. 560-561). 

. ~ajsi je tako utemeljev~nje še tako prepričljivo, vprašanje podlage za utemel
JevanJe sodb pušča odprto. Se več, avtorji tega metadidaktičnega vprašanja niti ne 
obravnavajo. 

. M~žno.st za ~.te~eljev~nje J?osam~znih koncepcij poučevanja filozofjje znotraj 
dld~ktIk~ fIlozofIje Dl zgolj v sklIcevanju na filozofsko tradicjjo in sodobnost, ampak 
tudI v pr~znanju temel~nih d~daktičnih načel kot vrednot. Utemeljitev učiteljeve 
svobode ln s tem kreatIvnostI nam tako dopolni zgoraj razviti model, po katerem 
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sta vsebina in metoda poučevanja podrejeni specifičnim didaktičn~m načelom, 
specifičnim smotrom in pojmu filozofij~ kot š~ls~ega Rr~dme~a. ~olJ konkreotn~: 
svoboda in kreativnost ostajata vrednotI znotraj dldaktIcmh nacel ID vsak nov IZZIV 

vabi k njihovemu prevrednotenju (Kotnik, 1995, 2000). 
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Kako zaznati legastenika in mu pomagati 

Pregkdniznansroeničlanek 

UDK371.26:616-009 

DESKRJPTORJL' motnje branja in pisanja, črkovna 
in besedna legastenija, ožji in širši sindrom, legaste
nične faze, diagnosticiranje, pomoč. 

POVZETEK - Prispevek opredeljuje legastenijo, to
rej motnjo branja in pisanja, pri kateri sta najpogos
tejši črkovna (literarna) in besedna (verbalna). Etio
logija še ni povsem razjasnjena, lahko je dedna in 
eksogena. Legastenijo označuje ožji in širši sindrom. 
Ožji zajema motnje v branju in pisanju, širši pa 
vzporedne in reaktivne znake. Legastenija se pojavlja 
fazno. Avtorica opredeljuje prepoznavne znake legas
tenije, njeno odkrivanje, diagnosticiranje, prognos
tično oceno ter pomoč legastenikom pri pisanju in 
branju. Predstavljena je raziskava, ki je bila opravlje
na na vzorcu 92 učiteljev razrednega pouka z ugoto
viroijo, da je v nereprezentativnem vzorcu 0,33 ods
totkov legasteničnih otrok na razredni stopnji os
novnešole. 

1. Uvod 

Review 

UDe 371.26:616-009 

DESCRIPTORS: reading and writing disorders, let
ter and word dyslexia, specific and general syndrome, 
dyslectic phases, diagnosticising 

ABS1RACT - The article defines dyslexia, i.e. the 
reading and writing disorder, with the letter (Ii/era!)') 
and word (verbal) disorders being the most frequents 
ones. Aetiology is still not completely c1ear and can be 
hereditary as well as exogenic. It is characterised by 
spedfic and general syndromes. The specijic syndrome 
covers the readingand writing disorders, the general one 
the parallel and reactive signs. Dyslexia appears in 
phases. The author describes the typical dyskctic signs, 
the identi.fication of the corulitWn, the process of diag
nosticising, the prognostic assessment and the assis
tance to dys/ectic chiIdren in reading and writing. The 
article presents the research done on a sample of 92 
prima!)' scJwoI teachers, where it was established that 
in the non-representational sample 0.33% of the chil
dren at the class level were dyslectic. 

Legastenijo umeščamo med specifične učne težave pri otrocih, katerih splošna 
inteligentnost je povprečna ali nadpovprečna, zaznavne pa so različne učne ali 
vedenjske motnje. Motnje se kažejo v kombinacijah motenj percepcije, konceptua
lizacije govora, spomina, kontrole impulzov in kontrole motoričnih reakcij (Bud
man, 1993, str. 251). Ko govorimo o otroku s specifičnimi učnimi težavami, mislimo 
na nekatere njegove razvojne posebnosti in okrnjene sposobnosti, ne pa na more
bitno invalidnost ali umsko zaostalost. Ker je otrok s specifičnimi učnimi težavami 
pogosto nemiren in manj prilagodljiv, je lahko v šoli izpostavljen večjim zahtevam 
in pritiskom kot njegovi vrstniki. Doživlja neuspehe, očitke, kazni, neugodne 
izkušnje v zvezi s šolo in učenjem in se zaveda svoje drugačnosti. Učenec je zbegan, 
ker ne more dojeti, zakaj se ne more naučiti branja in pisanja kot njegovi sošolci. 
Nemir, občutek drugačnosti in nezmožnosti pri učencu povzročajo tesnobo in 
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depresivnost. Sočasno pa tak učenec lahko prizaden~ t~di učitelj~,:,o s.~mozave~t. 
Učenčevo drugačno vedenje in nemotiviranost za ucenJe lahko uCltelJ! ~a~umeJo 
kot napad nase in na svoje metode dela. Taki učitelji učencu ne morejo dajati opore 
in pomoči pri iskanju samega sebe. 

2. Legastenija 

Legastenija je motnja branja in pisanja. V uporabi pa so še sino~imnt izra~i: 
dislekcija (motnja branja) in disgrafija ali dis?rt~grafija .~motnja pisanja) (~rd~n, 
1991, str. 20), ali aleksija (nesposobnost branja) In agraf lJa (nesposobnost pIsanJa) 
(Omerza, 1972, str. 211). 

Money piše, da je legastenija posebno stanje otr~ka, ki Idju? nor.~alni in~eli: 
gentnosti, neokvarjenim čutilom, primerne~lU pouku In normalm motlvlfa~ostl pn 
učenju branja in pisanja, ne dosega ustrezmh re~ltat.ov. Schu~e~z ugo~avIJa, d~ se 
legastenija kaže v neskladju med relat~~o dobro Intehg~nt~ostJo I~ sl~blm branjem 
in pisanjem. Linden razlaga legas.t~mJo. kot slab~~t v ucenJu b~anJa In ~o~re?n~ ':' 
učenju pisanja, ob relativno dobn In~eligentnostI .I.n ':' n~skl~dJu z drugImI, uemml 
dosežki. Osnovno izhodišče opredehtve legastemJe Je Izrazeno v posebmh, neo-
bičajnih težavah z učenjem branja in p~~viln~ga pisan~a, v relativ~o ~o~rih. ~osežki~ 
na drugih področjih učenja, v nor~alm mteb~~~tnosti: v ne?kvaI]evm~ cutih~ (zlastI 
vida in sluha), primernem pouku In zadovoljivIh moznostlh za ucenJe (Sah, 1975, 
str. 21-24). 

2.1 Vrste legastenije 

Čeprav različni avtorji nakazuj~jo razli~ne v:ste .lega.stenije: črkovn?, besedno, 
akustično, vizualno, vrstično, se najpogosteje pOjavljata Izraza erkovna In besedna. 

Črkovna (literarna) je pojavno redka vrsta legastenije, toda težja oblika motnj~ 
branja in pisanja. O črkovni legasteniji govorimo takrat, ko otrok ne more po~ez~.tI 
črke z njenim glasom. Zato črke kot simbola ne more prebrati, zm.ore pa a~ocI~cl~e 
(npr. otrok ne more prebrati črke m, asocira in izreče mama). Njegovo pISanje Je 
zmešnjava simbolov. 

Besedna (verbalna) legastenija je pojavno pogosta in lažja oblika motnje bran~a 
in pisanja. Otrok ima težave pri povezovanju črk oz. glasov v besede in povez~vanJu 
besed v stavke, kar se pojavlja pri branju in pisanju. Otrok ne ločuje soglasmko~ g 
in p, b in p, p in t, s in z. Besedo dojame kot celoto, ki je tesno povezana z nekim 
dejanjem ali predmetom. 
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2. 2 Etiologija legastenije 

Vzročnost legastenije ni povsem razjasnjena, največ avtorjev pa vzroke pripi
suje dednosti in eksogenosti. 

Dedna legastenija je pojasnjena z relativno visoko korelacijo med legasteničnimi 
otroki in njihovimi enako ali podobno motenimi starši, sorojenci ali sorodniki. 

Eksogena (miljejska) legastenija je pojasnjena v kontekstu s sindromom mini
malne cerebralne disfunkcije, ki je kot možganska poškodba nastala vprenatalnem, 
perinatalnem ali postnatalnem (do 1. leta starosti) razvojnem obdobju. 

Dedni in eksogeni vzrok se ne izključujeta. 

Če neprimernega socialnega okolja ne moremo pripisati vzroku za legastenijo, 
lahko namigujemo, da je socialno okolje širši eksogeni (miljejski) spodbujevalec 
razvoja legastenije. Pri tem mislimo na starše s pomanjkljivo šolsko izobrazbo, 
nižjim ekonomskim standardom družine, nižjo splošno kulturno ravnijo, nezani
manjem za branje knjig in časopisov, veliko otroki. 

2.3 Sindrom legastenije 

Legastenija se kaže v ožjem in širšem sindromu. Ožji sindrom obsega motnje v 
branju in pisanju, širši pa zajema vzporedne motnje in reaktivne simptome. 

Ožji sindrom legastenije opredeJjuje pomanjkljivosti in slabosti (upočasnjeno 
branje, netekoče branje, slabši besedni zaklad v pisnem izražanju) ter napake 
(izpuščena črka, zamenjana beseda ali glas, okrnjena ali zmaličena beseda). Z 
vidika formalne klasifikacije motenj v branju in pisanju gre za prizadeto jezikovno 
aktivnost (branje, pisanje ),jezikovno komunikacijo (skladnjo, vsebino) in sestavino 
jezikovne komunikacije (zlog, beseda, stavek) ter za modaino pomanjkljivost ali 
napake (zamenjava, izpustitev, dodatek, ponovitev, obrnitev, razcepitev). Z vidika 
funkcionalne klasifikacije motenj v branju in pisanju, odklonov ni mogoče funkcio
nalno razvrstiti, ker izvirajo iz raznovrstnih šibkih funkcij in pomanjkljive integri
ranosti funkcij v celotni proces branja in pisanja. Ugotavljamo pa lahko šibko vidno 
razločevanje (zamenjava vidno podobnih črk in številk) in razčlenjevanje (izpust ali 
zamenjava samoglasnika ali soglasnika, zamenjava, okrnitev ali razcepitev besed), 
šibko prostorsko zaznavanje (obrnitev, zrcalna pisava), šibko slušno razločevanje 
(zamenjava slišno podobnih črk in glasov) in razčlenjevanje (izpust ali zamenjava 
samoglasnika ali soglasnika, izpust besed) in šibko pomnenje besed ter jezikovnih 
pravil (mala in velika začetnica, ločila, narečje) (Šali, 1979, str. 122-127). Z vidika 
kombinirane klasifikacije motenj v branju in pisanju govorimo o napakah na osnovi 
šibkega vidnega razločevanja (h-k), šibkega prostorskega zaznavanja (d-b), šibkega 
slušnega razločevanja (t-d), šibkega slušnega razčlenjevanja (okrnitev besede, 
sestek-sestanek) in na osnovi pomanjkljivega pomnenja optičnih in akustičnih 
besednih likov (otklon-odklon, deš-dež) (Šali, 1975, str. 38). 



64 Pedagoška obzorja (1, 2001) 

Širši sindrom legastenije zajema vzporedne simptome in reaktivne motnje. Med 
vzporedne simptome umeščamo pomanjkljivo koncentracijo, ki pogojuje motnje v 
branju in pisanju, in sindrom minimalne cerebralne disfunkcije, ki je lahko posle
dica lažje poškodbe otrokovih možganov med porodom. Sicer pa med vzporedne 
simptome umeščajo različni avtorji različne odklone, največkrat pa se pojavljajo: 
nemir, občutljivost, zaskrbljenost, upornost, motnje pozornosti in zaznav, agresiv
nost, depresivnost, motnje govora. Reaktivne motnje obsegajo odklone v čustvo
vanju, socialnem vedenju, storilnosti in so lahko posledica čezmerne duševne 
obremenjenosti in frustriranosti. Nevarnost, da se pri legasteničnem otroku razvije 
re aktivna motnja, je večja takrat, če gre za težjo obliko legastenije, če so dlje časa 
trajajoče motnje branja in pisanja, če je več vzporednih simpt<?mov in če je 
neugodna zunanja psihohigienska situacija. Schenk-Danzinger (Sali, 1975, str. 
63-72) govori o štirih re aktivnih možnostih: 

[J izogibaino vedenje (odklanjanje sodelovanja, neizpolnjevanje obvez-
nosti, izostajanje od pouka, izgubljanje in pozabljanje potrebščin), 

o kompenzacija (bahanje, pogum, nagajanje), 
[J agresivnost (prepirljivost, trma, zasmehovanje), 
o umik in zapiranje vase (plašnost, jokavost, sanjarjenje, apatičnost). 

Sekundarne motnje lahko postanejo za legastenika večja težava kot primarna 
oviranost v branju in pisanju. 

2.4 Faze legastenije 

Legastenija običajno poteka kot proces, za katerega je značilno, da prizadeti 
do 16. leta starosti postopoma preraste svoje težave in motnjo razgradi. To pa ne 
pomeni, da motnjo branja in pisanj.a 'povsem izni~i. Po.sa~ez~iki lahko ~udi ~ 
odraslosti slabše, počasneje in manj Izrazno bereJo, pn pISanjU pa delajO vec 
pravopisnih napak kot enako izobraženi nelegasteniki. 

Uok:virjamo pa osnovne faze procesa: 
Zgodnja, nespecifičnafaza traja od 6. - 8., 9. leta starosti, ko legasteniki kažejo 

slabosti, ki se bistveno ne razlikujejo od običajnih začetniških težav pri branju in 
pisanju, napravijo le več napak. 

Glavna, specifična faza traja od 8., 9. - 12., 13. leta starosti, ko prihaja do 
zamenjav, izpustov in dodatkov. Branje je neritrnično, relativno počasno, razume
vanje besedila je pomanjkljivo, pri pisanju pa so značilne zamenjave in izpustitve 
črk, okrnitve in zmaličenje besed. 

Pozna nespecifična Jaza traja od 12., 13. leta do približno 16. leta starosti, ko 
prihaja pri branju do neustreznega naglaš~vanja, pomanj.kljive !.a~e ločil in ~?čas
nosti, pri pisanju pa legastenik dela pravopIsne napake, kI so veCJe 10 pogosteJse od 
nelegastenikov. 
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3. Prepoznavanje legastenične motnje 

Legastenijo lahko najprej prepoznajo starši. Kavkler in sodelavke (1991, str. 
24) so zapisale najpogostejše ugotovitve staršev v predšolski dobi, na razredni in 
predmetni stopnji osnovne šole. 

Pri predšolskem otroku je zaznaven slab govor, pozen začetek govorjenja, slaba 
izgovorjava sičnikov in šumnikov, odklanjanje sičnikov, barvic, knjig, negotovost 
pri uporabi roke (leve in desne), živahnost, nemir, občasna jecljavost. 

Pri otroku na razredni stopnji osnovne šole so starši opazili napačno branje, ki 
ga pravilno razume ali tudi ne razume, odpor do branja, počasno in grdo pisanje, 
nepravilno oblikovane črke, pozablja na ločila in velike začetnice, ima neurejene 
šolske potrebščine, čeprav zna, ne odgovarja, ko je vprašan. 

Pri otroku na predmetni stopnji osnovne šole so zaznavne napake pri branju, 
branje je neritmično, do branja in učenja ima odpor, piše grdo, da bi prekril napake, 
iz zvezkov se ne more učiti, ker so neurejeni, iz knjig pa. tudi ne, ker bere počasi in 
pogosto ne ve, kaj bere, stavke oblikuje okorno, za domača opravila je pripraven, 
za domače naloge pa pozabljiv. 

Učitelji ugotavljajo (Žerdin, 1991), daje legasteničen otrok nemiren, nagajiv, 
lahko hiperaktiven, nepazljiv, pozabljiv, razburljiv, šolske zvezke ima neurejene, 
slabo bere, izpušča črke, piše brez reda. 

3.1 Odkrivanje legastenije 

Ocenjeni prepoznavni znaki še ne pomenijo legastenije, so pa lahko pokazatelj 
za strokovni pristop odkrivanja. Bolje je preiskati nekaj nelegastenikov, kot izpustiti 
enega legastenika. 

Razredni učitelj, šolski psiholog in specialni pedagog uporabijo vprašalnik za 
odkrivanje legastenikov, vedenjsko ocenjevaino lestvico in skupinski preizkusni 
narek. Upoštevajo rezultate testa za šolske novince in osebno anamnezo. Šolski 
psiholog zbere relativne podatke o učencih in jih strokovno interpretira in če 
domneva, da gre za legastenično motnjo, učenca usmeri v teamsko diagnostično 
obravnavo. V teamski diagnostični obravnavi sodelujejo psiholog, zdravnik, peda
gog in socialni delavec. Te obravnave je mogoče opraviti v šoli, običajno pa se 
opravljajo v vzgojnih posvetovalnicah ali psihohigienskih dispanzerjih. 

Strokovnjaki diagnosticirajo legastenijo in opravijo tudi prognostično oceno. 
Prognostična ocena sloni na stopnji inteligentnosti, prilagodljivi osebnosti, primer
nih delovnih navadah, ugodnih domačih razmerah in morebitni minimalni cere
bral ni disfunkciji. Prognostična ocena je ugodnejša, če gre za besedno (verbalno) 
degastenijo, in manj ugodna, če gre za črkovno (literarno). Prognostični kriterij je 
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tudi številčno razmege med nepopravljenimi in spontano popravljenimi napakami 
v branju in pisanju (Sali, 1975, str. 117). 

U=Np 

N n 

Legenda: U = uspešnost, Np = število popravIjenih napak, Nn = število nepopravljenih napak. 

Pogostejši spontani popr~vki napak v branju in pisanju odkriv.ajo. učinkovitejšo 
kontrolno funkcijo otroka. Cim večji je delež spontano poprav]Jemh napak, tem 
ugodnejša je prognostična ocena. 

3.2 Pomoč legastenikom 

Pomoč legastenikom mora biti sistematična in načrtna, vanjo pa so vključeni 
strokovnjaki za odpra~ljanje.leg~stenije, ~azredni uČitelji.' starši,.~ahko pa tu~i ~e 
šolski psiholog, zdravnik, soctalm delavec ln logoped. Za sIstematIcno odpravljanje 
legastenije je ugodna ambulantna obravnava, ki jo dopolnjujemo z o!'ravnavo v 
času pouka v malih skupinah ali v razvojnem oddelku, vzporedno z redmm poukom 
ali v okviru podaljšanega bivanja, ali dopolnilnega pouka.v šoli. Specia~~o pomoč 
bomo v naših razmišljanjih prepustili specialnim strokovnjakom, usmenlI se bomo 
v učiteljevo pomoč. 

Učitelj legastenika obravnava kot osebnost z dobrimi in slabimi lastno~tmi, z 
uspehi in neuspehi. Svoje delo poskuša individualizirati, otroka spodbuj~tI, p?~
darjati uspehe, ga pohvaliti. Učitelj ne sme otroka čezmerno obremenJev~tI ln 

utrujati. Otrok mora imeti dov01j časa za delo in dovolj prostega ča~a. UčItelj ?elo 
prilagodi otrokovemu tempu, novih navedb se loteva takrat, ko so pnmerno utfJene 
vse poprejšnje, otrokove šibke funkcije kompenzira z uspešnejšimi ali pa z različni
mi vajami. Otroku potrebuje mir, ugodno psihološko atmosfero in spodbuden dom. 
S sodelovanjem s starši lahko učitelj vpliva tudi na domače delo. Starše pouči, da 
je otroku potreben varen in razumevajoč dOI?' pot~ebno je dož.ivetje uspeha, o~rok 
potrebuje prostor za šolsko delo. Svetuje, koliko naj otrok dela ln kako. Izgovorjava 
besed naj bo razločna, bere naj počasi, vrsticam naj sledi ob pomoči ravnila, piše 
naj počasi in glasno ali polglasno, sam naj poišče napake. Učitelj vpliva na ugodno 
razredno klimo tudi tako, da sošolce obvesti o legasteniji učenca in s tem vpliva na 
razumevanje med sošolci. Legastenika namesti čim bližje tabli. Učitelj izkazuje 
pozitiven odnos do legastenika in sošolcev, je razumevajoč in spodbujajoč. Pozi~i
ven odnos se kaže v pristnem zanimanju za otroka in njegove težave, v razumevanju 
otroka in njegovih staršev, v čustveni toplini, umirjenosti, doslednosti, optimizmu. 
Učitelj mora najti za legastenika najprimernejše načine, tehnike, oblike in metode 
dela. 

Pri pisanju legastenika učitelj upošteva, da legastenik težko prenaša enake teme 
spisja in tekmovalno vzdušje pri narekih. Primerni so prepisi in nareki s pre-
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prečevanjem napak, v katerem spodbuja aktiven odnos učenca k natančnemu 
zapisu. Legasteniki lahko vprašajo, kako se določena beseda zapiše, sami popravl
jajo prepise ali nareke. S tem se krepi sposobnost uvida in poprav1janja lastnih 
napak. Na sposobnost pisnega izražanja ne vpliva le spisni pouk, ampak tudi 
razvitost govora, življenjska izkušenost in znanje ter branje, ki daje zgled za 
izražanje in razporejanje gradiva, vsebinske spodbude, čustvena in socialna razvi
tost ter samozavest, ki vpliva na pripravljenost za izražanje misli in čustev. Veselje 
legastenika in pisanje povečujej0 učiteljev odnos do učenčevega dela in primerna 
tema. Sestavni del učenja pisanja so križanke, pa tudi vaja pisanja na računalniku. 

Pri branju legastenika učitelj upošteva, da težko prenaša stereotipne vsebine. 
Spodbujati mora vezano branje, več branja, vendar ne prevečkrat istega teksta. 
Prezgoden prehod na tiho branje lahko razkrije slabosti bral ne tehnike. Glasno 
branje pokaže učitelju pomanjk1jivosti učenčeve braine tehnike in prispeva k 
odpravi napak, učencu pa pomaga, da utrjuje zvezo med slušni mi in vidnimi 
elementi napisane besede, kar izboljšuje proces analiziranja in sintetiziranja. Ob 
glasnem in tihem branju učitelj uporabi postopke, ki prispevajo k logičnosti branja: 
pogovorov pred branjem in po njem, ilustracije, branje vprašanj in navodil za 
branje. Ni pa spodbudno glasno branje legastenika v razredu, saj lahko javni neuspeh 
povzroči škodljive posledice. l.egasteniki glasno berejo v mali skupini. Zborno branje 
je spodbujajoče za legastenika takrat, ko je boječ, pri čemer tekst najprej prebere 
učitelj. Izraznost in pestrost učiteljevega branja se preliva v učence. Uspešna dejavnika 
branja sta govorna razvitost in čustvovanje. Govorna vzgoja vključuje poslušanje, 
sproščen govor, kulturno izrazoslovje, pridobivanje besednega zaklada, poznavanje 
besed, artiulacijsko sposobnost in pravorečje. ČUstveno stanje učencev vpliva na veselje 
do branja in na sproščenost branja. Učiteljev strpen odnos do braInih neuspehov in 
pohvala za prizadevanje pomagajo učencu, da pozitivno sprejme svoje branje in da 
sproščeno dela, kar je za legastenika izjemno pomembno. 

4. Raziskava 

Glede na dejstvo, ki ga opredeljuje literatura, da je učencev s specifičnimi 
učnimi težavami relativno veliko, nas je vodila misel odkriti število takih učencev 
na razredni stopnji osnovne šole. Učitelji, ki se srečujejo z legasteniki, pa verjetno 
niso v celoti sposobni nuditi pomoč legastenikom. Uporabili smo deskriptivno in 
neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. V vzorec smo 
zajeli razredne učitelje, tiste, ki so se vključili v permanentno izobraževanje v 
študijskem letu 1999-2000. Zastavili smo osnovni ničelni hipotezi: 

o na razredni stopnji osnovne šole ne obstojajo legastenični otroci, 
o učitelji niso dovolj usposobljeni za delo z legasteničnimi otroki. 

Podatke smo pridobili z obdelavo anketnih vprašalnikov. 
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4.1 Vzorec 

Vzorec je sestav1jalo 92 učiteljev, od teh je bilo 98,9 odstotkov žensk in 1,1 
odstotkov moških. Vzorec razčlenjuje tabela 1: 

Tabela 1: Vzorec 

Opredelitev vzorca f % 

leta službe: 0-05 2 2.17 
05-10 59 64.13 
10-15 40 43.48 
15 in več 1 1.08 

izobrazba: srednja 1 1.08 
višja 13 14.13 
visoka 78 84.78 

stroka: razredni pouk 90 97.83 
drugo 2 2.17 

poučevanje: 1. razred 17 18.48 
2. razred 32 34.78 
3. razred 31 33.70 
4. razred 12 13.04 

4.2 Rezultati 

Vzorec je v celoti opredelil definicijo legastenije, iz česar lahko skle~a~o, da 
je legastenijo spoznal v času študija alijo je spoznal v permanentnem orgamzlranem 
ali neorganiziranem izobraževanju. 

V tekočem vzgojno-izobraževalnem procesu se je s presojo legastenije pri 
učencih srečala tretjina vzorca, natančneje 29 učitelj.~v al~ 31.,52 o~stotkov. Ta de~ 
vzorca ima 5 -10 let vzgojno-izobraževalne prakse, vsumaJovlsoko lzobr~zbo s~en 
razredni pouk, poučujejo pa v prvem" (2; 6,70~), drugem ~18; 6~,07% ~ m.tr~~Je~ 
(9; 31,03%) razredu. Iz tega je mogoce sklepatI, d~ so se ~1~?~0 ~zo?r~:m ~cltelJ~ 
v procesu izobraževanja za razredni pouk spoznab s speclflcmml ucmml tezavamI 
in konkretno tudi zlegastenijo. 

Vzorec je ob lastni presoji legastenije ravnal tako, kot smo v predhodnem tek~tu 
zapisali za primerno: prepoznavanje, vključevanje šolske sv:tov~lne s.lužbe., v~Ju
čevanje staršev, strokovna di~gnostika,'pomoč. ~.ko~kretmh pn~enh se J~ Izka
zalo, da je bila prvotna presoja preuranjena: 29 uClt.elJev (31,52~) Je presodIlo? da 
je v razredih 31legastenikov (1 učitelj je zaznal 3 pnmerepotenctaln~ legastemJ~), 
strokovna diagnoza paje ugotovila 8legastenikov (25,81 %) od potencIalne presoJe. 
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Zapisali smo že, da je b01je poslati v teamsko diagnostično obravnavo vse tiste 
otroke, pri katerih sumimo legastenično motnjo, kot pa enega legastenika spregle
dati. Zato menimo, da gre v vzorcu učiteljev za skrbno potencialno presojo, ne glede 
na dejstvo, da je bilo ugotovljeno manj legastenikov. 

Vsi op~edeljeni legasteniki so fantje. S to ugotovitvijo se približujemo drugim 
avtorjem (Sali, 1975, str. 30; Jelenc, 1995, str. 142; Hauc, 1993, str. 311), ki pravijo, 
da se legastenija pogosteje pojavlja pri fantih kot pri dekletih. 

Učitelji vzorca, ki imajo v razredih legastenike (8 učiteljev od 92, 8,70% od 
100%), so za delo z legasteniki iskali dodatna znanja. Ta znanja dobivajo največkrat 
pri šolskem psihologu (50%), iz strokovne literature (37,5%) in vzgojne svetoval
nice (12,5%). 

Vsi učitelji vzorca, ki imajo v razredih legastenike, so zapisali, da za svoje delo 
potrebujejo več časa in potrpežljivosti, da vključujejo starše (v 3 primerih ali 37,50 
odstotkov manj uspešno) in da ne občutijo legastenika kot nesprejetega v razredu. 
Vsi ti učitelji ugotavJjajo, da so legasteniki na inteligenčno relativno visokem nivoju 
in da so uspešni na drugih področjih (šport, glasba, računalništvo). So pa včasih bolj 
agresivni, kljubovalni, manj prilagodljivi. Ti učitelji so kot največji problem za delo 
z legasteniki označili učenčevo občasno zaprtost vase. 

4.3 Preverjanje hipotez 

V vzorcu je bilo 92 učiteljev, ki so razredniki 2.392 učencem. 29 učiteljev 
(31,52%) je potencialno presodilo, da je v razredih 31 (1,30%) morebitnih legate
nikov, teamska strokovna obravnava je med potencialnimi legasteniki ugotovila 8 
legastenikov (25,81% od potencialnih oz. 0,33 odstotkov od skupnega števila 
otrok). 0,33 odstotkov odkritih legastenikov pa je odstotek, s katerim zavrnemo 
hipotezo, da na razrednem pouku osnovne šole ni legasteničnih otrok in sprejmemo 
nasprotno: legasteničnih otrok na razredni stopnji ni veliko, so pa. Zaradi nerepre
zentativnega vzorca podatkov ne moremo posploševati. Glede na primerjavo 
različnih avtorjev (Šali, 1975), ki so opravili raziskave o pogostnosti legastenjje in 
ugotovili od 1 odstotek do 5 odstotkov legasteničnih otrok v populaciji, lahko 
sklepamo, da je v sicer nereprezentativnem vzorcu naše raziskave odstotek legas
teničnih otrok nižji. 

V vzorcu je bilo 84,78 odstotkov učiteljev z visoko izobrazbo. Čeprav sklepamo, 
da so v procesu izobraževanja spoznali legastenijo, smo ugotovili, da so za delo z 
legasteničnimi otroki iskali dodatna znanja. S tem smo sprejeli hipotezo, da učitelji 
razrednega pouka niso dovolj usposob1jeni za delo z legasteničnimi otroki. 
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5. Sklep 

Legasteničen otrok ni invalid, ima pa motnje v branju in pisanju in je potreben 
pozornosti in pomoči. Odpravljanje motenj v branju in pisanju je učinkovitejše,.čim 
mlajši je obravnavani otrok. Optimalna življenjska starost za začetek int~nzIvne 
korekcije je med 7. in 8. letom. Dolžina trajanja korektivne terapije je odvIsna od 
vrste motnje, posledičnih motenj, osebnosti otroka, splošnega zdravstveneg~ stan
ja, sodelovanja staršev, prizadevnosti učitelja in vztrajnosti drugih strokovnjakov. 
V ugodnih okoliščinah lahko že polletna pomoč kaže vidne uspehe. 
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Pregledni znanstveni članek 

UDK 372.36:372.857 

DESKRIPTORJI: konstruktivizem, osnovna šola, 
kroženje vode 

POVZETEK - Ideje konstruktivizma so v medna
rodni osnovni šoli prisotne tako v metodičnem kot v 
izvedbenem kurikulu ter v načrtu za preverjanje znan
ja. Konstruktivistični pristop pogojujejo zlasti velike 
razlike v predznanju otrok, ki v mednarodno šolo 
prihajajo iz različnih okolij in šolskih sistemov. V 
empiričnem delu raziskave je bil konstruktivističen 
pristop od stopnje elicitacije preko stopnje intelVen
cije in uporabe novih znanj preizkušen z vsebinami 
kroženja vode v naravi. Izbor primernih dejavnosti na 
stopnji intervencije, prilagojenih zamislim učencev, 
se je pokazal kot ustrezen. Vsi učenci so glede na 
začetne zamisli o obravnavanem pojavu napredovali 
do naravoslovno pravilnejšega razumevanja. Zamisli 
učencev in njihovo napredovanje po intervenciji je 
bilo odlaito s pomočjo individualnih intervjujev. To 
raziskovalno metodo vpogleda v zamisli otrok lahko 
pri pouku nadomestimo s primemejšimi pristopi. 

1. Uvod 

Review 

UDC 372.36:372.857 

DESCRIPTORS: constructivism, primary schoo~ 
watercycle 

ABS7RACT -AttheIntemationaIPrimarySchoo~ the 
ideas about constructivism arepresent in teaching itself, 
in the implemented curriculum, and in the assessment 
of knowledge. The constructivist approach s necessary 
due to the extensive differences in the prior lawwledge 
of the chiJdren who come from very different environ
ments and school systems. In the empirical part of the 
research, the constructivist approach was tested first in 
the elicitation stage, then in the intervention stage, and 
jinally in the use of newly acquired knowledge. The 
spedjic content usedforthis purpose was the watercycle 
in nature. The choice of appropriate activities at the 
intelVention level, which were adapted to the student's 
ideas, proved as appropriate. With regard to the initial 
ideas about the discussed phenomenon, all the stu
dents progressed towards a scientijically more correct 
understanding. The student's ideas and their progres
sion following the intervention were revealed through 
individual interviews. The described research method 
of acqumng an insight into children 's ideas can be 
substituted by approaches more suilable to class in
struction. 

Konstruktivizemje že vrsto let ena od pomembnih teorij učenja in poučevanja. 
Na temeljih idej konstruktivizma je nastalo več velikih mednarodnih in nacionalnih 
projektov, ki so bili usmerjeni predvsem v raziskovanje Oblikovanja pojmov. Zlasti 
nekateri pojmi s področja naravoslovja, ki se oblikujejo spontano v zgodnjem 
otroštvu (naivni pojmi), so pogosto napačni in pomenijo oviro pri razvijanju 
pravilnejših pojmovanj. Tradicionalni pouk je pričel z oblikovanjem pojmov ne 
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oziraje se na to, kar so otroci o tem že vedeli in izkusili, zato so bili učinki takega 
pouka pogosto skromni. Teorije konstruktivizrna, ki gradijo na pomembnem deležu 
lastne aktivnosti pri oblikovanju pojmov, so vodile k strategijam pouka, ki so te 
naivne ali alternativne pojme skušale najprej odkriti (stopnja elicitacije) injih nato 
na stopnji intervencije preoblikovati v smeri znanstvenih pOjm.ov. Rezu~tati mn~g~h 
raziskav z različnih področij so omogočili dovolj pregledno slIko razvoJa temelJmh 
naravoslovnih pojmov. Tudi strategija konstruktivističnega pouka se je izkazala za 
dovolj uspešno, da so nekatere elemente konstruktivizma vnesle v svoje nacionalne 
kurikule mnoge države. V Sloveniji smo se srečali s konstruktivizmom v okviru 
projekta Zgodnje učenje naravosl0:'ia (Tempus. proj~k~ n~ Peda~o~ki fa~~lt~!i 
Univerze v Ljubljani). V projekt je bIlo v nekaj letIh vk1Jucemh okolI tnsto uCltelJlc 
in učiteljev razrednega pouka, ki so nekaj idej konstruktivizma prenesli tudi v svojo 
prakso. 

V prvem delu prispevka je opisana vloga učite1ja in kako je konstruktivizem 
prisoten v kurikulu Mednarodne šole na osnovni šoli Danile Kumar v Ljubljani, v 
nadaljevanju pa je predstavljena študija konstruktivističnega pristopa v učni temi 
kroženje vode v naravi. 

2. Konstmktivizem na mednarodni šoli 

2.1 Učitelj in konstruktivistični pristop k pouku 

Da bi lahko učitelj teorijo konstruktivističnega modela poučevanja uspešno 
prenesel v prakso, mora biti pripravlj~? na prec:jšnjo .reorgan~~acijo dela. Pol~g 
dodatnega izobraževanja o vsebinah, ki Jih bo pouceval, m teor~~lcnega pozna~anJ~ 
procesa, se mora zavedati, da bo pogosto potrebno sprememtI ?z. <?bvladatI tU~1 
sebe in svoje usta1jene vzorce obnašanja v razredu. Nam~sto uClte~~, ~edn<? pn
pravljenega na odgovarjanje na vpraš~nj~, m~ra prevzetI v~ogo ;tclteIJa, .ki I~a 
vedno pripravljeno provokativno vprasanje, ki bo spodbud~lo uc:nc: k IskanJ~ 
novih odgovorov. Vprašanja nižjega nivoja v.tem primeru ~uso vec pnmem~: s~J 
reprodukcija ni tisto, kar bi vodilo k razvoju razumevanja. Namesto stattcmh 
poslušalcev se mora učitelj navaditi živah~ih razprav~jalcev, š~ pr~j pa mo~a us":,a
riti odnos učitelj - učenec, ki mu bo prinasai zaupanje otrok m njIhovo pnpravlJe
nost za eksperimentiranje z lastnimi zamislimi. Tu nastopi verjetno naj~:ža:nejš~ 
naloga, ki od učite1ja zahteva pravilne reakcije. V tem trenutku mora uClte1J zn~t~ 
poslušati in spraševati z zanimanjem in ne dajati vti~a, d~ ~o u~enčev~ za~usl~ 
napačne. To pomeni spodbujati učenca k temu, da ~voJ~ mIslI de~~ ~ nami: UCltelJ 
mora pravilno obvladovati tudi odzive celotne skupme m preprecItI, da bl omalo
važevali zamisli in predloge ostalih učencev. 
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V zadnjih nekaj letih je kot rezultat raziskav mnogih avtorjev (Sigel, Elkind, 
Kuhn, Arlin, 1992) nastala lista lastnosti konstruktivističnega učitelja. Ta naj: 

o spodbuja in sprejema učenčevo avtonomijo in iniciativnost, 
o odkrije in upošteva otroške zamisli, 
o razvija in spreminja otroške zamisli, 
o ustvarja izkušnje, ki otroku pokažejo kontradiktornost z njegovimi 

zamislimi, 
o pri poučevanju uporablja različne metode, sredstva, pripomočke in vire, 
o spodbuja učence k razvrščanju, analiziranju, predvidevanju in ustvar-

jalnosti, 
o dopušča, da odgovori in odzivi učencev usmerjajo pouk, 
o spodbuja učence k dialogu in razpravam, 
o z zastavljanjem odprtih vprašanj spodbuja učence k raziskovanju, 
o dopušča dovolj časa za razmislek po zastavljenem vprašanju, 
o zagotovi dovolj časa za ustvarjanje novih kognitivnih struktur, 
o neguje otrokovo prirojeno in spontano radovednost (Brooks, Brooks, 

1992). 

Res je, da konstruktivistični način poučevanja od učitelja zahteva veliko več kot 
tradicionalne oblike poučevanja. Učitelj mora biti pripravljen odreči se mišljenju, 
daje nesporna avtoriteta, edini veljavni vir znanja in da ima' vedno prav. Preteklost 
mora postati tudi učenec, ki mirno, tiho sedi v klopi in nekritično sprejema 
informacije, ki jih je učitelj pripravljen deliti z njim. To pomeni konec rutinskega 
dela, ki se ponavlja iz leta v leto, konec ustaljenih postopkov preverjanja znanja. 
Učitelj se znajde v popolnoma novih vlogah: namesto demonstratorja postane 
organizator, namesto predavatelja poslušalec, namesto učitelja učenec in podobno. 

Mnogo učite1jev konstruktivistični način poučevanja apriorno zavrača. Zakon
ca Brooks (1992) sta se poglobila v vzroke in ugotovila, da se učitelji najpogosteje 
sklicujejo na naslednje razloge: 

o metoda, s katero poučujejo, je učinkovita, 
o načina poučevanja, ki ga uporabljajo že vrsto let, se jim ne zdi vredno 

spreminjati, za to nimajo ne volje ne energije in ne časa, 
o novih metod ne poznajo dovolj dobro ali si jih ne znajo predstavljati, 
o pri takšnem načinu poučevanja se ne da zagotoviti discipline. 

Večina zgoraj navedenih izgovorov ni prepričljiva. Vsi po vrsti izhajajo iz 
nepripravljenosti učiteljev na spremembe in sprejetju morda dodatnega dela. 
Razlogi so precej pogosti, kljub temu pa ne predstavljajo resne grožnje uveljavitvi 
in širitvi novih modelov poučevanja. Resneje pa se je treba posvetiti skrbem, ki jih 
učiteljem, pripravljenim prevzeti novo vlogo, povzročajo nekatera druga vprašanja. 

Pomembno vprašanje je, kako pri konstruktivističnem pristopu dolgoročno in 
kratkoročno načrtovati pouk. Natančno načrtovanje, kakršnega so učitelji navajeni 
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in kakršnega še vedno pogosto od njih zahteva vodstvo šole, pri konstruktivističnem 
načinu poučevanja dejansko ni mogoče. Učitelj mora upoštevati interese in zamisli 
učencev in glede na to oblikovati in načrtovati pouk ter ga sproti prilagajati. Anal~a 
kognitivnega napredka je pomembna za učitelja in učenca. Učencu predstav1Ja 
možnost, da uvidi bistvo spremenjenih idej, učitelju pa je povratna informacija o 
uspešnosti procesa poučevanja (Krapše, Kavkler, 1993). 

Takšno poučevanje od učitelja zahteva več priprav in znanja, predvsem pa 
ustvarjalnosti. Nemogoče pa bi bilo od učitelja pričakovati, da lahko predvidi vsako 
situacijo, s katero ga otroške zamisli lahko soočijo. Učne priprave naj bi izražale 
glavne smernice pouka in predvsem cilje, kako bo potekal proces, je odvisno 
predvsem od učencev (Bell, 1993). 

S tem se povezuje tudi druga skrb, ali bodo učite1ji uspeli učence naučiti vsega, 
kar zahteva podrobno izdelan učni načrt. Konstruktivistični pristop zahtev~ v~č 
časa, zato ni mogoče predelati vseh vsebin učnega načrta. Eksterna preverjanja 
znanja in sprejemni izpiti večinoma še vedno zahtevajo reprodukcijsko znanje in ni 
težko razumeti učitelja, ki si ne upa in ne sme dovoliti, da manj pomembne vsebine 
izpusti ali obdela površno. Ustaljeni vidik, ki se nanaša na količino predelane snovi, 
bo moral zamenjati nov in sicer kaj in ne koliko se je učenec naučil. 

Naslednji problem učiteljev, ki uporabljajo drugačen, sodobnejši model poučevan
ja, je, da učencem ne nudijo zapiskov, kakršnih so navajeni. To je predvsem problem 
staršev in vodstva šole, ki pogosto s pregledovanjem zvezkov preverjajo, kaj se dogaja 
v razredu, pa tudi učencev, ki se pripravljajo na preverjanje znanja in so vajeni, da jim 
je zvezek zadosten vir informacij. Za rešitev tega problema bodo potrebni določeni 
kompromisi. za starše in vodstvo šole je mogoče poiskati drugačne poti poročanja in 
seznanjanja z dogajanjem v razredu (dnevi odprtih vrat, sestanki, poročila, ... ), učencem 
pa bi rešitev lahko predstavljali povzetki snovi, ki bi jih oblikovali in napisali učenci 
sami, pregleda pa jih učite1j, ali pa izpolnjevanje delovnih listov. 

Težavo predstavlja tudi število učencev v skupini. Obvladovanje, nadzor ter 
pogoji dela, ki omogočajo vsem učencem enake možnosti učenja, zahtevajo v veliki 
meri individualno delo. Pri delu v skupinah je potrebno upoštevati različne učne 
stile posameznih učencev in njihove zamisli glede ~bravnavanih vsebin. S pravilnim 
pristopom se bodo učenci naučili tudi poslušati in upoštevati različna mnenja ter 
medsebojno sodelovati. 

2. 2 Konstruktivizem na razredni stopnji mednarodne šole 

Da je sistem mogoče prilagoditi in ustvariti pogoje, ki omogočajo učite1jem 
ustvarjalno poučevanje in s tem ustvarjalno učenje, dokazuje sistem mednarodne 
šole, ki si je za vodilno filozofijo izbrala prav konstruktivistično teorijo in temu 
prilagodila tudi učni načrt, ci1je programa in delovne pogoje. 
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Znano je, da je že prehod iz nižjega v višji razred in menjava učitelja lahko za 
otroka stresna situacija, kaj šele selitev in menjava šole. Otroci, katerih starši delajo 
v tujini, pogosto zamenjajo več kot to, zamenjajo ok01je, jezik, kulturno sredino, 
prijatelje, učbenike in učni načrt. Pogosto je to za otroka huda obremenitev in težko 
premostljiva ovira. 

Prvotni cilj programa, ki ga je oblikovala mreža mednarodnih šol IBO (Inter
national Baccalaureate Organisation), je vsaj delno omiliti te prehode in otrokom 
omogočiti kontinuirano izobraževanje ne glede na njihovo predznanje. Ni po
membno od kod prihajajo in kam so namenjeni, pripraviti jih je potrebno nadaljnje 
izobraževanje kjerkoli v svetu. 

Posledica multinacionalnosti učiteljev, učencev in njihovih staršev so izredno 
visoke zahteve, kar narekuje stalno izpopolnjevanje sistema. Organizacija, katere 
korenine segajo v leto 1924, združuje veliko število držav in učiteljev, ki iz različnih 
sistemov prinašajo različne izkušnje. Povezovanje različnih sistemov, preverjenih z 
mnogimi raziskavami, je pred nekaj leti zahtevalo ponovno reorganizacijo dela, 
učnega načrta in delovnih pogojev. 

Za osnovno filozofijo sije tokrat IBO izbrala konstruktivistično teorijo učenja 
in poučevanja z namenom, da ustvari otroku prijazno šolo, ki upošteva različnost 
otrok ter zagotovi visok nivo znanja in dobro popotnico za življenje: znati, kako se 
učiti in prevzeti odgovornost za lastno učenje. 

Učence v mednarodnem programu je nemogoče homogeno razporediti v 
skupIne. Edini kriterij za dodelitev v ustrezni razred je starost otroka. Pogosto se 
venem oddelku znajdejo otroci, ki ne govorijo angleško in ne jezika dežele 
gostite1jice, kot tudi otroci, katerih prvi jezik je angleščina. Upoštevanje konstruk
tivističnih vidikov usvajanja znanja omogoča uspešno učenje tudi tistim učencem, 
katerih znanje angleščine je šibko. 

K uspešnemu delu veliko pripomore tudi omejitev številčnosti skupin, ki zdaj 
dopuščajo največ dvajset učencev v razredu, minimalno število pa ni določeno. Zato 
se najpogosteje oblikujejo skupine do petnajst učencev, kar učitelju omogoča večjo 
svobodo pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti. Brez posebnih zapletov so s tem 
omogočene tudi aktivnosti izven šole. Tolikšno število otrok omogoča učinkovitejše 
izvajanje vseh stopenj konstruktivističnega načina učenja in poučevanja. Učenci se 
bolj povežejo med seboj in lažje se ustvari vzdušje zaupnosti med učenci in 
učiteljem. Pri pogovorih in diskusijah lahko vsak od učencev izrazi svoje misli in 
ideje. 

Dodatno stimulacijo tako učencem kot učite1jem predstavJja tudi višji nivo 
opremljenosti razredov in dostopnost materialnih ter finančnih sredstev za izvedbo 
različnih aktivnosti. 

Pri izvedbi in načrtovanju aktivnosti je zaželeno sodelovanje staršev, ki so o 
dogajanju v razredu obveščeni sprotno in sicer v obliki mesečnega časopisa, ki 
vnaprej napoveduje aktivnosti, jih povzema in opisuje dosežke učencev. 
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2.3 Učni načrti za razredno stopnjo na mednarodni šoli 

Novi učni načrt mednarodne šole (ISCP - International School's Curriculum 
Project, 1996) je sestavljen iz treh delov: v 

o Vsebinski učni načrt (The written curriculum): Cesa se želimo naučiti? 
o Metodični učni načrt (The taught curriculum): Kako se bomo tega 

naučili? 
o Načrt preverjanja znanja (The leamed curriculum): Kako bomo vedeli, 

česa smo se naučili? 

Vsi trije deli so ciklično povezani in s tem nazorno ilustrirajo model učenja in 
poučevanja, ki sloni na nadgrajevanju znanja. 

Shema 1: Povezanost posameznih delov učnega načrta: 

2.3.1 Metodični učni načrt 

USTVARJANJE IN 
SPREMINJANJE 

MISELNIH 
STRUKTUR 

Metodični del učnega načrta ne podaja konkretnih metod dela, od učitelja pa 
zahteva, da pri poučevanju upošteva naslednje: 

o uravnoteženo uporabo različnih metod poučevanja, 
o upoštevanje zamisli učencev, 
o uporaba različnih virov in s tem različnih stališč, 
o vzpodbujanje učencev k prevzemanju odgovornosti, 
o vzpodbujanje učencev, da ravnajo v skladu z novo usvojenim znanjem, 
o aktivno sodelovanje učencev pri izbiri vsebin in metod, 
o zastavljanje odprtih vprašanj, 
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o uporaba življenjskih situacij, 
o upoštevanje učenčevega znanja jezika, 
o upoštevanje različnih potreb učencev glede na njihove sposobnosti. 

2.3.2 Načrt preverjanja znanja 

Kot metodični učni načrt tudi načrt preverjanja in ocenjevanja znanja ne določa 
specifičnih načinov, ampak postavlja le določene pogoje, kijih moramo pri prever
janju in ocenjevanju znanja upoštevati: 

o preverjanje znanja ni izoliran proces, ampak je neločljivo povezan s 
procesom učenja, 

o uravnotežena je uporaba različnih metod preverjanja znanja, 
o preverjanje in ocenjevanje znanja je opis procesa učenja in ne katego-

riziranje učencev, 
o temeljni namen preverjanja znanja je informacija učencu in učitelju, 
o vključuje samopreverjanje in samoocenjevanje, 
o vključuje vse oddelčne skupnosti v proces preverjanja in ocenjevanja 

znanja posameznikov. 

2.3.3 Vsebinski učni načrt 

Vsebinski del učnega načrtna mednarodne šole za najpomembnejše, enako
vredne in nerazdružijivo povezane elemente navaja: 

1. Usvajanje znanja z razumevanjem, kar lahko dosežemo z upoštevanjem modela 
konstruktivističnega poučevanja. 

2. Razvijanje spretnosti, ki vključuje razvoj: 
o socialnih spretnosti (sprejemanje odgovornost~ spoštovanje, sodelo

vanje, upoštevanje različnih mnenj, skupinsko odločanje, prevzemanje 
različnih vlog v različnih situacijah), 

o komunikacijskih spretnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje, ne
verbalna komunikacija), 

o raziskovalnih spretnosti (formuliranje vprašanj, opazovanje, načrtovanje, 
zbiranje podatkov, beleženje podatkov, urejanje podatkov, razlaga po
datkov, predstavitev rezultatov), 

o miselnih spretnosti (pridobivanje znanja, razumevanje, uporaba, analiza, 
sinteza, vrednotenje, dialektično razmišljanje, metakognicija), 

o samoupravljalne spretnosti (motorične spretnosti, prostorske predstave, 
organizacijske spretnosti, varnost, zdrav način življenja, bonton, odlo
čanje). 

3. Razvijanje pozitivnih stališč, ki zajema: vrednotenje, obveznost, samozavest, 
sodelovanje, kreativnost, radovednost, empatijo, entuziazem, samostojnost, inte
griteto, spoštovanje in strpnost. 

4. Pozitivno delovanje v okviru naučenega. 
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Prenova vsebinskega dela programa, ki se je začela na razredni stopnji (1-5 
razred, Primary Years Programme), je drastično posegla predvsem na področje 
naravoslovja in družboslovja (Environmental Studies). 

Nesmiselno bi bilo povzemati vsebine vseh nacionalnih učnih programov. 
Namesto tega se je IBO usmerila v kvalitativno in ne v kvantitativno izbiro vsebin. 
V novem učnem načrtu so tako podani le splošni učni cilji, vsebine za dosego le-teh 
pa izbirajo učitelji sami glede na predznanje in interese otrok. Edina zahteva, kijo 
zastavlja učni načrt, je izbira šestih okvirnih letnih raziskovalnih tem (Units of 
Inquiry), ki se morajo vertikalno in horizontalno ujemati in dopolnjevati, kar 
pomeni, da učenci skozi obravnavo tem že usvojeno znanje uporabljajo za nad
gradnjo in pomoč pri pridobivanju novih spoznanj. S temi vsebinami se integrira 
tudi večina ostalih predmetov, predvsem predmet "pristopi k učenju" (Approaches 
to Learning). Integracija z ostalimi predmeti je zaželena, ni pa obvezna, kar 
preprečuje nesmiselno integriranje vsebin. 

V saka od šestih raziskovalnih tem, ki jih učitelj izbere v obveznem sodelovanju 
z ostalimi učitelji in učenci, mora ustrezati okvirom, ki niso povzeti v naslednjih 
vprašanjih: 

o Kdosmo? 
o Kje v času in prostoru se nahajamo? 
o Kako se izražamo? 
o Kako svet deluje? 
o Kako smo organizirani? 
o S kom delimo planet, na katerem živimo? 

Prva tema se ukvarja predvsem s socialno in humanistično tematiko. Vprašanja, 
kijih zastavlja, se nanašajo na prepričanja, vrednote, pravice, odgovornost, zdravje, 
kulturo in družino. Druga pokriva področje geografije in zgodovine z lokalne in 
globalne perspektive (osebna zgodovina, zgodovina človeštva, individualni in civi
lizacijski dosežki, odkritja, migracije in drugo). Tretja tema raziskuje človeško 
naravo in vedenje, načine, na katere izražamo čustva, prepričanja in ideje; vključuje 
jezikovno in izrazno sporočanje (psihologija, umetnost in drugo). Četrta tema je 
izključno naravoslovna in raziskuje biološke, kemijske in fizikalne pojave in zako
nitosti. Organizacijske lastnosti in zakonitosti sveta (politične in socialne ureditve, 
sistem izobraževanja in zaposlovanja, sistem pisave, števil, promet ... ) obravnava 
peta tema, šesta pa odpira predvsem ekološka vprašanja: ravnanje z omejenimi 
naravnimi viri in bogastvi, odnos do rastlin in živali ter spoštovanje in osebna 
odgovornost posameznika do narave. Vsaka izbrana tema lahko odgovarja več 
okvirom, vsekakor pa vsaj enemu. Ena od enot je vsako leto izbrana za projektno 
temo, ki jo, na različni težavnostni stopnji in z različnih vidikov, obravnavajo vsi 
razredi razredne stopnje. Vrstni red obravnave tem je poljuben. 

Učna priprava, kijo je potrebno pripraviti za vsako izbrano raziskovalno temo, 
vsebuje podrobnejše cilje, aktivnosti, s katerimi bomo te cilje dosegli, vire, ki jih 
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bomo ob tem uporabili, kako bomo preverili, če so cilji doseženi in kako namera
vamo novo znanje uporabiti. Vsebuje tudi osem splošnih vprašanj, ki usmerjajo 
vsako enoto. Ta vprašanja sprašujejo po: I 

o obliki: Kakšno je? 
o funkciji: Kako deluje? 
o vzroku: Zakaj je takšno kot je? 
o spremembi: Kako se spreminja? 
o zvezi: Kako je povezano z ostalimi stvarmi? 
o vidiku: Kakšno je naše stališče? 
o odgovornosti: Kaj in kakšna je naša odgovornost? 
o refleksiji: Kako vemo? 

Vprašanja, glede na svoje interese, dodajo tudi učenci, ta pa že lahko predsta
vljajo del odkrivanja zamisli. Trajanje posamezne enote je le okvirno načrtovano 
in jo lahko poljubno razširimo ali skrajšamo. 

Sodelovanje učencev pri izbiri in načrtovanju tem ima izredno motivacijsko 
vrednost, ki se kasneje še kako odraža v njihovem delu in pripravljenosti za učenje. 
Oboje je ovrednoteno tudi v spričevalu, ki ga sestavljajo: številčna ocena (1-3), ki 
ocenjuje znanje po posameznih področjih znotraj vsakega predmeta, ocena za trud 
in pripravljenost za delo (E - odlično; G dobro; N - potrebno izboljšanje) in 
opisna ocena, ki prej omenjene ocene utemeljuje. Ocene so pridobljene na različne 
načine, pri katerih sodelujejo tudi učenci in so določeni že pred začetkom vsake 
posamezne raziskovalne teme. Najpogosteje so to esej ska naloga, kviz (vprašanja 
pripravljajo učenci ali učitelj), učiteljevo opazovanje, portfelj, ki ga vsak posamez
nik sestavlja ves čas trajanja ene raziskovalne enote, test, sestavljen iz odprtih 
vprašanj, konferenčna metoda, analiza napak in podobno. Učenci so že pred 
začetkom enote seznanjeni tudi z zastavljenimi cilji in s kriteriji za posamezno 
oceno, ki jih učitelj okvirno pripravi vnaprej. 

2.3.4 Primer izbora raziskovalnih tem za 5. razred 

V šolskem letu 1998/99 so učenci petega razreda mednarodne šole obravnavali 
naslednje teme: 

1. naslov: Problemi, s katerimi se starejši ljudje srečujejo v sodobni družbi; pro
jektna tema "Starejši ljudje"; Kdo smo? 
Vsebinski sklopi: 

o Zakaj se staramo ? 
o Težave z zdravjem. 
o Odnos družbe do starejših. 
o Od kod pogosto nezaupanje v moderno tehnologijo? 
o Kako se je svet spremenil v času njihovega življenja? 
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2. naslov: Prazgodovinsko obdobje; Kje v času in prostoru se nahajamo? 
Vsebinski sklopi: 

o Od kod človek? 
o Način življenja (prazgodovinska bivališča, prehranjevanje). 
o Orodje in orožje. 
o Družbena ureditev. 
o Najpomembnejše najdbe iz tega časa. 

3. naslov: SDS - šolarji odkrivajo stres; Kako se izražamo? 
Vsebinski sklopi: 

o Kaj je stres? 
o Kaj povzroča stres? 
o Simptomi stresa. 
o Reakcije ljudi pod vplivom stresa (droge, samomor, ... ). 
o Kako se spoprijeti s stresom? 

4. naslov: Voda; Kako svet deluje? 
Vsebinski sklopi: 

o Zakaj in kako je voda potrebna za življenje? 
o Kroženje vode v naravi. 
o Kemijske lastnosti vode (slane, sladke vode, raztapljanje ... ). 
o Fizikalne lastnosti vode (energija). 
o Raznolikost živ1jenja v vodi. 
o Onesnaženje vode in posledice onesnaženja. 

5. naslov: Različne pisave in abecede; Kako smo organizirani? 
Vsebinski sklopi: 

o Zakaj pišemo? 
o Zgodovina in razvoj pisave. 
o Različne pisave danes. 
o Različne abecede v Evropi. 
o Rimske in arabske številke. 
o Braillova pisava. 
o Kriptografija. 
o Grafologija. 

6. naslov: Plazilci (S kom delimo planet, na katerem živimo?) 
Vsebinski sklopi: 

o Evolucija plazilcev. 
o Izumrli plazilci. 
o Zakaj so izumrli dinozavri? 
o Klasifikacija plazilcev v živalski sistem. 
o Lastnosti plazilcev. 

Dražumerič, dr. Glažar, dr. Krnel: Konstruktivizem na Mednarodni osnovni šoli. .. 81 

Teme so bile izbrane po prej navedenih kriterijih in v skladu z učnim načrtom. 
Druga in peta tema sta družbo si ovni, četrta in šesta naravoslovni, prva in tretja 
tema pa vključujeta elemente družboslovja in naravoslovja. 

Konstruktivistična teorija, ki poudarja pomembnost razumevanja obravnava
nih vsebin in s tem stabilno strukturo znanja, se odraža predvsem pri naravoslovnih 
temah. Kot so pokazale študije otroških zamisli, se voda in pojavi, povezani z njo, 
pogosto vir napačnih predstav. Zato je pomembno, da to temo obravnavamo še 
posebno skrbno, saj je z njo povezanih veliko pojavov (npr. vremenski pojavi), ki 
jih bodo učenci obravnavali kasneje. Za razumevanje teh je nujno razumevanje 
osnovnih pojmov in zakonitosti, povezanih z vodo. 

3. Študija konstruktivističnega pristopa v učni temi 
kroženje vode v naravi 

3.1 Opredelitev problema 

V raziskavi smo želeli oceniti uspešnost celotnega učnega procesa, ki temelji 
na teoriji konstruktivizrna: od stopnje odkrivanja učenčevih zamisli (elicitacija) in 
stopnje spreminjanja zamisli v smeri znanstvenih razlag (intervencija), do stopnje 
uporabe novih zamisli (aplikacija). Prvotne zamisli učencev petega razreda med
narodne šole, povezane s kroženjem vode v naravi, smo izbrali z individualnim 
intervjujem (Krnel, Glažar, 1993) ter jih nato uporabili pri načrtovanju in izvajanju 
pouka (intervenciji). Uspešnost posega smo preverili s postintervencijskim inter
vjujem. Pri obeh intervjujih smo uporabili isti vprašalnik, podobno so postopali tudi 
v drugih raziskavah (Krnel, 1993). 

Glede na to, da učenci, zajeti v raziskavo, prihajajo iz različnih okolij in 
kulturnih sredin, da so nekateri večkrat zamenjali šolo ter da imajo različno znanje 
jezika (angleščine), se porajajo tudi vprašanja, kako ti dejavniki vplivajo na preds
tave oz. učenje. 

Faze raziskave: 

3.2 Cilji 

o elicitacija (intervju), 
[J intervencija (učna enota), 
o aplikacija (intervju). 

Glede na opredelitev problema smo si postavili naslednje raziskovalne cilje: 
o ugotoviti zamisli otrok, povezane s kroženjem vode v naravi, 
o uporabiti otroške zamisli pri načrtovanju pouka (intervenciji), 
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o izvesti načrtovane dejavnosti, 
o ugotoviti, ali je poznavanje pravilnih izrazov za pojme (izhlapevanje, 

kondenzacija, vodna para, vodni hlapi) pomembno za razumevanje 
procesa kroženja vode v naravi, 

o ugotoviti, ali je znanje jezika pomembno pri usvajanju novih naravos
lovnih vsebin, 

o ugotoviti, ali se prvotne zamisli razlikujejo glede na to, od kod učenci 
prihajajo in kje so se šolali ter kolikokrat so zamenjali šolo, 

o ugotoviti uspešnost intervencije. 

3.3 Opis vzorca 

V raziskavo je bilo vključenih 9 učencev petega razreda OŠ Danile Kumar, 
Mednarodni program, od tega 6 deklic in 3 dečki. Večina otrok prihaja iz družin z 
visokim socialno-ekonomskim statusom; izobrazbena struktura staršev: visoka 
(77.8% ) ali osnovna (22.2%). 

3.4 Vprašalnik za stopnjo elicitacije in postintervencijski intervju 

1. Kaj se čez nekaj časa zgodi z mokrim perilom, ki ga obesimo na vrviC?? Kam je 
šla voda? Kaj se je zgodilo z njo? 
2. Po tleh razlijemo kozarec vode. Čez nekaj časa so tla suha. Kam je šla voda? Kaj 
se je zgodilo z njo? 
3. V kozarec nalijemo vodo in ga za nekaj dni postavimo na okensko polico. V 
kozarcu je vsak dan manj vode. Kaj se je zgodilo z vodo? 
4. Na kuhalniku segrevamo nepokrit lonec vode. Vode bo vedno manj. Kaj se je 
zgodilo z vodo? Lahko to preprečiš? 

5. V dobro pokriti posodi segrevamo vodo. Bo vode tudi zdaj vedno manj? Zakaj? 

6. Ilustriraj, kam misliš, da gre voda iz perila, ki se suši! 

7. Ilustriraj, kaj misliš, da se dogaja z vodo, ki jo polijemo po mizi! 

8. Če posodo odpreš, se bo iz nje kadilo in pokrovka bo polna kapljic vode. Zakaj 
se iz posode kadi? Kaj je to? Kaj so kapljice na pokrovki? 

9. Kaj se zgodi z ogledalom v kopalnici, kadar se kopaš ali prhaš? Od kod kapljice, 
ki polzijo po ogledalu? 

10. Včasih lahko zjutraj na travi opaziš kapljice, čeprav ponoči ni deževalo. Kaj so 
te kapljice? Od kod so prišle? 
11. Kadar se zunaj močno shladi, se ti iz ust kadi. Zakaj? 
12. Kadar je mraz, se kadi tudi iz kanalov in rek. Zakaj? 
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13. Kaj so oblaki? Od kod pridejo? Iz česa so? Kako nastanejo? 
14. Od kod pride dež? Zakaj? Kako? 

Kroženje vode v naravi 

1. Zakaj izviri rek skoraj nikoli ne usahnejo? 

2. Zakaj je morje vedno enako slano, čeprav dežuje in se vanj stekajo reke, ki niso 
slane? 

3. Si že kdaj slišal za kroženje vode v naravi? 

3.5 Rezultati 

3.5.1 Odgovori otrok na stopnji elicitacije (kvalitativna analiza) 

Večina učencev je z rastočim zanimanjem odgovarjala na vprašanja. Nekateri 
so že v času intervjuja spreminjali svoje odgovore. V primeru napačnih predstav je 
namreč vsako naslednje vprašanje omajalo prepričanost v pravilnost prejšnjih 
odgovorov. Sami so se vračali nazaj in popravljali odgovore na vprašanja, na katera 
so že odgovorili. Z logičnim sklepanjem je nekaterim učencem uspelo spremeniti 
prvotne predstave (v tem primeru so v nadaljevanju upoštevani zadnji odgovori), 
nekateri so našli nove alternativne rešitve in razlage. Nekateri učenci so bili proti 
koncu intervjuja že utrujeni, zato se je pogosto ponavljal odgovor "ne vem". 

Čeprav niso vsi intervjuji potekali isti dan, se učenci o njem med seboj niso 
pogovarjali, čeprav jim to ni bilo izrecno povedano. Edino vprašanje oz. komentar, 
ki se je v zvezi z intervjujem med učenci pojavil, je bilo: "Ali je težko?", oziroma 
"Ja, težko je." 

O vprašanjih pa je večina učencev razmišljala tudi po končanem intervjuju, kar 
se je odražalo v njihovih pogostih vprašanjih, ki so jih zastavljali v času med 
elicitacijskim intervjujem in intervencijo. 

Čeprav je večina učencev zanikala, da bi že slišali za kroženje vode, so se 
nekateri očitno že srečali s tem pojavom, saj omenjajo posamezne pojave, a jih 
večinoma nepravilno povezujejo. 

Z izjemo dveh učenci niso poznali izrazov izhlapevanje, kondenzacija, vodni 
hlapi in vodna para, a so ob dodatnih vprašanjih uspeli izraziti svoje predstave, 
nekatere so bile v precejšnji meri tudi pravilne. Eden od učencev, ki je izraze poznal, 
jih je znal tudi precej smiselno razložiti, medtem ko je drugi navajal še druge pojme 
(atmosfera, zračne razmere ... ), a za nobenega od njih ni vedel, kaj pomenijo. 
Predst~ve uče~e, ki ni poznala nobenega zgoraj omenjenih (angleških) izrazov, 
pa so bIle dokaj ustrezne. Glede na to ne moremo trditi, da je poznavanje pravilnih 
IZrazov za pojave, po katerih so bili vprašani, povezano s pravilnostjo predstav. 

Na prvo vprašanje, kaj se zgodi s perilom, ki ga obesimo na vrvico, so vsi učenci 
najprej odgovorili, da se posuši ( dries up). Enako so odgovorili na vprašanje "Kam 
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gre voda iz perila?" oz. "Kaj se z njo zgodi?". Šele na vprašanje "Kaj to pomeni?" 
so učenci odgovorili različno. 

Večina učencev je izhlapevanje vode povezovala s soncem oz. toploto (voda 
izhlapeva kadar je vroče, zrak postane meglen, kadar je vroče, oblaki nastanejo v 
bližini sonca, sonce greje oblake ... ). Imeli pa so težave z odgovorom na deveto in 
deseto vprašanje, kjer ne gre za izhlapevanje marveč za kondenzacijo. 

Težave so se pojavljale tudi v zvezi z razlikovanjem že kondenzirane vodne pare 
(meglice) in vodnih blapov. Ker pravih izrazov niso poznali, so učenci navajali različne 
izraze (dim, megla, meglica ... ). za razumevanje so si pomagali s primerjavami, npr.: 

o oblaki so narejeni iz ne takšnega dima, kot je dim iz ognja, ampak iz 
takšnega, kot nastaja v kopalnici, kadar se tuširamo, 

o para, ki nastaja v kopalnici, kadar se tuširamo, ni isto kot dim, ki prihaja 
iz ust pozimi, in podobno. 

Iz teh primerjav je razvidno, da se predstave o meglicah ne ujemajo, saj si jih 
učenci pogosto predstavljajo različno. Nekateri so se zavedli kontradiktornosti izjav 
in jih skušali spremeniti oz. prilagoditi, večina pa pojavov ni povezovala. Meglice 
in vodne hlape v večini primerov enačijo, razlika je le v tem, da jih lahko vidimo, 
če jih je veliko, če jih je malo, pa ne. 

Pri vprašanjih 8, 9, 10, 13 in 14 so se pojavile drugačne težave. Izvirale so 
predvsem iz pomanjkanja izkušenj in so se pojavljale pri istih učencih (še niso 
opazili rose, niso videli reke, iz katere bi se kadilo, še niso videli izvira reke, še niso 
okusili reke ali dežja). Nekateri učenci so prepričano trdili, da so reke ali dež slane. 

V primerjavi z angleško raziskavo, izvedeno v okviru projekta SPACE (Russell, 
Watt, 1990), so rezultati zelo podobni. Učenci so pri razlaganju pojavov celo 
uporabljali enake izraze kot angleški otroci (dries up, shrinks, is sucked in or up ... ). 
Iz odgovorov je razvidno, da so stopnje razumevanja procesa kroženja vode v naravi 
od učenca do učenca zelo različne. 

Natančnejši pregled kategoriziranih odgovorov otrok na stopnji elicitacije je 
podan v poglavju: 3.5.3 Postintervencijski intervju in primerjava z elicitacijskim 
intervjujem. 

3.5.2 Uporaba otroških zamisli pri poukU (intervencija) 

Obravnava kroženja vode v naravi je trajala teden dni (6 ur) po eno ali dve uri 
skupaj. Učenci so ga poimenovali "raziskovalni teden". Ker je intervju v učencih 
vzbudil veliko vprašanj, so obravnavo kroženja vode pričakali z zanimanjem in 
navdušenjem. V uvodnem pogovoru jim je bilo razloženo, da bodo s pomočjo več 
poskusov poskušali najti ali dopolniti odgovore, na katera so odgovarjali na inter
vjuju, da se bodo naučili novih izrazov ter da bodo ob koncu raziskovalnega tedna 
še enkrat odgovarjali nanja. Dodatno jih je motivirala tudi razlaga pomembnosti 
razumevanja kroženja vode v naravi ter procesov kondenzacije in izhlapevanja, pri 
usvajanju novih znanj, npr. o vremenu, klimatskih razmerah in podobno. Pri 
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načrtovanju in izbiri dejavnosti smo se opirali na že izvedene podobne učne enote 
(Ferbar, 1993; Krnel et al. 1996). 

Narazrednem panoju so bila poleg slik vseh oblik vode (megle, meglic, oblakov, 
rek, potokov, jezer, mOlja, dežja, snega, ledu, toče, slane, rose, podtalnice, luž) 
izobešena vprašanja iz intervjuja, kar se je kasneje izkazalo za zelo koristno. 
Pripravljen je bil tudi raziskovalni kotiček, kjer so bili na voljo vsi pripomočki za 
izvedbo poskusov ter učni lističi (Water Cycle Experimental Reports), kamor so 
učenci ob vsakem poskusu odgovarjali na tri vprašanja: 

o Kako bomo poskus izvedli? 
o Kaj mislim, da se bo zgodilo? 
o Kaj se je dejansko zgodilo? 

Učenci so bili razdeljeni v tri stalne skupine s po tremi učenci. Vsi so istočasno 
izvajali enake poskuse. 

Struktura učne ure 

Vsaka učna enota je bila sestavljena iz treh delov: 
o uvodnega pogovora, 
o izvajanja poskusov, 
o sklepnega pogovora. 

Začela se je z uvodnim razgovorom in predstavitvijo odgovorov na vprašanja 
iz uvodnega intervjuja. Glede na te trditve so učenci skušali predlagati in načrtovati 
poskuse, ki bi trditve dokazali oziroma ovrgli. Pogovor je bil voden in delno 
usmerjan s strani učitelja. Sledil je povzetek pogovora, v katerem je bil ponovljen 
postopek eksperimenta, dana so bila natančna navodila za izvedbo in izražen 
namen, ki naj bi ga z izvedbo dosegli. 

V drugem delu so učenci najprej izpolnili prva dva dela delovnih lističev (opis 
poskusa in predvidevanje, kaj se bo zgodilo), nato samostojno izvedli eksperiment 
ter zapisali ugotovitve. 

V zaključnem delu so učenci predstavili rezultate poskusov, jih primerjali z 
rezultati drugih skupin ter skušali svoje ugotovitve posplošiti in uporabiti za razlago 
vprašanj iz intervjuja. 

Poskusi, ki so jih učenci izvedli: 
o sušenje perila (tehtanje perila pred pranjem in posušenega perila), 
o opazovanje gladine vode v pokritem in odprtem kozarcu, 
o segrevanje vode v odprti in zaprti posodi, 
o kondenzacija vodne pare v pokritem kozarcu (z ledom ali brez ledu na 

pokrovčku), 

o dihanje v steklo, 
o izhlapevanje slane vode (z dolivanjem in brez dolivanja). 
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Ostale dejavnosti: 
o okušanje dežja in reke, 
o opazovanje hidrometra, 
o sledenje toku rek na zemljevidu. 

3.5.3 Postintervencijski intervju in primerjava z elicitacijskim intervjujem 
(analiza uspešnosti intervencije) 

V raziskavi smo prava imena učencev nadomestili z izmišljenimi. 
Anne, 10 let: Anne je že med prvim intervjujem omenjala izraze izhlapevanje, 

kondenzacija, atmosfera, para, vodni hlapi ipd., vendar za nobenega od njih ni 
vedela, kaj pomeni. Za izhlapevanje vode v različnih situacijah je navajala različne, 
kontradiktome razlage, prav tako pri kondenzaciji. Predstave, da se voda lahko 
spremeni v prostim očem nevidno obliko, ni imela. Pri vprašanjih, povezanih s 
kroženjem vode v naravi, se je pokazalo tudi pomanjkanje izkušenj iz narave (reke 
in dež so slani, reke krožijo in podobni odgovori). 

V postintervencijskem intervjuju je na vprašanja odgovorila pravilno, razlage 
izrazov so bile natančne in si niso nasprotovale. Izjema je bilo vprašanje, zakaj 
vidimo vodno paro, ki se kadi iz vrele vode, na katerega je odgovorila, da zato, ker 
je pare v tem primeru veliko. Intervencijo lahko ocenimo kot zelo uspešno. 

Ellen, 11 let: Ellen je že pred elicitacijskim intervjujem slišala za nekatere 
pojave, povezane s kroženjem vode v naravi (voda gre v oblake), vendar jih vzročno 
in posledično ni znala povezati. Pojav izblapevanja je dobro razumela, kondenzacija 
pa ji je bila skoraj popolnoma neznana. 

V intervjuju po intervenciji je Eellen odgovarjala zelo samozavestno, odgovori 
pa so kazali na pravilne predstave tako o izblapevanju kot o kondenzaciji. N aspro
tovala sta si le dva odgovora, povezana s kondenzacij o (zakaj vidimo oblake in zakaj 
vodno paro, ki izhaja iz vrele vode), ki pa ju je sama popravila že med intervjujem. 
Tudi v tem primeru lahko intervencijo ocenimo kot zelo uspešno. 

Hilde, 10 let: Hildine predstave o kondenzaciji, izblapevanju ali krožen ju vode 
v naravi so bile praviloma napačne (z vodo v kozarcu se ne zgodi nič, kapljice na 
pokrovki naškropi kipeča voda, oblaki so umazan zrak in podobni odgovori), 
odgovori pa kontradiktorni, česar se je zavedala. Tudi pri njej se pozna pomanj
kanje izkušenj iz narave (reke in dež so slani, rose še ni opazila in podobno). Vse 
to jo je vzpodbudilo, da je še pred intervencijo v knjižnici poiskala ustrezno 
literaturo in izvedla nekaj poskusov oz. opazovanj. 

V postintervencijskem intervjuju je odgovarjala popolnoma brez napak. 
Ian, 11 let: Ian je že pred intervencijo na večino vprašanj, povezanih z izhlape

vanjem in kondenzacijo, odgovoril pravilno, z izjemo razlage, kdaj se vodna para 
kondenzira. Ni pa znal obeh pojavov povezati s kroženjem vode v naravi, čeprav je 
zanj že slišal. 
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Po intervenciji je na vsa vprašanja odgovoril popolnoma pravilno in pri tem 
uporabljal tudi ustrezne izraze, ki jih pred intervencijo ni poznal, torej je le-ta v 
celoti dosegla svoj namen. 

Jane, 11 let: Jane o izhlapevanju, kondenzaciji in krožen ju vode še ni slišala. 
Odgovorila je le na vprašanja, na katere je odgovore lahko našla v vsakodnevnih 
izkušnjah (voda izgine, ne vem zakaj in kako, voda gre v tla in uniči parket in 
podobno) in tista, ki so jih ji razložili z nadnaravnimi silami. Enačila je dim iz peči, 
vodno paro in oblake. Enakih pojavov v različnih situacijah ni povezovala (vodna 
para, ki prihaja iz ust, kadar je mraz, megla, vodna para, ki izhaja iz vrele vode in 
podobno) in se ni zavedala nasprotujočih si odgovorov. 

Po intervenciji je Jane na vsa vprašanja, povezana zizhlapevanjem, odgovorila 
pravilno. Odgovori, povezani s kondenzacijo, pa so bili pravilni le v primerih, na 
katere smo konkretno odgovorili s poskusi (kondenzacija vode na pokrovki, sapa 
na šipi). Izkušenj, pridobljenih s poskusi, pa ni znala povezati s pojavi v naravi (rosa, 
oblaki, dež, zakaj se včasih pozimi kadi iz rek in kanalov). Prav tako ni razumela 
principa kroženja vode v naravi. Nadnaravnih sil v drugem intervjuju ni več 
omenjala, razvila pa je tudi pravilne predstave o različnih agregatnih stanjih vode. 
Napredek, dosežen z intervencijo, je opazen, ne pa tudi v celoti dosežen. Glede na 
to, da je poskuse očitno razumela, ne moremo sklepati, da je delna neuspešnost 
intervencije povezana s pomanjkljivim znanjem jezika, ampak s slabše razvitimi 
sposobnostmi logičnega sklepanja, kar se odraža tudi pri drugih predmetih, pred
vsem pri matematiki. 

Laura, 12 let: Laura je učenka, ki ima izredno hude težave s koncentracijo, kar 
ji skoraj popolnoma onemogoča vzročno posledično sklepanje. Kljub temu, da je 
bil intervju izveden v več delih, so bili njeni odgovori povečini enaki (ne vem, nič 
se ne zgodi), razen kadar je šlo za konkretne izkušnje (voda zavre in podobno). 

Odgovori po intervenciji so bili boljši od pričakovanih. Podobno kot Jane je 
pravilno odgovorila na vsa vprašanja, na katerih odgovore je bilo mogoče sklepati 
iz poskusov, ni pa pridobljenih izkušenj prenesla na enake pojave v naravi ali jih 
povezala s krožen jem vode v naravi. Glede na težave, s katerimi se Laura sooča, je 
mogoče uspešnost intervencije oceniti za izjemno uspešno. 

Liam, 11 let: Liamovi odgovori v prvem intervjuju so si bili večinoma nasprotu
joči in tega se je zavedal. Izhlapevanje vode je pravilno povezoval s soncem in 
vročino. Soparo je imenoval dim, a drugačep. kot tisti, ki prihaja iz dimnika in jo 
povezoval z mrazom. Svoje odgovore je sproti dopolnjeval in spreminjal. Kroženja 
vode ni znal razložiti. 

Po intrevenciji je pravilno odgovoril na vsa vprašanja, povezana z izhlapevan
jem vode in procesom kroženja vode v naravi. Težave mu je povzročala razlaga, 
"zakaj včasih vodno paro vidimo, drugič pa ne". Pri nekaterih vprašanjih je odgo
voril, da zato, ker je je veliko, pri nekaterih zato, ker je vroča, pri nekaterih pa zato, 
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ker je hladno. Z nekaj pomoči je prišel do ustreznih odgovorov. Intervencijo lahko 
v tem primeru ocenimo kot delno uspešno. 

Sarah, 10 let: Sarah je izjemno nadarjena učenka, z izrazitimi sposobnostmi 
logičnega sklepanja. Prav te sposobnosti so ji že med prvim intervjujem omogočile, 
da je s pomočjo vprašanj o enakih pojavih v različnih situacijah prišla do skorajda 
popolnoma pravilnih odgovorov, k1jub nekaterim napačnim predstavam. Vrzeli so 
se pojavljale le pri uporabi ustreznih izrazov in razlagi vzrokov za kondenzacij o 
vodnih hlapov. 

Po intervenciji so bili Sarahini odgovori v celoti pravilni, kljub številnim provo
kativnim vprašanjem, ki so često presegala ci1je, zastavljene pred intervencijo. 

Vince, 9 let: Vincevi odgovori iz prvega intervjuja so pričali o tem, da nima veliko 
izkušenj z gospodinjskimi deli ali z dogajanji v naravi, saj večinoma ni vedel, da bi 
se z vodo karkoli dogajalo. Pojave, po katerih je bil vprašan, je skušal razložiti 
logično, a je kmalu zašel v nasprotja, ki jih ni znal razložiti. Potrebno je poudariti, 
daje Victor precej mlajši od ostalih učencev. 

Po intervenciji je odgovarjal pravilno in zanesljivo, z izjemo odgovora, poveza
nega z izhajanjem vodne pare iz vrele vode. Intervencija je bila tudi v tem primeru 
zelo uspešna. 

Odgovore otrok smo združili v kategorije, ki so jih uporabljali že drugi razisko
valci (Krnel 1993). Razvojno si sledijo od izginjanja (voda izgine, se posuši, ni je 
več ... ), premestitve (voda gre v oblake, ponikne v tla ... ), transmutacije (voda se 
spremeni v oblak, voda se spremeni v zrak ... ), do transformacije (izhlapevanje in 
kondenzacija, voda kroži in se kot snov ohranja). V zadnji kategoriji smo odgovore 
še razvojno delili na izhlapevanje kot preprostejši pojem, kondenzacijo - zahtev
nejši pojem ter sintezo obeh kot razumevanje celotnega procesa kroženja vode. 

Shema 2: Grafična predstavitev napredka učencev 

Anne Ellen Hilde Ian Jane Laura Liam Sarah Vince 

Kroženje vode X X X X X X 

Kondenzacija X O 

Izhlapevanje O O X X 

Premestitev O O 

Izginjanje O O O 

Ne vem O 

Legenda: O - pred inte1Vencijo, X - po inte1Venciji 

Glede na odgovore, pridobljene s postintervencijskim intervjujem, je mogoče 
sklepati, da je bila intervencija uspešna. Učenci so svoje predstave izboljšali raz
lično, glede na rezultate iz prvega intervjuja pa je napredek pri vseh učencih očiten. 
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3.5.4 Razvoj pojmov 

Izhlapevanje 

89 

Iz.~e~ultat?~ prvega intervjuja lahko sklepamo, da imajo nekateri učenci že v 
pr~cejsnjl men !zdelan~ predstave o izhlapevanju vode, ki pa so bile v veliki večini 
pnmerov napaene (pn osmih od devetih učencev). Predstave so bile večinoma 
pridobljene doma in temeljijo na vizualnih izkušnjah, npr.: 

o voda iz perila odteče navzdol (če se suši zunaj, v tla, če v kopalnici, v 
odtok in podobno), 

o če vodo polijemo po tleh, jo je treba pobrisati, v nasprotnem primeru 
bo uničila parket, 

D. če voda stoji dalj časa, se začne krčiti in izgine, prav tako če jo 
segrevamo, le da v tem primeru izgine hitreje. 

.. Ker je iz?lape~anje vode abstrakten pojav (vodnih hlapov ni mogoče videti), so 
bIh odgovon na tej starostni stopnji pričakovani. Večina učencev je izginotje vode 
pov~zovala ~ev s se~revanjem in od tod tudi odgovori, da se z vodo, ki jo nekje 
p~stlmo dalj. c~s~ m ne more skozi podlago, ne zgodi nič. Odgovori posameznih 
ucencev so SI bIh pogosto nasprotujoči, a so bila vprašanja oblikovana tako da si 
jih je bilo z otroško logiko lahko zelo "smiselno" razložiti. Zato se učen~i teh 
nasprotij niso zavedali. 

Tabela 1: Primerjava odgovorov na vprašanja, povezana z izhlapevanjem, pred in 
po intervenciji 

Vprašanje št. 1. 2. 3. 4. 5. Skupaj 
Pred Po Pred Po Pred Po Pred Po Pred Po Pred Po 

Ne vem 1 1 2 3 7 
Izginjanje 1 1 3 3 8 
Premestitev 5 5 1 2 13 
Transmutacija 1 1 2 1 5 
Izhlapevanje 1 9 1 9 2 9 3 9 3 9 10 45 
Ostalo 2 2 

Skupaj 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 45 45 

Za u.sv~jitev razu~evanja procesa izhlapevanja niso bili dovolj samo poskusi, 
~oveza~1 z Izh~apevanj~m vode. Predstave učencev so se namreč začele spreminjati 
sele po IzvedbI nekatenh poskusov s kondenzacijo vodnih hlapov, s katerimi lahko 
dokaže~o, ~a j~ vod~ res ~ zraku, čeprav je ne moremo videti. K temu je pripomo
g~o tudI meIJ:nje vlaznostl zraka v razredu s higrometrom, katerega delovanja sicer 
nIso razum eh. 
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Po intervenciji so vsi učenci izginotje vode razložili z besedo "izhlapeti" in so 
ta pojem znali tudi smiselno razložiti na primeru (voda se spremeni v vodne hlape 

ali paro). 

Kondenzacija 
Na vprašanja, povezana s kondenzacij o vode, so učenci praviloma odgovarjali 

slabše kot na vprašanja o izhlapevanju. Ker je tudi kondenzacija abstrakten proces~ 
voda se iz vodne pare, videno z otroškimi očmi, pojavi iz niča. Vodno paro učenCI 
zato velikokrat primerjajo ali enačijo z dimom, razlage pa so manj prepričljive. V 
tem primeru so se učenci skoraj praviloma zavedali ~ontradikto~nosti odg~vorov. 
Predstave so bile redko že izdelane in le venem pnmeru pravIlne, a tudI v tem 
primeru neuspešno prenesene na različne situacije. V več primerih so se učenci 
sploh prvič srečali s pojavi, o katerih so bili vprašani. Tiste, ki so jih poznali, so 
povezovali v relacijo vroče - hladno (sapa pozimi). 

Tudi po intervenciji so bili odgovori na vprašanja, povezana s kondenzacij o, v 
primerjavi z odgovori, povezanimi z izhlapevanjem, manj ustrezni. Večina u~ncev 
je na vprašanja odgovorila pravilno in v večini primerov izkušnje, pridoblJen~ s 
poskusi, uspešno prenesla na nove situacije. N~~aterim uč~ncem pa)e preg~avI.:e 
povzročalo razlaganje vzrokov za kond~nzacIJo, a le ?n nekatenh. vprasanjIh 
(največkrat pri vprašanju, od kod rosa). POjem kondenzacIJa so razlagah kot prehod 

pare v vodo. 
Elicitacijska vprašanja so bila v tem primeru dobro zastavljena in so dejansko 

zahtevala razumevanje pojmov kondenzacija in izhlapevanje. 

Tabela 2: Primerjava števila odgovorov, povezanih s kondenzacij o pred in po inter-
venciji 

Vprašanje št. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Pred Po Pred Po Pred Po Pred Po Pred Po Pred Po Pred Po 

Ne vem 1 1 3 3 6 9 2 3 3 

Izginjanje 4 2 2 4 1 4 1 

Premestitev 1 5 3 1 3 

Transmutacija 3 

Izhlapevanje 3 4 3 7 2 6 6 7 6 2 5 

Ostalo 3 3 4 

Skupaj 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Kroženje vode v naravi 
Ta skupina vprašanj je bila v prvem intervjuju za učence najtrši oreh. Vsi 

odgovori so bili napačni ali pa vsaj nepopolni. Pri več učencih je nepravilnim 
odgovorom botrovalo pomanjkanje izkušenj iz narave (ali so dež, reke, morja, 
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jezera slani ali ne, kje in kako se začnejo in končajo reke ... ). Nasprotno pa so se jim 
zdela ta vprašanja v drugem intervjuju zelo lahka in so nanja odgovarjali suvereno 
in večinoma pravilno, pravilnost pa je bila odvisna od razumevanja pojmov izhla
pevanje in kondenzacija. 

Tudi v tem primeru so se načrtovani poskusi izkazali za koristne in nazorne, 
prav tako vprašanja, ki so dala zelo nazorno sliko otroških predstav, povezanih z 
vsemi tremi kategorijami. 

3.5.5 Vpliv jezika, okolja in šole 

Vsi učenci so po intervenciji prešli na višji nivo razumevanja. Čeprav se na prvi 
pogled lahko zdi intervencija v dveh primerih manj uspešna (Jane, Laura), temu ni 
~a~o. Glede na težave, s katerimi se učenki soočata, je napredek, ki sta ga dosegli, 
IZJemen. 

. Odgovori, predvsem iz prvega intervjuja, pričajo o tem, da poznavanje pravilnih 
Izrazov (kondenzacija, izhlapevanje, vodna para, vodni hlapi) ni pomembno za 
razumevanje procesov, ki jih poimenujejo. V primeru, da so učenci imeli pravilne 
predstave, so jih uspeli ustrezno izraziti oz. razložiti z drugimi besedami, medtem 
ko nekateri učenci kljub poznavanju imen za pojme niso vedeli, kaj ti pomenijo, oz. 
procesov ~iso znali pravilno razložiti. Pri uporabi izrazov je najpogosteje prihajalo 
do.neI?ravIlne rabe oz. zamenjave izrazov hlapi (vapour) in para (stearn), kar se je 
pOJavlJalo, čeprav v manjši meri, tudi po intervenciji. 

v Čeprav .. so se slabši rezultati v postintervencijskem intervjuju pokazali pri 
ucenkah, kI Imata slabo oz. zelo slabo znanje angleškega jezika, ni mogoče sklepati 
?a vzročno-posledično zvezo. Obe sta namreč razvili ustrezne predstave o procesu 
Izhlapevanja in delno tudi o procesih kondenzacije ter kroženja vode v naravi. 
Težav~ so se pri obeh pojavile pri prenosu izkušenj v situacije, katerih ni bilo 
mogoce neposredno povezati s poskusi, ki sta jih izvedli. Pri Jane je lahko temu 
vzr~k slabo razvita sposobnost logičnega sklepanja, pri Lauri pa izjemno pomanj
k~nJe sposobnosti koncentracije, kar v interakciji z razpršeno pozornostjo otežuje 
?Jeno delo pri kakršnikoli obliki pouka. Vsekakor pa so se izvedene dejavnosti 
Izkazale za zelo uspešne, saj so, ob mnogo manj teoretično posredovanih informa
cijah, delovale tudi motivacijsko. 

Tudi na odvisnost med prvotnimi predstavami in tem, kolikokrat so učenci v 
času šolanja zamenjali šolo, ni mogoče sklepati. Začetne predstave dečkov, ki sta 
do sedaj zamenjala šolo kar štirikrat, niso prav nič slabše od povprečja, venem 
primeru celo boljše. 

. Mo~oče. p.a bi bilo sklepati, da so rezultati učencev, ki že od prvega razreda 
d~IJe obIskUjejO mednarodno šolo, v povprečju boljši od rezultatov tistih učencev, 
kI so se. v p~ogram mednarodne šole vključili iz nacionalnih programov. To lahko 
P?mem, da Je program mednarodne šole dobro zastavljen. Res pa je, da vse učenke, 
kI so ~~ v ta program vključile iz nacionalnih programov, prihajajo iz vzhodnih držav 
(RUSIJa, Albanija (2), Turčija), kjer je način poučevanja predvsem faktografsko 
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naravnan. Na to kažejo tudi slabše razvite sposobnosti logičnega sklepanja, ki se, v 
različnih merah, pojav1jajo pri vseh štirih učenkah. 

4. Zaključek 

Pristop k učenju in poučevanju, ki upošteva razvojno stopnjo učencev, njihove 
obstoječe predstave in vključuje predvsem praktične dejavnosti, se je izkazal za 
uspešnega in je pri učencih naletel na pozitiven odziv. Poleg konkretno zastav1jenih 
ciljev, v tem primeru oblikovanja oz. preoblikovanja predstavo procesih izhlape
vanja, kondenzacije in kroženja vode v naravi, so bili doseženi tudi mnogi drugi cilji. 
Navajanje na skupinsko delo, jasno izražanje zamisli, argumentiranje, sproščeno 
vzdušje v razredu, aktivnost vseh učencev, so prav gotovo nekateri od najpomemb
nejših. Motivacija za učenje, ki jo je nudil občutek samostojnosti pri izvajanju 
aktivnosti in postavljanju hipotez ter zadov01jstvo ob dejstvu, da so sami prišli do 
spoznanj, sta prav tako neizpodbitni prednosti takšnega načina učenja, ki imata 
dolgoročen učinek. Na področju razvoja pojmov je raziskava potrdila teze o 
stopenjskem razvoju nakaterih naravoslovnih pojmov in uporabnost metodologije 
razvrščanja učencev po stopnjah razumevanja (Krnel, Watson, Glažar, 1998). 

Celoten proces odkrivanja začetnih zamisli, načrtovanja in izvanjanja poskusov 
ter ugotav1janja napredka je bil, predvsem zaradi individualnih intervjuJev, precej 
obsežen in ga verjetno na takšen način ni mogoče redno izvajati v obvezni osnovni 
šoli. Konstruktivističnemu pristopu poučevanja se je mreža mednarodnih šol pri
lagodila tudi z manjšim številom učencev v oddelku, manj vsebinsko obremenjenim 
učnim načrtom in tudi boljšimi materialnimi pogoji. Vse to omogoča večjo učinko
vitost pouka. Poleg trajnejšega znanja in učenja z razumevanjem konstruktivistični 
pristop v precejšnji meri odpravlja tudi ovire, ki jih predstav1jajo različne stopnje 
znanja oz. neznanja jezika, upošteva različne učne stile in različno predznanje 
otrok, ki je na mednarodnih šolah pogosto prisotno. Učence navaja na samostoj
nost, omogoča pa tudi razvoj pozitivne samopodobe, kar je za otroke, ki pogosto 
menjavajo šolsko ok01je, zelo pomembno. 

Z uporabo različnih skupinskih ali pisnih oblik ugotavljanja prvotnih zamisli in 
ugotavljanja napredka ter z domiselno izvedno stopnje intervencije pa je mogoče 
učni proces po konstruktivističnem modelu precej skrajšati, ne da bi s tem bistveno 
ogrozili njegovo kvaliteto. V saj nekaj tako pripravljenih učnih enot v šolskem letu 
bi popestrilo in dvignilo učinkovitost pouka tudi v obvezni osnovni šoli. 
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DESKRIPTORJI: Ljubljana, prostorske predstave, 
učenc~ razredni pouk 

POVZETEK - Z vrsto manjših raziskav smo z metodo 
vodenega intervjuja z odprtimi vprašanji in uporabo 
fotografij ugotavljali, kako se od pNega do četrtega 
razreda razvijajo predstave ljubljanskih učencev o Lju
bljani. Zanimalo nas je, kaj si učenci predstavljajo pod 
besedo Ljubljana, katere ljubljanske znamenitosti poz
najo, kako se poznavanje Ljubljane spreminjaglede na 
starost otrok, kako vpliva lega šole na poznavanje po
sameznih delov Ljubljane in katera ljubljanska ob
močja učenci najpogosteje obiščejo s šolo. Raziskava je 
pokazala, da učenci Ljubljano poznajo bolje kot znajo 
to povedati in da širjenje poznavanja imen ljubljanskih 
območij od pNega do četrlega razreda odraža značil
nosti razvoja prostorske kognicije. 

1 .. Uvod 

Review 

UDK 372.4B 

DESCRlPTORS: Ljubljana, spatial concepts, stu
dents, class teaching 

ABSTRACT - The aim of the research was to find out 
how students from the first to the fourth class develop 
spadal concepts connected with the city of Ljubljana. 
The methods used were aguided open-question inter
view and the use of photographs. We were interested in 
what associations the word Ljubljana has for the stu
dents, which sights of Ljubljana they recognise, how 
theirknow1edge of Ljubljana develops with age, how the 
location of the school conditions their ability to name 
different paTtsof Ljubljana, and which paTts ofLjublja
na are most frequently visited by schools. The findings 
of the research show that the students know Ljubljana 
much better than they can express IN words. It can a/so 
be concluded that thegrowth of students abilityto name 
the different parts of Ljubljana through the years is 
characteristic of the development of spatial cognition. 

o prostorskih predstavah otrok imamo v Sloveniji malo raziskav; večino spoz
nanj o otroškem dojemanju prostora pridobijo učitelji z lastnimi izkušnjami. Nas
protno je vrsta raziskovalcev v tujini v zadnjih dveh desetletjih prišla do presenetl
jivih ugotovitev na tem področju. Odrasli marsikdaj podcenjujejo zlasti mlajše 
otroke glede sposobnosti reševanja konkretnih prostorskih problemov, po drugi 
strani pa učence predmetne stopnje precenjujejo v njihovih sposobnostih abstrakt
nega reševanja prostorskih problemov. 

Na Oddelku za razredni pouk Pedagoške fakultete v Ljubljani smo na področju 
didaktike družboslovja v študijskem letu 1999/2000 s štirimi absolventkami odkri
vali predstave Ijub1janskih učencev razredne stopnje o Ljubljani in spraševali 
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učitelje, kako z učenci spoznavajo Ljubljano. V tem prispevku prikazujemo nekaj 
najzanimivejših ugotovitev naših raziskav. 

2. Teoretična izhodišča raziskave 

Ljubljana ne sodi med velika mesta, pa vendar jo Ljubljančani spoznavajo vse 
življenje in nikoli ne spoznajo podrobno vseh njenih delov. Za večino otrok, starih 
7 do 10 let, je Ljubljana še zelo nepoznano mesto, ki ga prostorsko slabo obvladajo. 

O neposrednem spoznavanju prostora in razvoju prostorskih predstav obstaja 
več teorij. V novejši slovenski literaturi jih je povzela Piciga (1998). V našem delu 
smo se oprli na Piagetovo teorijo o stopnjah spoznavanja prostora. Pri neposred
nem spoznavanju prostora razlikuje Piaget tri temeljne načine orientiranja, kar 
najbolje ponazarja naše ravnanje v neznanem mestu, kadar smo brez zemljevida. 
Ko se prvič odpravimo iz hotela ali iz avtobusa, si v okolici poiščemo dobro vidno 
orientacijsko točko, na primer cerkev ali stolpnico, ki nas pri vračanju vodi nazaj 
do izhodišča. Potem se odpravimo na ogled okolice in si skušamo s pomočjo 
značilnosti ob poti zapomniti pot nazaj. Na prvem ogledu ponavadi ne zavijamo 
prevečkrat levo in desno. Ko se naslednjič odpravimo raziskovat okolico, spoznamo 
še eno pot, verjetno v drugo smer, in naslednjič spet novo pot. Ko nekaj poti že 
dobro poznamo in dobimo občutek za njihove smeri, začnemo raziskovati prostor 
med potmi. Postopno si zgradimo predstavo celotnega prostora in nismo več 
odvisni od poznanih poti. 

Podoben razvoj spoznavanja prostora je odkril Piaget pri otrocih. Z eksperi
menti je ugotovil, da se mlajši otroci (v starosti od dveh let naprej) orientirajo po 
posameznih značilnostih - orientacijskih točkah, kar je imenoval topološki princip. 
Po tretjem letu starosti imajo otroci že predstave poti in znajo najti pot nazaj kljub 
nasprotni smeri gibanja; gre za začetek razvoja principa različnih projekcij prostora. 
Po četrtem letu starosti se začne razvoj predstavljanja celotnega znanega prostora 
v pravih razme:rjih, t.j. vektorsko ali metrično (Hart in Moore, 1972; Matthews, 
1992). Piaget je menil, da so te stopnje predvsem razvojno pogojene in da vedno 
prevladuje le ena stopnja, kar so novejše raziskave ovrgle. Sedaj prevladuje mnenje, 
da gre bolj za dodajanje novih shem in ne njihovo zamenjevanje. Ljudje vse življenje 
ohranijo vse tri načine orientacije in jih smiselno uporabljajo (Piciga, 1998; Mat
thews, 1992). 

Da se v prostoru ne izgubimo, potrebujemo razvite veščine orientiranja - t.j. 
ustrezno procedura1no znanje. Orientacija v prostoru in razvoj individualnih poj
mov kot so krajevna imena, sta povezana, vendar različna miselna procesa. za 
opredelitev pojma Ljubljana je potrebno predvsem pomensko znanje, torej pozna
vanje podatkov o Ljubljani. 
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Pri učencih razredne stopnje prevladuje konkretno učenje. Znanje o Ljubljani 
si pridobivajo predvsem z neposrednim spoznavanjem mesta. Zato lahko pričaku
jemo, da sta obe vrsti znanja o Ljubljani, prostorska orientacija in poznavanje 
podatkov, precej skladni. 

V raziskavi poznavanja Ljubljane med ljubljanskimi osnovnošolci razredne 
stopnje nas je zanimalo: 

o kaj si učenci predstavljajo pod besedo Ljubljana, 
o katere ljubljanske znamenitosti poznajo, 
o kako se poznavanje Ljubljane spreminja glede na starost otrok, 
o kako vpliva lega šole na poznavanje posameznih delov Ljubljane in 
o katera Ijub1janska območja učenci najpogosteje obiščejo s šolo. 

3. Zbiranje podatkov 

V raziskavo smo zajeli 216 učencev od prvega do četrtega razreda na treh 
ljubljanskih šolah: na OŠ Majde Vrhovnik v središču mes!a, na OŠ Milana 
Suštaršiča v blokovski soseski BS-3 za Bežigradom in na OS Vižmarje-Brod v 
predmestju Ljubljane. Šole obkrožajo različne soseske. V središču prevladuje 
bivanje otrok v večstanovanjskih mestnih hišah, za Bežigradom v blokih, na Vižmar
jih in Brodu pa v individualnih enodružinskih hišah. 

Podatke smo zbrali z individualno vodenimi intervjuji v času pouka v posebnem 
šolskem prostoru. Poleg raziskovalke, ki se je pogovarjala z učencem, je bila 
prisotna še ena oseba, ki je zapisovala odgovore v vnaprej pripravljene preglednice. 
Intervju z učencem je trajal od 15 do 20 minut. Učenci so najprej odgovarjali po 
spominu, nato pa so prepoznavali in locirali fotografije značilnih ljubljanskih točk 
in območij. 

Anketiranih je bilo tudi 67 učiteljev razrednega pouka na 21 ljubljanskih šolah. 
Šole smo izbrali glede na lego. V vsakem od petih ljubljanskih območij (nekdanjih 
občin) smo izbrali pet šol, skupaj torej 25, vendar se učitelji štirih šol na našo 
raziskavo niso odzvali. Učitelji, ki so se odločili za sodelovanje, so pisno odgovarjali 
na vprašanja o pouku spoznavanja domačega kraja - Ljubljane. 

6. Rezultati in analiza 

6.1 Asociacije učencev ob besedi Ljubljana 

Na kaj učenci pomislijo ob besedi Ljubljana? Odgovori otrok iz različnih 
razredov se zelo razlikujejo (slika 1). Prvošolcem pomeni Ljubljana predvsem dom 
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~ dOI?ačo hiŠ?, druž~o, R.rijatelje) in dejavnosti (služba staršev, trgovine ipd.). Približno 
sestma ~rvo~ol~v ~ mc:sar odgovorila (prišteti so v rubriki drugo), nekateri pa so 
povedalI, daje yublJana mesto, v katerem je Ljubljanski grad", "Nama", "I-Jubljani
ca", "Smelt", da "po Ljubljani vozijo avtomobili", "v njej stanuje predsednik" da "je 
v sredini Slovenije" in "je največje mesto". ' 

Slika 1: Na kaj učenci pomislijo ob besedi Ljubljana? 
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Učenci drugih razredov so pogosteje od prvošolcev omenili, da je Ljubljana 
glavno mesto, našteli so več ljubljanskih znamenitosti in manj objektov, sicer pa so 
odgovori podobni. 

Največ asociacij so povedali tretješolci, kar kaže na boljše poznavanje Ljubljane 
od mlajših učencev. Hkrati podrobnih opisov še niso nadomestili s splošnejšimi 
pojmi; te so samo dodali. 

Četrtošoici so splošne pojme, kot sta glavno mesto in kulturno središče, tudi 
razumeli, saj niso več naštevali konkretnih objektov in dejavnosti. Tudi njim pomeni 
Ljubljana dom. 

Ko smo spraševali 29 učencev drugih razredov s Črnega Vrha nad Idrijo, kaj 
njim pomeni beseda Ljubljana, smo dobili drugačne odgovore. Zanje je Ljubljana: 
živalski vrt, trgovine, mesto, slaščičama, velike stavbe ... 
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6.2 Poznavanje ljubljanskih znamenitosti 

Na vprašanje, katere znamenitosti v Ljubljani poznajo, so učenci imenovali 
povprečno dve znamenitosti. 

Slika 2: Katere ljubljanske znamenitosti učenci najbolje poznajo? 
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Največ učencev, ena tretjina, je omenila Prešernov spomenik ali Prešernov trg. 
Sledi imenovanje Ljubljanskega gradu (slaba četrtina učencev), nato Tromostovja, 
Narodnega muzeja, Nebotičnika in Ljubljanice. Zmajski most je štelo k znameni
tostim 12 učencev, 10 učencev pa je omenilo Cankarjev dom. Ostali odgovori, 
približno polovica vseh, so bili zelo razpršeni, zato smo jih združili v skupine. 

Najpogosteje so imenovali različne stavbe, poleg že omenjenih npr. še "Julijino 
hišo", NUK, vlado, parlament, Križanke ter Uršulinsko in Frančiškansko cerkev. 
Med spomeniki je po nekaj učencev omenilo Emonca, spomenik v Gramozni jami, 
konja v Smeltu, Robbov vodnjak. Sledi naštevanje kulturnih ustanov (Opera, 
Drama, Filharmonija, Narodna in Moderna galerija) in delov mesta (rimski zid, 
park Zvezda ter stara Ljubljana). V skupino zelenih površin smo uvrstili odgovore: 
Tivoli, živalski vrt, pokopališče. 

Tudi učenci s Črnega Vrha v Ljubljani najbolj poznajo grad (19 učencev), 
Prešernov trg ali spomenik (15 učencev) ter tržnico (2). Če bi morali nekomu 
pokazati Ljubljano, bi ga peljali na grad (14), v mesto (4), v živalski vrt (2). 
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Slika 3: Skupine ljubljanskih znamenitosti, ki so jih imenovali učenci 
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6.3 Poznavanje lJubljane s pomočjo fotografij 

Predvidevali smo, da učenci Ljubljano bolje poznajo, kot pa znajo to povedati. 
Zat?" s~o ugotavljali njihovo znanje tudi ob fotografijah. Posneli smo fotografije 
razhcmh mostov, gradov, spomenikov, stavb in drugih značilnosti. Prikazali bomo 
dva primera prepoznavanje mostov in znanih ljubljanskih točk. 

Učenci so se morali izmed petih fotografij mostov odločiti za tiste, ki so bile 
posnete v Ljubljani. 

V skupini fotografij sta bila tudi dva mostova, ki nista iz Ljub1jane. 

. Pokazalo se je, da učenci, ne glede na razred, najbolje poznajo Zmajski most 
m T:omostovje. Pre~oznalo ju je povprečno nad 90% vseh otrok. Iz grafiko na je 
razv1dno, da so razlIke med posameznimi razredi majhne. Mostova, ki nista v 
Ljubljani, sta dobila nizek delež odgovorov. Učenci so se pri izbiri zanju manj krat 
odločali, ker večinoma niso bili prepričani, ali sta res v Ljubljani. 

Pri tem vprašanju se je pokazalo boljše poznavanje ljubljanskih znamenitosti 
k?t pri p:ejš~jih vprašanjih, ko so učenci odgovarjali po spominu. Čeprav učenci 
ms~ zn~h ~Olmenovati mostov, to še ne pomeni, da jih niso poznali. Učenci imajo 
o LJublJam več predstav kot jih znajo ubesediti, zato je način ugotavljanja otroških 
predstav zelo pomemben. Pomembno je, kako učence vprašamo. 
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Slika 4: Prepoznavanje ljubljanskih mostov 
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V naslednji skupini šestih fotografij so bile fotografije izbrane tako, da je bila 
po ena iz bližine (>osamezne šole (fotogra!ija tržnice v sr~diščuJ fo~?gra~ija WTC 
blizu OŠ Milana Suštaršiča in fotografija Smarne gore bhzu OS Vlzmafje-Brod), 
tri pa so prikazovale točke, za katere smo predpostavili, da so enako znane učencem 
vseh treh šol (Žale, BTC, živalski vrt). 

Slika 5: Prepoznavanje izbranih ljubljanskih točk 
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Učenci vseh treh šol so zelo dobro prepoznali fotografije tržnice, živalskega 
vrta in BTC-ja. Žale (Plečnikov vhod) je prepoznalo zelo malo učencev. Znane so 
bile otrokom z bežigrajske šole, ki je med tremi primerjanimi šolami Žalam 
najbližja. Tudi pri WTC-ju izstopajo bežigrajski učenci, medtem ko niti en učenec 
z OŠ Vižmarje-Brod ni poznal te stavbe. Obratno se je pokazalo pri fotografiji 
Šmarne gore. Tu so bili najbolj uspešni prav učenci OŠ Vižmarje-Brod in najmanj 
učenci iz središča mesta. 

Rezultati so pokazali, kako zelo pomembno je gibanje v določenem okolju. 
Učenci so dobro poznali tisto, kar je blizu njihovega doma in kar velikokrat 
obiščejo. 

6.4 Vpliv lege šole na poznavanje ljubljanskih območij 

Učence smo vprašali, katere dele Ljubljane znajo imenovati oz. kaj štejejo k 
Ljubljani. Poimenovali so različne dele mesta. Odgovore smo prikazali kartografs
ko, saj je tako razvidno prostorsko razmerje (razdalja) med lego posameznih šol in 
območji, ki so jih znali poimenovati učenci. 

Učenci pIVih razredov so uporabili malo imen za posamezna območja, mnogo 
otrok nobenega. Razen učencev iz Vižmarij in Broda tudi domače okolice niso 
imenovali. 

Več ljubljanskih območij so poimenovali drugošo1ci. Učenci OŠ Vižmarje-Brod 
so poznali predvsem imena bližje okolice (Brod, Vižmarje, Tacen, Šmartno, Šen
tvid), nekateri pa tudi že bolj oddaljena (Šiška, Bežigrad, Center). Učenci OŠ iz 
središča mesta so imenovali več posameznih razpršen ih točk, ki so prostorsko bolj 
oddaljene in neodvisne od kraja njihove šole. Med učenci z Bežigrada sta samo dva 
poimenovala posamezne dele Ljub1jane - eden Šiško in drugi Fužine. 

Pri tretješolcih se že kaže boljše poznavanje imen ljubljanskih območij. Največ 
učencev je znalo poimenovati imena območij v okolici šole. Več je tudi posameznih 
točk po drugih delih Ljub1jane . 

Po pričakovanjih znajo najb01je poimenovati območja Ljubljane četrtošolci. 
Njihovi odgovori so še vedno zgoščeni okoli domače okolice in tudi ob poti od šole 
oz. doma proti središču mesta, vendar so tudi drugi deli Ljubljane bolje pokriti. 
Glede na število odgovorov so prostorsko najbolj razpršene točke učencev OŠ iz 
središča mesta, prav tako pa so poznavanje območij domače okolice razširili učenci 
OŠ z Broda in Bežigrada. 

Pregled poznavanja imen ljubljanskih območij kaže podobne značilnosti kot 
vzorec širjenja prostorskih predstav, kakor ga je opredelil Piaget - od posameznih 
točk pri učencih 1. in 2. razredov do poznavanja poti od šole do središča mesta pri 
učencih 4. razredov in tudi že bolj celovito poznavanje Ljubljane pri nekaterih 
starejših učencih. 
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6.5 Viri znanja o Ljubljani 

Učence smo povprašali, kje so dobili znanje o Ljubljani. Slika 6 prikazuje 
odgovore 216 učencev. 

Slika 6: Viri znanja o Ljubljani 
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Učenci menijo, da so Ljubljano spoznali predvsem s pomočjo staršev ter starih 
staršev in neposredno na terenu. Vloga šole se iz razreda v razred veča. V četrtem 
razredu dobi znanje o Ljubljani v šoli desetkrat več učencev kot v prvem razredu. 
Med drugimi viri znanja so pisni viri pred TV in !adiem, štirje četrtošoici pa so kot 
vir podatkov o Ljubljani omenili računalnik. Ce bi sešteli število od~ovo~0v. v 
kategorijah "starši" in "teren" - oboje namreč pogosto poteka hkratI bl bIla 
razlika v primerjavi z drugimi viri znanja še večja. 

6.6 Ljubljanske točke, ki jih učenci najpogosteje obiščejo s šolo 

Z anketiranjem ljubljanskih učiteljev razrednega pouka smo ugotavljali, kam 
najpogosteje peljejo učence v Ljubljani. 

Ugotovili smo, da gredo učenci s šolo povprečno 4 do S-krat letno z avtobusom 
ali peš nekam po Ljubljani - ožja šolska okolica pri tem ni šteta. Najbolj obiskane 
točke so bile: osrednja tržnica, Tivoli, Prešernov trg, grad in Cankarjeva ulica; vse 
so v središču mesta. Veliko je tudi razpršenih točk, kamor so peljali učence 
posamezni učitelji (hipodrom Stožice, Podutik, Zajčja dobrava, Murgle, Jarše, 
Bežigrad, Kodeljevo, grad Fužine, Slape, javna skladišča). 
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Tudi v ostalih razredih razredne stopnje je cilj ogledov največkrat središče 
mesta. Število obiskov izbranih točk je povezano z učnimi vsebinami v posameznih 
razredih. Tržnico, ki jo učitelji kot učno snov obravnavajo v prvih razredih in jo 
takrat tudi najpogosteje obiščejo, smo že omenili. V drugem razredu sta najpogos
teje obiskani točki železniška postaja in mestni park Tivoli z bazenom (zaradi 
plavalnega tečaja), v tretjih lutkovno gledališče in Prešernov trg, v četrtih pa prav 
tako Prešernov trg in ljubljanski grad. 

7. Sklep 

LjUbljana pomeni anketiranim ljubljanskim učencem predvsem dom. Pri osta
lih asociacijah smo ugotovili razvoj od pretežno subjektivnega označevanja pri 
prvošolcih preko bolj objektivnega naštevanja značilnih objektov in dejavnosti 
tretješolcev do splošnejših opredelitev pri četrtošolcih. Ugotovitve so skladne s 
teorijami o kognitivnem razvoju otrok. 

Učenci Ljubljano bolje poznajo, kot znajo to povedati. Poznajo predvsem 
bližnjo okolico šole, ožje središče mesta in še nekaj bolj obiskanih območij, npr. 
živalski vrt. Tudi učitelji jih vodijo predvsem ta območja. Z vidika spoznavanja 
celotnega mesta je koncentracija ogledov na središče prevelika. Razen na razgled
nih točkah, kot sta grad in Šmarna gora, pri pouku učenci terensko ne spoznavajo 
vseh delov mesta in tako ne gradijo prostorske predstave domače pokrajine siste
matično. 

V poznavanju imen ljubljanskih območij lahko zasledimo podobnosti s pred
stavljeno Piagetovo teorijo razvoja prostorske kognicije - od orientacije po posa
meznih točkah preko poznavanja poti do poznavanja Ljubljane kot celote. Ugoto
vili smo, da učenci najbolje poznajo krajevna imena in imena zgradb v šolski okolici 
in središču mesta, sledi poznavanje imen ob poti med šolsko oz. domačo okolico in 
mestnim središčem, poznavanje ostalih območij pa je slabše. Mesto poznajo najbolj 
celovito najstarejši učenci; nekateri četrtošoici znajo poimenovati že večino večjih 
ljubljanskih območij. 

Našo hipotezo, da sta prostorska orientacija in poznavanje imen pri učencih 
razrednega pouka skladna, bomo zadržali, saj jo podpira ugotovljen prostorski 
vzorec poznavanja krajevnih imen. Za potrditev hipoteze bi bila potrebna bolj 
poglobljena raziskava otroških prostorskih predstavo Ljubljani z uporabo nebe
sednih metod. 
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Nekaj misli o raziskovalnih nalogah 

Strokovni članek 
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DESKRIPTOIUI: raziskovalna naloga, priprava in 
zbiranje gradiva, nadarjeni učenci, motivacija 

POVZETEK - Avtorica v prispevku opredeljuje po
jem raziskovalne naloge in njene sestavne dele ter 
potek izdelave. Posebno pozornost posveča posamez
nim etapam, ki omogočajo ustvarjalno delo učencev. 
Ugotavlja, da je za kvaliteto tovrstnih izdelkov po
membna ustrezna motivacija. 

l. Uvod 

Professional paper 

UDC371.388 

DESCRIPTORS: research work, preparation and 
collection of materials, gifted students, motivation 

ABSTRACT - The article defines the concept of 
research work, its constituent part s and the process 
of execution. Special attention is paid to individual 
stages which enable the students to be creative. The 
author establishes that appropriate motivation is re
quired in order to ensure the necessary quality of this 
kind of work. 

Zanima nas, kaj pomenijo raziskovalne naloge v luči sodobnega pouka, ki naj 
zadov01ji tudi bolj nadarjene učence. Izhajam iz misli naslednjih avtorjev: 

o Gallagher (1985) priporoča, da je treba običajni učni program pre
oblikovati, da bi zadovoljil potrebe nadarjenih učencev. 

o Renzulli (1977) predlaga, naj postanejo nadarjeni učenci proučevalci 
resničnih problemov, naj se usposobijo za uporabo ustreznih metod 
raziskovanja in naj delujejo kot produktivno aktivni oblikovalci in 
reševalci praktičnih življenjskih problemov. 

o Blažič (2000) ugotavlja, da na splošno izkazujejo bolj sposobni tudi 
večje dosežke. Visoka nadarjenost in visoki dosežki se pojavljajo 
skupaj. Visok dosežek je lahko pogojen tudi z razlogi, ki so zunaj 
nadarjenosti, npr. nadpovprečna motivacija. 

Zanima nas, kako se navedena dejstva odražajo pri raziskovalnih nalogah, pri 
njihovi izdelavi, predstavitvi in končno pri njihovem uspehu. 
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2. Kaj je raziskovalna naloga 

Raziskovalna naloga izhaja iz že znanega in prinese tudi nove zaključke, ki so 
rezultat trenutnih raziskav. Kot taka je raziskovalna naloga kombinacija samos
tojne uporabe literature in samostojne raziskave. To je projektna naloga, ker se 
odvija po določenih etapah in je vodena k cilju. 

Za učenca pomeni raziskovalna naloga njegovo ustvarjalno delo. Daje mu 
možnost, da v njej predstavi probleme po vsebini in tudi po metodi dela. To je 
kvalitetno najvišja stopnja učnega dela. 

Raziskovalna naloga je študija primera, ki le-tega podrobno analizira in preds
tavi. O primeru zato zberemo potrebne podatke, jih analiziramo in napišemo 
poročilo. Glavne faze raziskave so: oblikovanje izhodiščne ideje, namena, cilja in 
poteka raziskave, izbira primera, ugotovitev dostopa do ustreznih institucij, terens
ko delo, zbiranje podatkov, organiziranje zbranega gradiva in izdelava teoretične 
študije (Sagadin, 1991). 

Namen študije primera je, da prikaže različne primere zapletenega součinkovanja 
in različnega pomena posameznih dejavnikov v kompleksni prostorski stvarnosti. 

Idealizirana zgradba projektnega dela po Freyu (1984) vključuje naslednje faze: 
iniciativo, kjer gre za izmenjavo predlogov o temi, ki bo obdelana, skupno razvijanje 
delovnega področja, potek dejavnosti in zavesten konec (izdelek). Podobno shemo 
lahko uporabimo pri projektni nalogi. 

2.1 Postavitev problema 

Problemski pristop je pri raziskovalnih nalogah mogoč, izvedljiv in mnogokrat 
zanimiv ter nujen. Problemi so različni glede na sestavljenost in težavnost, glede na 
življenjskost in vsebinske odnose. 

Problemska situacija, ki je objektivna in obstaja sama zase neodvisno, je 
podlaga problema. Ta pa je subjektivno pojmovana kategorija (Strmčnik, 1992). 
Pri raziskovalnih nalogah je lahko problemskost oz. problem izražen v naslovu 
naloge. Učenec v raziskavi odkriva, raziskuje, rešuje probleme. Vprašanje je, koliko 
je tega sposoben. Raziskovalna naloga (študija primera) lahko teče po naslednjih 
etapah, ki jih navaja Strmčnik, evidentiranje problemske situacije, analiza le te, 
postavitev ter načrtovanje problema, preverjanje problemskega ~ačrta. 

2.2 Raziskovanje 

Raziskovalna naloga sloni na raziskovanju. Kvalitativno raziskovanje raziskuje 
kvaliteto situacij, procesov. Uporablja kvalitativne tehnike, to je npr. opazovanje, 
intervju. Raziskovalec je ključni instrument raziskave, osredotoča se na manjše 
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probleme in je usmerjen v induktivno analizo podatkov (Sagadin, 1991). Razisko
valec gre v okolje, kjer zbira podatke v besedni in slikovni obliki. Ukvarja se s pojavi, 
procesi (Fraenkel, Wallen). Raziskava ima tri sestavine: pogoji za začetek raziska
ve, raziskovalni proces in raziskovalni rezultati. Pri raziskovalnem procesu so 
elementi vzorčenja, analiza podatkov, razvijanje teorije in razvijanje načrta razi
skave (Guba, Lincolnova). 

Kaj pomeni raziskovanje za raziskovalno nalogo? Raziskovanje je pri nalogi 
zelo blizu kvalitativnemu raziskovanju in pomeni osnovo dela. Direktno razisko
vanje terena, pokrajine, ljudi je za nalogo izhodišče njenega dela. Učenec se sreča 
neposredno z okoljem, v katerem odkriva neznane značilnosti in spoznava osnovne 
zakonitosti. 

Z enostavnim raziskovanjem prostora dijaki znajo predstaviti in opisati te
meljne elemente. Zahtevne oblike raziskovanja predstavljajo eksemplarični pristop 
k temu. Nivo raziskovanja je odvisen od znanja dijakov, njihove zahtevnosti in 
zainteresiranosti. Pri raziskovanju vodi pot od osnovnega opazovanja ob knjigah in 
v prostoru preko analize do jasne predstave in razumevanja ter do logične ga 
zaključevanja. Z raziskovanjem postane naloga živa. In prav v tem vidim smisel 
raziskovanja. 

Raziskovanje ob določeni študiji primera (raziskovalni nalogi) pomeni za 
učence aktiven pristop k nalogi, k njenemu problemu direktno v prostoru in tudi 
posredno preko knjig, slik, kaset. Pomeni inovativno pot, kjer je učenec aktiven in 
njegova aktivnost se odraža na vsaki etapi raziskovalnega procesa. Gre za delo, ki 
je v stiku z realnostjo, zato si pridobiva izkušnje. Raziskovalna naloga pomeni 
integracijo žive izkušnje. 

Tradicionalno raziskovanje pri raziskovalni nalogi dobi tudi nove kvalitete, tako 
da preidemo na akcijsko raziskovanje, ki ima naslednje značilnosti (Sagadin, 1989): 
raziskovanje in akcija se prepletata, vloga mentorja in vloga dijaka -- raziskovalca 
nista ločeni, svoje mesto ima diskurz, eksperiment je vključen v inovacijski proces, 
skupinska dinamika je medij raziskave. Navedene trditve veljajo pri nastajanju 
raziskovalne naloge in njeni končni izvedbi. Velja tudi spiraini potek sprepletanjem 
akcije in razmišljanja. Kako se v praksi uresriičujejo te ideje, je odvisno, kakšnih 
problemov se lotevamo in kako to izvajamo ob poteku raziskovalnih nalog. 

2.3 Priprava učencev 

Učence je treba na raziskovalno nalogo pripraviti. Najprej jih seznanimo z 
načinom dela pri raziskovalni nalogi, ki se deli na več stopenj: navodila, načrtovanje, 
izbor problema, prevzem, izvedba, ki obsega iskanje literature, terensko delo, zapis 
in predstavitev. Vsaka etapa zahteva visoko stopnjo samostojnosti za učence in 
skrbno mentorstvo učitelja. Navedene stopnje naj ustrezajo zahtevnosti določenega 
dela. Na začetku povemo, kako naj poteka raziskovalni proces. Indirektno razisko-
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vanje poteka ob knjigah. To je uvod v pravo raziskovanje, ki poteka na terenu, kjer 
se dijak direktno sreča z dejanskimi problemi in jih skuša analizirati na osnovi 
zbiranja podatkov in jih predstaviti na osnovi terenskih metod. Raziskovalna naloga 
je kombinacija indirektnega raziskovanja po knjigah in direktnega na terenu. 

Za odločitev, delo in izvedbo raziskovalne naloge je potrebna motivacija. 
Nobeno delo se ne da opraviti brez nje, zlasti pa ne zahtevnejše. Motivacija je lahko 
različna, najpogosteje učenec dela iz zanimanja za določeno področje, da bi o njem 
več izvedel. To je tudi vzrok za prevzem naloge. Cilj te notranje motivacije je v 
dejavnosti sami. Tudi pohvala, priznanje je motivacija (zunanja), ki daje pobudo 
za delo. Motivacija je proces izzivanja učenčevih aktivnosti, da bi dosegel določen 
cilj. 

Izbor teme izhaja iz motivacije, zlasti iz notranje, torej iz radovednosti, iz 
interesa za snov, iz želje po raziskovanju novega, pa tudi iz zunanje (doseči 
priznanje). Za temo se odloči, ker o snovi verjetno precej ve. O temi se učenec 
posvetuje z mentorjem in skupaj izbereta najustreznejšo varianto, ki daje možnosti 
za učenčevo ustvarjalno delo. 

2. 4 Etape pri raziskovalni nalogi 

Uvod. Tu dijak predstavi obstoječe stanje in navede znana dejstva, ki so za 
razumevanje nujno potrebna. Opozori na značaj in izvor uporabljenega gradiv.a: 
Razloži, kaj je predmet njegove raziskave in zakaj je to pomembno. PoudantI 
moramo, da je učenčeva raziskava lahko zelo zanimiva in pomembna. 

Namen in cilji. Učenec opredeli namen naloge. Zapiše in navede pričakovane 
rezultate, ki dajejo predstavo o pomenu naloge. Zakaj bo dijak delal nalogo? 
Raziskovalna naloga naj doseže določene cilje. Imeti mora uporabne rezultate. 
Predmet raziskave je odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Hipoteze. To so domnevni odgovori na raziskovalna vprašanja, kijih v procesu 
raziskave tudi učenec empirično preverja. Hipoteze morajo biti jasno navedene. Te 
med raziskavo učenec potrdi ali ovrže. 

Metode. Učenec pridobi čim več gradiva na različne načine. Zbira literaturo, 
vire. Intervju, anketa, kartiranje, merjenja, poskusi, obiski opazovanega prostora 
dajo izvirne podatke. 

Ko je gradivo zbrano, sledi obdelava po?atk~v. ~u so po~~mbn: grafič~e 
predstavitve, ki so sliko~a oblika tabele. Grafikon ln dIagram slUZIta za ~1~st~acI~o 
statističnih podatkov. Ce jih učenec postavi v karto, so to kartogramI In Imajo 
prostorski učinek. 

Dispozicija. Pomaga pri pisanju elaborata, ker kaže glavno nit raziskave. Uče
nec postavi v ospredje glavni problem, ki mu je treba posvetiti največ pozornosti. 

Dispozicija naj bo čimbo]j podrobna, ker predstavlja vodilo. 
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Analiza. Učenec zbira gradivo in ga analizira. Analiza vključuje več poglavij, je 
podrobna, saj se loti vsakega elementa, da bi bil problem čim bolj natančno 
predstavljen. Učenec se poslužuje različnih tehnik raziskav in metod dela. Obdela 
podatke, išče zveze in soodvisnost ter skuša izluščiti bistvo iz različnih zornih kotov. 

Diskusija. Zasluži svoje poglavje. Predstavlja srce naloge, saj se v njej opiše 
pomen dobljenih podatkov in predstavi rezultate. Opozori na tiste ugotovitve, ki 
odpirajo nova, še ne raziskana področja. 

Rezultati. So g]avna stvar raziskovalne naloge. Povedo, kaj je raziskovalna 
naloga prinesla novega. Predstaviti jih je treba kratko in jedrnato. Po možnosti se 
jih naniza v do]očenem redu. 

Zaključek. Učenec strne sklepne misli. Napiše glavne rezultate - torej bistvo 
raziskave. Ugotovi, če je dosegel postavljene cilje. Potrdi ali ovrže domnevne 
hipoteze. V zaključku navede objektivno oceno dobljenih rezultatov. Poudariti 
mora, da je to, kar je raziskoval, zelo pomembno. 

Povzetek. V njem učenec kratko predstavi bistvo naloge. Pove, kaj in kako je 
delal in kakšni so rezultati. Napiše zanimivo, tako da pritegne bralca. 

Poster. Je slikovna in grafična predstavitev določene vsebine. Prikaže bistvo 
raziskovalne naloge. Pri tem je pomembna izbira papirja (barva, velikost), grafična 
zamisel (razdelitev vsebin na tekstovni in slikovni del), razporeditev na papirju, 
naslov, črke in seveda jasno prikazana vsebina, ki zbudi zanimanje in naredi vtis. 

Poster, lahko tudi maketa, daje prostorsko predstavo obravnavane vsebine. 

Predstavitev. Po končani nalogi je treba pripraviti kratko predstavitev naloge, 
kjer učenec predstavi bistvo raziskave. Pri tem uporabi različno slikovno gradivo 
(prosojnice, slike, diapozitive, video), s čimer doseže večjo nazornost. Predstavitev 
je javna pred publiko, zato mora biti učenec prepričljiv, da bodo rezultati razisko
valne naloge zaživeli v vsej pomembnosti. Tudi poster je odraz njegove raziskave, 
zato naj bo učenec pri njem čim bolj iznajdljiv. 

Tak potek imajo raziskovalne naloge, ki so vodene po načrtu in težijo k 
določenemu cilju. Učitelj mora dati učencem svobodo pri delu, a pri tem ga vodi, 
spodbuja in svetuje. Poiskati literaturo, jo izbrati, delati na terenu, so za učenca 
zahtevni postopki. Terenska, praktična aktivnost se povezuje z intelektualno aktiv
nostjo, kar pripomore k doseganju novih ciljev na raziskovalnem področju. Učenci 
spoznavajo terensko delo in delo po literaturi ter na osnovi tega pridejo do novih, 
lastnih zak1jučkov, ki so rezultat trenutnih raziskav in izkustev na osnovi že prejšnje
ga znanja in knjig. Vse to je treba podati v pisni in slikovni obliki v nalogi. Nakazane 
etape moramo jemati kot možen primer, vendar naj vsaka naloga prinese nove 
možnosti dela. 

Odločitev, da bo učenec delal raziskovalno nalog, je zahtevna za učenca in tudi 
za mentorja. Za rezultate dela, za uspeh naloge sta odgovorna oba. Zato se pri vsaki 
nalogi pred učenca in tudi pred mentorja postavlja vrsta vprašanj, med katere sodi 
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motivacija za delo, izbor teme, koncept in izdelava naloge in končna predstavitev. 
Temo, ki jo je učenec izbral, mora premišljeno analizirati, preveriti rezultate, 
narediti sintezo. Vloga učenca je takšna, kot je vloga raziskovalca. 

Pri izdelavi raziskovalne naloge ne gre za reprodukcijo, ampak za naporno 
ustvarjalno delo. Za tako delo mora učenec marsikaj vedeti, razumeti, znati. 
Aplicira teoretična spoznanja in od abstraktnega mišljenja prehaja h konkretnim 
nalogam. Učitelj mora učenca pri tem voditi, mu svetovati. Pomembno je, koliko 
in kako se z učencem ukvarjamo, koliko ga spodbujamo aktivnosti in visokim 
dosežkom. Pomembno je naše vživljanje v temo, demokratičen odnos, kar vpliva 
na storilnost in kvaliteto naloge. Vloga učitelja je vloga mentorja. 

3. Sklepne misli 

Pri delu raziskovalne naloge zasledimo pri učencih: 
o interes, tekmovalni duh, 
o prilagojenost vsakemu učencu, 
o angažiranost glede na sposobnost. 

Naloga je odvisna od znanja, sposobnosti in delavnosti učenca. 

Učenci si želijo zanimivega in aktivnega dela. Zahtevnost pri raziskovalni nalogi 
je velika in pomeni vrh inovativnega učenja. Odločitvi za nalogo sledijo: akcija, 
razmišljanje, analiza, sinteza, pripravljenost na tveganje ob literaturi in na terenu 
ter končno naloga. Ob tem raste strokovna in osebna samozavest. Dialog se odvija, 
vse pa pripomore k uspešnejši nalogi. Učenec je v vlogi raziskovalca. 

Za nalogo je značilna ustvarjalnost. Uspešnost je zlasti v tem, da se učenci 
navajajo na samostojno delo, pri čemer je važna kvaliteta naloge, posterja in 
predstavitve. Raziskovalna naloga pomeni mnogo več kot samo učenje tekoče 
snovi. Mislim, da so raziskovalne naloge nadgradnja običajnega pouka, s tem pa 
potrjujem v uvodu navedeno misel GaUagherja (1985). 

Raziskovalna naloga je torej kompleksna: izkušnja učencev, njihova integracija, 
aktivnost, konkretni cilj in vodstvo učitelja. Raziskovalna naloga kot inovacija je v 
tem, da učenec spozna nalogo kot samostojno delo po metodi in vsebini. Učenec 
jo spozna kot rezultate trenutne raziskave. Zaradi posebnih metod, ob katerih 
nastane naloga, postanejo vsebine širše, izbrane po lastni volji, dijak pride do svojih 
zaključkov. Naloga daje djjaku možnost, da v njej predstavi probleme po vsebini 
kot tudi po metodi. 

Raziskovalna naloga postavi učence v aktiven položaj. Omogoča jim, da se 
srečajo s problemsko stvarnostjo in si tako pridobijo izkušnje, analizirajo elemente 
v prostoru, spoznajo medsebojne odvisnosti in se učijo podajati sintezo med 
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elementi. Učenci-raziskovalci so proučevalci dejanskih problemov, v čemer je 
potrjena tudi trditev Renzullija (1977), ki jo navajam v uvodu. 

Bistvo raziskovalnih nalog kot oblike samostojnega dela je, da učenci ustvar
jalno delajo, sami spoznavajo bistvo snovi, so domiselni pri sestavi, zavzemajo svoje 
stališče do raziskave, kar izrazijo v nalogi in tudi na postru, samostojno gledajo na 
celoto, ki jo predstavlja naloga. 

Uspehi nalog kažejo, da bolj nadarjeni učenci dosegajo večje uspehe, saj moj 
raziskovalni vzorec (90 nalog, ki so jih učenci izdelali pod mojim mentorstvom) 
dokazuje, da so nagrade za naloge pripadle učencem iz programa "komercialni 
tehnik". 

Motivacija pri raziskovalni nalogi je znatna, tako notranja, zaradi zanimanja za 
snov, problem in tudi zunanja (priznanje, nagrada). Motivacija dvigne uspehe nalog 
pri učencih iz vseh programov. Visok dosežek je lahko pogojen z nadpovprečno 
motivacijo npr. učenci iz programa "trgovec" so prejeli nagrade za makete k svojim 
nalogam. V uvodu navedene misli Blažiča (2000) so potrjene z navedenimi trditva
mi. 

Rezultati dela z učenci - raziskovalci kažejo, da je tako delo zelo zahtevno, tako 
za djjaka kot tudi za mentorja, ki naj motivira, vodi in nudi pomoč učencu na vsaki 
etapi raziskave, a učenec naj bo pri izboru, konceptu in izvedbi samostojen in 
svoboden. 

Raziskovalne naloge nadarjenim učencem odpirajo pot v raziskovalno dejav
nost, kajti njihove naloge tečejo tako kot delo raziskovalca npr. za simpozij. 
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Simona Napast 

Cilji zgodnjega učenja tujega jezika 

Strokovni članek 

UDK 372.880:373.3 

DESKRIPTORJI: tuj jezik, jezikovn~ psihološki in 
kulturni vidik, učit~ poslušati in govoriti v tujem 
jeziku 

POVZETEK - Učenje tujega jezika v sebi združuje 
jezikovno, psihološko in kulturno plat. Zgodnje jezi
kovno učenje zajema le kratke fraze, ki jih otroci 
usvajajo med igrami, pesmim~ izštevanko:m~ raz
ličnimi gibalnimi igrami ipd. Tuj jezik ni zgolj učenje 
jezika kot takega, njegovih besed, besednih zvez in 
odnosov med besedam~ temveč zajema tudi kulturo 
nekega naroda, kar pripomore k večji razgledanosti 
otrok. 
Otroke je potrebno naučiti poslušati in govoriti v 
tujem jeziku s pomočjo kratkih sporoči' navodil in 
zgodbic. Potrebno je uporabljati veliko slikovnega 
materiala, predvsem pa morajo vse dejavnosti temel
jiti na pesmih, rimah, plesu in gibanju nasploh. 

Professionalpaper 

UDC 372.880:373.3 

DESCRIPTORS: foreign language, linguistic, 
psychological and cultural aspec~ teaching listening 
and speaking in a foreign language 

ABSTRACT - Early learning is characterised by lin
guistic, psychological and cultural aspects. Early 
foreign language instruction consists of short phrases 
that students leam during singing, playing games and 
doing various physical activities. Foreign language 
instruction is not only teaching words in genera' it 
means meeting other cultures and customs. 
Little children have to be taught how to listen and 
speak ina foreign language. For this purpose we teach 
them shortverses, poems, songs, short instructions or 
stories. Picture material is of great importance, as are 
all kinds of activities based primarily on songs, dance 
and physical movement. 

Najpogostejši razlog za zgodnje učenje tujega jezika je dejstvo, da so mlaj.ši 
otroci v primerjavi z mladostniki in odraslimi veliko boljši posnemovalci ter z veČJo 
sposobnostjo dojemanja in razumevanja. 

Zgodnje učenje tujega jezika v sebi združuje tri vidike: jezikovni, psihološki in 
kulturni (Brewster, 1992, str. 24). 

1. Jezikovni vidik Učenje sporazumevanja vtujemjeziku poteka pri predšolskih 
otrocih na ravni poslušanja in govorjenja. Branja in pisanja ne moremo zahtevati, 
saj le-ta nista primarna cilja zgodnjega učenja tujega jezika. 

Prve priučene fraze so kratke in preproste. Učitelj mora vedeti, da se otroci 
med seboj razlikujejo glede na sposobnost dojemanja in perceptiranja, zato ni 
mogoče od vseh otrok zahtevati enakih odzivov. Mnogi otroci se namreč na tej 
zgodnji stopnji odzivajo le skozi neverbalno komunikacijo (ilustracije, fizično 
odzivanje ipd). Le učitelj lahko presodi o kvaliteti jezika, ki ga producira posamezen 
otrok. Najboljša pot zahtevnosti za mlajše otroke je srednja, ki ne zahteva pretirane 
strogosti, pa tudi prevelike popustljivosti ne (Brewster, 1992, str. 29). 
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Slika 1: Pomen učenja tujega jezika 

RAZUMETI IZRAZITI SE 

Ustno 

Poslušati Govoriti 

Brati POJMOVANJE Pisati 

V pisanju 

Otrokovo pozitivno naravnanost do memoriziranja določenih struktur, imen, 
fraz in izgovorjave lahko spodbujamo z učenjem kratkih pesmic, izštevank ali 
ugank. Učitelj pri tem prevzema vlogo voditelja, ki skrbi za vizualne in slušne 
pripomočke, ki pomagajo pri usvajanju jezika. 

Posnemanj e in memoriziranje pa nista glavna cilj a, sploh pa ne zadostna. Otroci 
se morajo naučiti sami oblikovati besedne zveze, ki jim pripomorejo k rešitvi 
določenega problema oziroma izpolnitvi neke že1je. Učitelj jim mora biti pri tem v 
pomoč kot model (Brewster, 1992, str. 31). 

2. Psihološki vidik Psihološki vidik je spoznanje otroka, da lahko vse, kar zna v 
maternemjeziku, enako, čeprav z različnimi jezikovnimi sredstvi, izrazi tudi v tujem 
jeziku (Brewster, 1992, str. 24). 

3. Kulturni vidik. S pomočjo tujega jezika otrok spoznava ne le njegove zakoni
tosti in pravila, temveč tudi kulturo dotičnega naroda, njegove navade in običaje, 
naslavljanja. 

Učenje tujega jezika ni le učenje besed in besednih zvez, marveč je v ospredju 
tudi kulturni vidik, saj s pomočjo jezika otroci spoznavajo miselnost določenega 
naroda. 
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Kako naučiti otroke poslušati v tujem jeziku 

Za majhne otroke zna biti poslušanje dolgočasno, predolgo in zato nezanimivo. 
Torej mora učitelj evo delo temeljiti na preprostih igrah, pesmih, rimah in navodilih, 
da se otroci navadijo na intonacijo jezika in posamezne sklope besed. Poslušanje 
ne sme biti le pasivno sprejemanje, marveč naj bodo otroci vk1jučeni v dejavnosti 
med samim poslušanjem. 

Aktivnost 

1. Poslušaj in ponovi 
Zelo primerna je igra Gluhi telefon, kjer se neko 
sporočilo prenaša šepetaje od otroka do otroka. 
Otroci morajo biti pri poslušanju zbrani, sicer 
pride na koncu do zanimivih variacij prvotnega 
besedila. 

2. Poslušaj in izloči 
V tem primeru je otrokovo poslušanje selektivno, 
kar pomeni, da se osredotoča le na določen 
samoglasnik, intonacijo ali rimo. 

3. Poslušaj in izvajaj 
Ta aktivnost se izvaja s t.i. dejavnostnimi igrami ali 
pesmimi, kot so Kdo se boji črnega moža; Koliko 
je ura, gospod; Volk; Dan - noč ipd. 
Origarni oziroma gubanje papirja prav tako 
zahteva navodila, katerim otroci sledijo. Ena 
izmed možnosti je še sledenje potem na 
zemljevidu, ki te privedejo do določenega cilja. 

4. Poslušaj in narišilpobarvaj 
Slikovni nareki so odlično sredstvo za učenje 
samostalnikov in pridevnikov, ki označujejo 
velikost, barvo, obliko, razpoloženje ipd. 

5. Poslušaj in ugani 
Ta vaja temelji na opisih. Otroci ugibajo, kaj se 
skriva za njimi .. 

6. Poslušaj in označi 
Aktivnost uporabimo pri označevanju človeškega 
ali živalskega telesa, trgovin, sadja, zelenjave ... 

7. Poslušaj in poveži 
Za mlajše otroke je najprimernejša igra Bingo. 
Povezujejo enake stvari (npr. sadje, šolske 
potrebščine, dele obraza) ali nasprotja 
(majhno-veliko, pes-mačka). 

Sredstva 

Kratka sporočila, kot so 
navodila ali povedi, ki imajo 
manj kot deset besed 

Primerne so pesmi, rime in 
zgodbe z rimami 

Dejavnostne igre in rime 

Kolaž papir 

Zemljevidi (ročno izrisani) 

Kratki govorjeni opisi (lahko 
tudi nedokončane risbe, ki jih 
otroci ob poslušanju 
dopolnjujejo) 

Kratki govorjeni opisi 

Oznake (napisane ali narisane) 

Bingo karte ali slikovne karte 

Delovni listi 
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Aktivnost 

8. Poslušaj in razporedi 

Sredstva 

Sličice (zgodbe, vsakodnevne 
aktivnosti, nakupovanje, 
oblačenje, pri jedi...) 
Delovni listi 

Najpogosteje je ta aktivnost v rabi po povedani 
zgodbi. Otroci postavijo slike z izseki iz zgodbe v 
pravilen vrstni red. 

--=-------------------------------- - ------
9. Poslušaj in razvrsti 

Ta aktivnost prav tako temelji na slikovnem 
materialu. Otroci pazljivo poslušajo opis kakšne 
živali, predmetov, rastlin in jih razvrščajo v skupine 
(živali s štirimi nogami, igrače, sadje). 

Kako naučiti otroke govoriti v tujem jeziku 

Slike 

Delovni listi 

Otroci imajo veliko motivacijo za učenje, morajo pa biti nenehno spodbujani 
in hvaljeni, da ne izgubijo poguma in v01je. 

Začetni pouk jezika v veliki večini sestoji iz pozdravov, jezika v razredu, 
rutinskih dogodkov, bontona. Šele kasneje se skozi postopno zahtevnejše govorne 
aktivnosti otroci naučijo sporazumevalnih veščin. 

Aktivnost 

1. Glej, poslušaj in ponovi 
Učitelj pokaže sliko, pove, kaj prikazuje, učenci 
ponovijo. Izgovorjava otrok mora biti zadovoljiva, 
preden lahko predstavimo novo besedo. 
Ko predstavimo nekaj besed, po vsaki vprašamo s 
pomočjo slike, kaj predstavlja. 

2. Poslušaj in sodeluj 
Otroci sodelujejo z imenovanjem besed, ki sledijo 
v zgodbi, s tem da učitelj pokaže sliko ali ne. 

3. Igre spomina 
Določene strukture ali besede otroci vadijo s 
pomočjo Gluhega telefona ali verižnega stavka 
(Oblekel sem hlače. Oblekel sem hlače in majico ... ) 

4. Dramatizacija 
Besedni zaklad in utrjevanje določenih besednih 
struktur je najprimerneje krepiti ob dramatizaciji 
nekega krajšega besedila. Otroci se na pamet 
naučijo tekst, hkrati pa lahko izdelujejo maske, 
pripomočke, posterje, sceno. 

Sredstva 

Slikovne karte (živali, hrana, 
oblačila, dejanja) 

Knjige, uganke, pesmi 

Kratka govorjena sporočila 

Pravljice 

Različen material za lutke, 
pripomočke in sceno 



116 Pedagoška obzorja (1, 2001) 

Aktivnost 

5. Rime, dejavnostne ali jazzovske pesmi 
Sproščeno ponavljanje močnega ritma ali 
ponavljalnih delov pripomore k hitrejšemu 
pomnjenju besed nih zvez. 

6. Obnavljanje zgodbe 
Otroci povedo preprosto verzijo zgodbe, ki so jo 
slišali. Pomagamo jim s slikovnim materialom ali 
realijami. 

7. Glej in vprašaj 
Potreben je slikovni material, ob katerem si otroci 
postavljajo vprašanja, kot so Koliko ... ? Kakšne 
barve ... ? Imaš rad ... ? Katere ... ? Kdaj ... ? 

8. Uganjevalne igre 
Otroci obožujejo uganjevanje. Sami radi 
prevzemajo vlogo v opisovan ju predmeta, živali ali 
osebe. Uganjujejo, koga opis predstavlja. Lahko 
gre tudi za pantomimo. 

9. Informacijska vrzel 
Otroci delajo v parih ali skupinah. Imajo slikovne 
predloge z različnimi detajli, manjkajočimi deli, 
nepobarvanimi predmeti. 
Z vpraševanj em prihajajo do manjkajočih 
informacij. 

10. Vprašalniki 
Za manjše otroke so primerne slikovne tabele. V 
parih se sprašujejo, kaj imajo radi, česa ne, kaj 
zmorejo, česa ne. 

11. Igra vlog 
Učenci se z vlogami postavijo v prodajalca in 
kupca, mame in otroka, učitelja, učenca. 
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Simona Sanda 

Medvrstniško nasilje - razlike v pogledih 
staršev in njihovih otrok 

Strokovni članek 

UDK 371.5-058.53 

DESKRIPTORJl' učenci, starš~ nasilje, permisiv
nost, represivnost 

POVZETEK - Nasi/je med vrstniki je velik problem 
sodobne šole. V želj~ da bi čim bolj uspešno reševali 
probleme nasilja, moramo biti seznanjeni s stališči 
staršev do tega problema. Če obstajajo razlike med 
stališči staršev in njihovih otrok, moramo te razlike 
upoštevati v preventivnih in kurativnih programih. 
Naša raziskava se dotika tega področja in daje veliko 
iztočnic za iskanje novih poti dela s starši s ciljem -
zmanjšati intenzivnost nasilja med vrstniki. 

1. Uvod 

Professional paper 

UDC 371.5-058.53 

DESCRlPTORS: students, parents, violence, per
missiveness, repression 

ABSTRA CT - Peer violence is a major problem of 
modem school In a deske to successfuJly solve this 
problem, we have to become acquainted with the 
parents' attitudes about it. It we find differences be
tween the attitudes of parents and their children, we 
have to take them into account in the prevention and 
treatment programmes. Our research shows how 
parents and children think about this issue and offers 
several strategies about how to design programmesfor 
parents or children in order to accomplish our goa~ 
which is to decrease the intensity of peer vialence. 

Pri svojem delu se vsakodnevno srečujem s problematiko medvrstniškega 
nasilja, zato sem bila vesela, da se je naša šola lahko vključila v projekt z naslovom 
Preprečevanje nasilja med vrstniki, ki je sistematično pristopil k reševanju omen
jene problematike. Projekt je potekal v Celju, vanj so bile vključene vse celjske 
osnovne šole in ga je podprla tudi celjska Mestna občina. Projekt je bil zastavljen 
zelo široko in na tem mestu ne bi o njem več govorila, pač pa bi omenila le raziskavo, 
ki smo jo v okviru tega projekta izvedli. Z omenjeno raziskavo smo si svetovalni 
delavci, ki delamo na celjskih osnovnih šolah, prizadevali izdelati analizo stanja 
medvrstniškega nasilja po šolah (koliko je nasilja po šolah, kakšne oblike nasilja se 
pojavljajo, kje se nasilje dogaja itd). Raziskavo je vodil T. Leskovec. Naša šola je 
sodelovala v vzorcu, ki je bil zajet v raziskavi. 

Iz literature o medvrstniškem nasilju, kakor tudi iz lastnih izkušenj, sem 
ugotovila, da je srž problema medvrstniškega nasilja v družini. Vzroke je iskati v 
nerazumevanju med družinskimi člani, v vzgojnih prijemih staršev in v njihovem 
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načinu vedenja. Otroci se svojega vedenja naučijo v družini. Če je v družini veliko 
fizičnega in psihičnega nasilja, se bo otrok le tega naučil ter ga kot prevladujoč 
vedenjski vzorec prenesel na druge odnose, v katere bo vstopal. 

Družinska klima vpliva na otrokovo vedenje v šoli, tako na pozitivne kot ne&,a
tivne oblike vedenja, in seveda na nasilje, ki ga otroci izvajajo drug nad drugim. Ce 
bomo hoteli zmanjšati nasilje v šoli, bomo morali z raznimi načini dela vplivati na 
odnose v družini, to pa tako, da bomo vključili starše v razne programe dela na šoli. 

Zanimalo me je, koliko so starši seznanjeni z nasiljem v šoli, koliko spremljajo 
dogajanja v zvezi z njihovimi otroki, ali jim otroci zaupajo svoje težave itd. Zanimalo 
me je tudi, koliko odstopa informiranost staršev o medvrstniškem nasilju od 
dejanskega stanja, ki ga podajo njihovi otroci. Razmišljanja so me spodbudila k 
raziskovalnemu delu, v katerega sem vključila tudi učence. Prijavili smo raziskoval
no nalogo v okviru gibanj a Mladi za napredek Celja z naslovom Nasilje med vrstniki 
- razlike v pogledih staršev in njihovih otrok. V raziskovalni nalogi je sodelovalo 5 
učencev iz 7. in 8. razreda. 

2. Pojem nasilja med vrstniki 

O nasilju med vrstniki govorimo, kadar učenec ali skupina učencev namerno 
poškoduje ali prizadene drugega učenca ali skupino učensev. Nasilje pogost~ traj~ 
dlje časa. Nasilnež je učenec, ki trpinči druge učence. Zrtev je učenec, ki trpI. 
Učenec se lahko znajde tudi v obeh vlogah, torej v vlogi žrtve in v vlogi nasilneža. 

Nasilna dejanja imajo vedno negativno konotacijo. Lahko so telesna (porivanje, 
pretepanje, zbadanje, brcanje itd.), besedna (zafrkavanje, žaljenje, zasmehovanje, 
poniževanje itd.). Učenec, ki je žrtev, ob tem hudo trpi, se ne zna braniti, ne upa si 
poiskati pomoč, je prestrašen, kar lahko označimo tudi kot duševno nasilje. Na
silnež je v vlogi močnejšega in uporablja svojo moč nad šibkejšim, nad žrtvijo. 

Telesne oblike nasilja so bolj opazne. O njih se več pogovarjamo in tudi 
ukrepamo, prikritih oblik (besedno, duševno nasilje) pa pogosto ne opazimo. 

V šolah je v nasilje udeležen vsak 7. učenec, lahko gre za dečke ali deklice, 
mlajše, starejše, uspešne ali neuspešne učence. Nasilje se lahko dogaja kjerkoli v 
šoli - v razredu, na hodniku, v jedilnici, na igrišču, na poti v šolo in iz nje ... 

Učenci, ki trpinčenje doživljajo, zaradi sramu, ponižanja, nezaupanja in strahu 
neradi priznajo svoje težave. Nasilje nad njimi ponavadi traja dolgo časa, nasilna 
dejanja se ponavljajo. 

Med učenci, ki so žrtve nasilja, kot tudi med učenci, ki so nasilneži, ločimo več 
kategorij. 

Žrtve so otroci, ki jih navdaja več tesnobe, bolj se počutijo ogrožene kot večina 
drugih. Njihova samopodoba je slaba, počutijo se neprivlačne, nezaželene, nespo-
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dobne, pogosto so v zadregi in jih je sram. V razredu so osamljeni. Fizično so 
šibkejši. Ob napadu ostanejo neučinkoviti in nemočni. Gre za tj. pasivne žrtve. 

Nekatere žrtve lahko s svojim vedenjem tudi izzivajo druge učence - npr. s svojo 
nemimostjo, nezbranost jo, vročekrvnost jo (na vsak način se želijo braniti, vendar so 
pri tem neuspešni), z nasilnost jo do mlajših učencev. Gre za tj. provokativne žrtve. 

Odvisne žrtve se zaradi velike težnje po sprejetosti v skupini pridružujejo 
močnejšim učencem. Z nasilnim vedenjem si želijo povečati občutek varnosti. 

Nasilneži so fizično močnejši od vrstnikov, radi si podrejajo druge učence. So 
nasprotovalni in kljubovalni in se hitro razjezijo. Do drugih so grobi in trdosrčni, 
zato v razredu niso najbolj priljubljeni. Pogosto imajo ob sebi kakšne spremljevalce. 
O sebi si mislijo vse najboljše. Pogosto imajo slabo družbo. V šoli imajo povprečen 
uspeh, ki v višjih razredih upada. Govorimo lahko o dominantnih nasilnežih. 
Nekateri nasilneži pa imajo tudi manj samozaupanja vase in so bolj strahopetni, so 
pa nasilni zaradi svojih notranjih težav. Tej kategoriji nasilnežev pravimo anksiozni 
nasilneži. 

Nasilje v šoli je resen problem, zato mu moramo posvJtiti veliko pozornosti. 
Ker je pogosto prikrito in se z njim seznanimo šele, ko preteče že veliko časa, je 
dobro, če poznamo znake v vedenju, ki nas do tega nasilja lahko pripeljejo. 

Poleg zgoraj naštetega moramo biti pozorni še na naslednje znake: 
o na učence, ki se izogibajo pouku, pogosto neopravičeno izostajajo, 

imajo poškodovane knjige, oblačila; 
o na učence, ki kažejo neobičajne znake v vedenju - so pretirano zaprti 

vase, imajo neobičajne izbruhe jeze oziroma spremembe v razpolože
nju, so žalostni, potlačeni; 

o na učence, ki izgubljajo interes za šolsko delo in dobivajo slabe ocene; 
o na učence, ki doma zahtevajo veliko denarja ali ga naskrivaj vzamejo. 

Kot sem uvodoma omenila, je velik del nasilja pogojen z družinsko dinamiko. 
Zanima nas predvsem, koliko je agresivnosti v družinah otrok, ki so vpleteni v 
medvrstniško nasilje ter kakšni so vzgojni prijemi staršev. 

Nerazumevanje med zakoncema, stalni konflikti, čustveno zavračanje otroka, 
omaja v otroku bazično zadovoljevanje potreb po varnosti in sprejetosti. S posle
dično slabo samopodobo, ki se kaže kot pomanjkanje zaupanja vase in v druge ljudi, 
bo takšen otrok ob frustracijah nezmožen konstruktivne samoobrambe. Tlačil bo 
predvsem negativna čustva, ki bodo v njegovi osebnostni dinamiki ustvarjala nape
tosti in vedenjsko rezultirala v nasilju. 

Prestrogo in telesno kaznovanje je naslednji neugodni faktor v družini. Starši z 
represivnimi vzgojnimi prijemi naučijo otroka, da je le na takšen način možno 
doseči želene cilje. Nenehni pritiski, ki ob kaznovalni vzgoji ostajajo v otroku, se 
pretvorijo v sovražen in napadalen odnos do okolja in s tem tudi do vrstnikov. 
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Po drugi strani pa kaznovanje v otroku pušča veliko bojazni, ki se ob nenehnem 
ponavljanju fizičnega nasilja, sprevrže v nevrotične vzorce. Takšen otrok je poten
cialna žrtev. 

Pretirano permisivna vzgoja ščiti otroka pred frustracijami, zato se otrok v 
zunanjem svetu ne znajde med močnejširni in napadalnimi vrstniki. 

3. Metodologija 

V vzorec smo vključili starše in učence naše šole od 5. do 8. razreda. Vključenih 
je bilo 87 učencev (56 dečkov in 31 deklic) ter 65 staršev (od 41 dečkov in 24 d~klic). 
Aplicirali smo nekoliko spremenjen vprašalnik M. Pušnik (objavljen v reviji Solsko 
svetovalno delo letnik 1996, št. 2, str. 36 do 39) za učence ter isti vprašalnik za starše, 
ki pa smo ga oblikovali tako, da so nanj lahko odgovarjali starši za svoje otroke v 
zvezi z medvrstniškim nasiljem. Pri vprašalniku za starše smo zaradi manjšega 
števila primerjav izpustili nekaj vprašanj, ter dodali dva vprašanja, ki preverjata 
stališča staršev do vzrokov in pogostnosti nasilja. 

Pri nekaterih vprašanjih pri vprašalniku za starše smo dodali odgovor ne vem. 
Odgovor ne vem je z interpretativnega vidika pomemben, saj kaže na informiranost 
staršev o nasilni problematiki njihovih otrok v šoli. 

V nalogi smo si postavili hipotezo, da obstajajo razlike v odgovorih staršev in 
njihovih otrok. 

4. Rezultati in interpretacija 

V rezultatih bomo navedli le nekatere primerjave, ki so za pojasnitev razisko
valnega problema bistvene. 

Na vprašanje o preživljanju prostega časa so učenci odgovorili, da največ pos
lušajo glasbo (29%) in se ukvarjajo s športom (26%). Starši menijo, da je teh 
dejavnosti nekoliko manj (le 17%). Starši ocenjujejo, da učenci več časa presedijo 
pred televizijo (razlika je 9%) in da se več igrajo (razlika je 10%), kot pa to menijo 
učenci sami zase. 

V drugih odgovorih razlike niso bile tako velike kot pri branju knjig, ročnih 
delih, pohajkovanju. Pri pomoči doma so odstotki visoki pri učencih (27%) in 
starših (30% ). 

Razlike v odgovorih o preživljanju prostega časa lahko pomenijo, da učenci 
dokaj samostojno razpolagajo s svojim prostim časom. Ugotavljamo, da je to za 
razvoj otrokove samostojnosti lahko pozitivno, vendar v smislu pogostega nasilja, 
ki ga med vrstniki zaznavamo, manj ugodno. 

Simona Sanda: Medvrstniško 

Učence smo povprašali, katere so najpogostnejše oblike nasilja. Navajajo besed
no nasilje in sicer zafrkavanje (38%), sledijo vzdevki (19%) in grožnje (18%). Slaba 
desetina respondentov odgovarja, da se jim kaj takega še ni zgodilo. Fizične oblike 
nasilja v odgovorih učencev niso tako močno prisotne. 

Starši ocenjujejo bistveno manj nasilja kot učenci. Menijo, da je največ zafrka
vanja (20% ). 

Zanimali so nas tudi vzroki za nasilje med vrstniki na šoli. Dobra tretjina staršev 
vidi vzroke za nasilje v televiziji, 27% staršev meni, da gre le za nagajivost otrok, 
petina pa jih meni, da je za nasilnost kriva premajhna strogost staršev. 

Odgovori so zanimivi, saj starši dokaj eksternalizirajo vzroke za medvrstniško 
nasiJje. Pomen faktorjev vzgoje in klime v družini je v njihovi oceni manj pomem
ben. Pomembnost pripisujejo le permisivnosti. 

5. Zaključek 

Osnovni ci1j predstavljene raziskovalne naloge je bil ugotoviti informiranost 
in odnos staršev do problematike medvrstniškega nasilja ter diskrepanca z dejan
skim stanjem, o katerem lahko poročajo njihovi otroci. Starši so pomembna točka, 
na katero moramo računati v vseh ukrepih za preprečevanje medvrstniškega 
nasilja. Rezultati jasno kažejo na veliko diskrepanco v ocenah obeh skupin, torej 
staršev in učencev. Kje so vzroki takšnih razlik, v raziskovalni nalogi nismo razpravl
jali, samo dejstvo pa nam nudi veliko izhodišč v smislu preventivnega, pa tudi 
kurativnega ukrepanja zoper omenjeno problematiko. Na nivoju celotne šole ali 
pa razredne skupnosti kaže organizirati čim več različnih oblik dela s starši, v katerih 
bi se starši informirali o stanju medvrstniškega nasilja na šoli, o načinih reševanja 
nasilja in oblikah pomoči itd. Omenjene rezultate pa je moč uporabiti kot iztočnice 
tudi v individalnih stikih s starši v svetovalni funkciji šolske svetovalne službe. 
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POVZETEK - V prispevku avtorica prikazuje vzorec 
za možno didaktizacijo socioloških učnih vsebin, za
jetih v učni enoti Spol. Vzorec je oblikovan smemo, 
kar pomen~ da ga učitelj lahko nenehno glede na 
konkretno situacijo prilagaja. Mogoče ga je nadgra
jevati in s tem doseči boljšo kvaliteto poučevanja. 

1. Uvod 

Professionalpaper 

UDC 372. 85Z·372. 83 

DESCRIPTORS: gender, gender role, gender asym
metry, society, culture 

ABS1RA.CT - The article offers an example of how 
sociologica1 contents dealing with gender issues can be 
presented in the classroom. The example has been 
designed in such a way so as to allow the teacher 10 
adapt it each time to the concrete situation. It is possible 
10 build on it and thus achieve an even hi1!/1er quality of 
teaching. 

Učna ura naj bi prispevala k spoznavanju spola kot ene izmed pomembnih 
družbenih kategorij. Učenec naj bi tudi pobliže spoznal vsebino pojmov: spol, 
spolna identiteta, spolni značaj, spolna diskriminacija, spolna dihotomija. 

Didaktizacija obravnavanih vsebin naj bi učencem krepila družbeno senzitiv
nost za dogajanja, povezana s spoloma, v demokratičnih, pluralnih družbenih 
sistemih. 

Predstavljeni vzorec je za uporabnika odprte narave. Ustvarjalno ga lahko 
vsebinsko in didaktično preoblikuje, nadgrajuje. 

2. Didaktična obravnava vzorca 

U čite1j lahko uvod izpe1je z uporabo dveh problemskih delovnih pristopov: 
o z učenci opravi igro asociacij na temo spol; 
o učencem lahko zastavi vprašanje, zakaj obstajajo v družbi razlike. 

Po opisani motivaciji učitelj napove cilje učne ure. 

Dr. Alojzija Židan: Didaktični vzorec obravnave učne enote "Spol kot ... 123 

Zaželeno je, da pri vsebinski obravnavi kategorijo spola izpostavimo čim bolj 
celovito z biološkega, antropološkega in družbenega stališča. Učitelj lahko obrav
nava naslednje probleme v zvezi s to tematiko: 
1. Pomen spola v družbi in kultwi. Tu ima vsak spol vlogo in s tem povezane življenjske 
odločitve, v zvezi z izobraževanjem, zaposlitvijo, zastopanostjo v politiki itd. 

2. Spolna dihotomija (različno vrednotenje moških in žensk). Ta se kaže v neenakih 
družbenih položajih. 
3. Spolna vloga. Spol kot družbena kategorija je tvorjen iz treh različnih, med seboj 
tesno povezanih sestavin: spolne identitete, spolne vloge in spolnega značaja. 
Identiteta pomeni zavedanje in občutenje lastnega, edinstvenega, unikatnega jaza 
in odzivanja nanj. Na oblikovanje podobe o lastnemjazu (self-image) zelo vplivajo 
socializacijski procesi. Ti so danes drugačni kot v preteklosti. Govorimo o upadu 
moči tradicionalnih socializatorjev, kot sta šola in družina. Izjemno pa se krepi moč 
novega socializatorja medijev. 
4. Spolna asimetrija. To je neustrezno vedenje glede na spol. 

5. Spolna diskriminacija. Spolna asimetrija se povezuje s spolno diskriminacijo. To 
pomeni, da pripisuje družba enemu spolu večji pomen kot drugemu. In, ker ima 
ponavadi večjo vlogo moški spol, imenujemo takšno družbo moško-središčna družba. 

6. Spolni značaj. Ena izmed pomembnih sestavin spola je tudi njegov značaj. Tako je 
možno govoriti o tipičnih moških in ženskih lastnostih. Učenci naj izpostavljajo tipično 
moške in ženske lastnosti. Dodajo naj tudi konkretne primere, ki izražajo takšne tipične 
lastnosti. Žal tudi naša družba daje prednost moškim lastnostim. Tipična "moška" 
lastnost (razum) je očitno boljša kot tipična "ženska" lastnost (čustvo). 

Takšno ocenjevanje moških in ženskih lastnosti (kvalitet) ima že dolgo tradici
jo. Mnogokrat so namreč gledali na žensko kot na "koncentrat čustev" in na 
moškega kot na "koncentrat razuma". To se je odražalo tudi v kulturi obnašanja. 

Že otroci se namreč naučijo nekih vedenjskih vzorcev, ki so v določeni družbi 
zelo pomembni. Tudi spolne vloge in razlike med njimi prevzemamo, ne da bi jih 
poskusili spremeniti in se vprašati, odkod izhajajo. 

Učencem lahko tako obravnavane vsebine oblikujejo kakovostno, tolerantno 
kulturo pogovora. Navajajo ga lahko tudi na sožitje in enakopravno komunikacijo 
med predstavniki obeh spo lov, kar bi lahko pripomoglo k preseganju patriarhalnih 
odnosov v naši družbi. 

V zaključnem delu učne ure lahko učencem razdelimo delovne učne liste, na 
katerih le-ti odgovarjajo na vprašanji: 
1. Kakšni so vaši pogledi na žensko, ki je danes uspela v tipično moškem poklicu 
(na primer pilotka, avtomehaničarka ... )? 
2. Kakšni so vaši pogledi na moškega, ki je danes uspel v tipično ženskem poklicu 
(na primer kuhar, vzgojite1j ... )? 

Temu sledi diskusija. 
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3. Zaključek 

Pričujoči didaktični vzorec lahko prispeva k dinamičnemu, sodobnemu, parti
cipatornemu učenju in poučevanju sociol~ških vsebin. K~t s~o .že ~postavili, j~ 
didaktični vzorec odprte narave. To pomem, da ga lahko uCltelJ pnlagaJa konkretm 
situaciji. 
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Barica Marentič Požarnik: Psihologija učenja in pouka 

DZS, Ljubljana, 2000 

Univerzitetna profesorica ddr. Barica Marentič Požarnik, doktorica psihologije 
in pedagogike, je v slovenski prostor med prvimi (v knjigi iz leta 1987 Nova pota v 
izobraževanju učiteljev) vpeljala danes vsaj na pojmovni ravni uveljavljni koncept 
učitelja - razmišljujočega praktika. Pri tem je vseskozi poudarjala potrebo po 
spremenjenem dodiplomskem in podiplomskem usposabljanju učiteljev za novo 
vlogo. Avtorica se zaveda in na različnih mestih opozarja, da imajo pri uresničevan
ju tega pomembno vlogo tudi učitelji učiteljev, ki "naj bodo zgled razmišljujočih 
praktikov". Kot njena nekdanja študentka pedagogike lahko rečem, da te zahteve 
ne postavlja le drugim, temveč najprej sama daje zgled. Kot profesorica za peda
goško psihologijo na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete 
v lastni pedagoški praksi gradi na načelu, da morajo študenti, da bi se uspešno 
pripravili na vse zahtevnejše poklicne naloge, nove metode in pristope tudi izkusiti 
in doživeti na lastni koži - v času usposabljanja na fakulteti. K širjenju spremenje
nega pogleda na učiteljevo profesionalno vlogo in razvoj je prispevala s številnimi 
strokovno-znanstvenimi prispevki, pa tudi s seminarji in delavnicami iz visoko
šolske didaktike, izkustvenega učenja ipd. 

Na tej osnovi je oblikovana tudi njena najnovejša knjiga z naslovom Psihologija 
učenja in pouka. Avtorica ugotavlja, da knjiga ne daje veliko neposrednih napotkov, 
receptov za ravnanje. Zasnovana je kot poklicni priročnik sodobnega učitelja -
razmišljujočega praktika, ki svojo praktično modrost postopno gradi ob pogloblje
nem razmisleku o neposrednih izkušnjah. 

Knjiga obsega 299 strani, ki so razvrščene v 21 poglavij. V uvodu je vsebinsko 
kazalo, ki se podrobneje členi še na začetku vsakega poglavja, na koncu knjige pa 
je podano tudi stvarno kazalo. 

Knjiga je razdeljena v dva glavna dela. PIvo poglavje se začenja z vprašanjem, kaj 
je učenje; to vprašanje je osvetljeno z vidika osebnih pojmovanj (prepričanj), ki jih 
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imamo posamezniki o učenju ter zvidika znanstvene psihološke opredelitve učenja. 
Avtorica poda kratek vodič skozi labirint teorij učenja ter podrobno opredeli 
značilnosti učenja na različnih ravneh, od preprosrejših do spoznavnozahtevnejših, kot 
je reševanje problemov. V drugem delu so opisani dejavniki uspešnega učenja (spoz
navni, čustveno- motivacijski, socialni ... ) in sicer z vidika učenca in individualnih razlik 
med njimi. Tako je tudi preverjanje in ocenjevanje obravnavano predvsem z vidika 
vpliva na kakovost posameznikovega učenja, motivacije in znanja. 

Avtorica gradi na trdnih teoretično-znanstvenih okvirih, ki jih posreduje ra
zumljivo in nazorno, a hkrati problemsko razmišljuj oče. Pri koncipiranju knjige 
izhaja iz kognitivno-konstruktivističnih in humanističnih izhodišč, da znanja v 
gotovi obliki ne moreš drugemu "dati" niti od nekoga "sprejeti", ampak ga mora 
vsakdo z lastno miselno aktivnostjo ponovno zgraditi (str. 17). Tako je že v 
predgovoru navedena kratka, s sličicami sovic podprta legenda (raziskave, razmis
lite, preberite, naredite, povezava), ki bralca uvede v strukturo knjige in ga spod
budi h kritičnemu in razmišljujočemu branju. Vsako poglavje je podkrepljeno s 
številnimi zanimivimi raziskovalnimi ugotovitvami in navedbami dodatnih domačih 
virov obravnavane problematike, z dragocenimi mrežnimi povezavami med pojmi 
ter s vprašanji, nalogami in spodbudami za razmislek. Vse to bralcu omogoča, da 
prebrano naveže na svoje osebne in poklicne izkušnje, kijih s tem preveri, potrdi, 
poglobi ali pa tudi preoblikuje. 

Knjiga je tudi z oblikovne plati zelo privlačna. Bralca bodo nagovorile številne 
ilustracije, fotografije, miselni vzorci, sheme ... z barvnimi poudarki in uokvirjenimi 
vložki. 

Kot pedagoginja se ne spuščam v ožje strokovno presojo knjige. Ko jo berem z 
vidika interdisciplinarne presoje didaktika, menim, da bo knjiga gotovo lahko p0-
membno pripomogla k posodabljanju načrtovanja, izvajanja in preverjanja pouka 
oziroma k postopnemu prchodu od uveljavljenega transmisijskega modela pouka k 
bolj interakcijskemu in transformativnemu. Z didaktičnega vidika je še posebej 
zanimiva SOLO taksonomija struktutalnih ravni znanja Biggsa in Moora, ki izhaja 
iz bolj celostne ocene ravni razumevanja in povezovanja znanja in pomembno 
dopolnjuje danes močnO uveljavljeno Bloomovo kognitivno taksonomijo ciljev. 

Knjiga predstavlja dragoceno spodbudo za poklicno rast vsem, ki se ukvarjamo 
s poučevanjem: študentom - bodočim učiteljem, učiteljem v praksi in tistim, ki 
izobražujemo učitelje pa tudi vsem, ki želijo spoznati in izboljšati proces lastnega 
učenja, bodisi da so predmetni strokovnjaki, študentje ali dijaki. 

Dr. MileM Valenčič Zu/jan (1965), asistentka za didaktiko na Pedago!ki fakulteti v LjubljanL 
Naslov: lamova 66, 1000 Ljubljana, SLO; Telefon: 386 0125 63 338 

Mag. MiLuien Tancer 

V spomin prof. dr. Ivanu Furlanu (1920-2000) 

Sfor pregovor prav4 da čas teče, življenje pa 
beži. Vendar je oboje relativno. 

za ene je čas le sosledje tre1W/koV, za druge 
njihov posledični splet; za prve je življenje 
niz doživetij, za druge sestavljenlal dejanj. 

prvi življenje živijo, drugi ga bogatijo, sous
tvtujajo s tem, da ga polnijo s svojimi priZfl
devanj4 iz kaJerih nastajajo nova spoznan
ja O njem, nove resnice, ki jih prvi niso 
opazili, k:Jlj šele zazno1i. 

Med take Jjudisodi razumnik, marutvenik
psiholog, tenkočub!n humanist in ČloVek 
dr. Ivan Furlan, kateremu namenjamo naš 
spominski :wpis. 

cz primorske Manče pri Vipavi je Furlanov oče kot Slovenec krenil v svet iskat 
dela, zaslužka in kruha. V Lokvab pri Delnicah v Gorskem Kotarju si je z ženo 
Hrvatico ustvaril topel dom in družino ter se ustalil kot gozdni delavec na žagi. Tu 
se jima je 13. marca 1920 rodil sin Ivan. V izjemno subtilno živih in slikovitih 
spominih na očeta je Furlan s toplino in globoko hvaležnostjo rad poudaril, da je 
bistrost duha, okoljsko vzgojo, skromnost, spoštljiv odnos do ljudi, še zlasti prepros
tih, trdne delovne navade, vztrajnost in doslednost pri delu žlabtno podedoval po 
očetu, kar mu je bilo in vseskozi v življenju ostalo dragocena popotnica v areni 
življenja. S ponosom je poudarjal očetovo slovenstvo in kar lepo in tekoče mu je 
med prijatelji tekla slovenska beseda. 

Mladi Ivan Furlan se je odločil za učiteljski poklic. Leta 1940 je končal učitel
jišče v Zagrebu in dragocene osnovnošolske učne izkušnje si je pridobival le kratek 
čas. Vojna vihra druge svetovne vojne gaje kaj kmalu potegnila v vrtinec pravičnega 
boja za svobodo in narodni obstoj. Aktivno se je vključil v partizansko narodnoos
vobodilno gibanje v domačem Gorskem Kotarju. S ponosom se je spominjal teh 
težkih časov, ki so mu zaznavno usmerili življenjsko pot in osmislili kasnejše 
duhovno, kulturno in praktično življenje. V nekem intervjuju leta 1990 je dejal: 
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"Vojna je krvava šola, v kateri vsi postanejo učitelji in učenci", in to je plastično na 
filozofsko-psihološki ravni ter na zanimiv in pretresljiv način nazorno razčlenil. Po 
demobilizaciji leta 1945 je bil krajši čas novinar Tanjuga in nato učitelj v Zagrebu. 
Zaradi svoje pokončnosti, možatosti in ponosa na prehojeno medvojno pot je moral 
prehoditi golgoto na Golem otoku. 

Po vrnitvi s te ponižujoče človeške kalvarije gaje sla po znanju vodila na študij. 
Od leta 1951 do 1956 je na Filozofski fakulteti v Zagrebu študiral psihologijo in 
angleški jezik. Na študiju so mladega študenta impresionirali s širino in globino 
znanja ter pedagoškim pristopom v predavanjih na psihologiji dr. Zoran Bujas in 
Vladimir Filipovic, na anglistiki pa Rudolf Filipovic. Za Bujasa je dejal, da je 
"predaval izredno koncizno in strogo logično strukturirano", da je bil "vselej 
skrajno skrbno pripravljen" in da je "v njegovih predavanjih prihajalo do močnega 
poudarjanja kolateralnosti". Poslušati filozofska predavanja V. Filipovica muje bil 
"intelektualni užitek". Veliko mu je pomenilo, da je poslušal predavanja iz fonetike 
angleškega jezika pri izjemno dobrem prof. R. Filipovicu - tu se je v njem prebudilo 
zanimanje za psiholingvistiko, kijije kasneje namenjal veliko časa. 

Po končanem študiju je bil Furlan nekaj časa šolski psiholog in od 1962 dalje 
pedagoški svetovalec na Zavodu za prosvetno- pedagoško službo SRH v Zagrebu. 
Leta 1961 je bil na Filozofski fakulteti v Zagrebu promoviran v doktorja psiholoških 
znanosti. Disertacijska tema "Raznolikost rječnika i struktura govora" je v tedan
jem širšem jugoslovanskem prostoru pa tudi v zamejstvu vzbudila veliko pozornosti 
in zanimanja. Po službenih dolžnostih in znanstvenem izpopolnjevanju je bil v več 
evropskih državah in v ZDA. Na oddelku za psihologijo filozofske fakultete v 
Zagrebu je bil leta 1977 izvoljen za izrednega in 1982 za rednega profesorja 
znanstvene discipline razvojna psihologija. Ob temeljitem in suverenem poznavan
ju psihologije ga je vse bolj in bolj zanimala še psiholingvistika. Furlan je bil eno 
mandatno obdobje prodekan fakultete, v vseh letih na fakulteti pa je bil član več 
delovnih teles na matični fakulteti in na vseučilišču. 

Izjemno široko je področje Furlanove strokovne in znanstvene angažiranosti: 
z referati in poročili je sodeloval na velikem številu kongresov, simpozijev, kolok
vijev in seminarjev v državi in tujini; bilje urednik ali član uredništev več pedagoških' 
in šolskih časopisov, bil sodelavec RTV Zagreb; bil je močno angažiran v Peda
goško-književnem zboru Hrvatske, kjer je nekaj let nadvse uspešno in zavzeto vodil 
sekcijo za pedagoško psihologijo in z mnogimi prispevki sodeloval na pedagoških 
diskusijskih večerih v Zagrebu in tudi na podružnicah PKZ zunaj Zagreba; bil je 
med pobudniki in organizatorji izjemno odmevnega jugoslovanskega posvetovanja 
o preverjanju in ocenjevanju, ki je bilo v Zagrebu leta 1966, sam pa je bil uvodničar 
s subtilnim referatom "Stanje in perspektive preverjanja in ocenjevanja v naši šoli"; 
bilje član redakcijskega odbora in predsednik pododbora za pedagoško psihologijo 
edinstvene jugoslovanske Pedagoške enciklopedije (izšla v dveh zajetnih knjigah 
leta 1989) in v njej avtor več gesel s področja psihologije; bil je sourednik Psiholo
gijskog rječnika, ki ga je izdala Prosveta v Zagrebu leta 1992 in v njem pisec več 
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gesel. Naštete so le najpomembnejše njegove strokovno in znanstveno manifesta
tivne dejavnosti, v katere se je trajno vtisnil neumorni lik Furlanove vsestranske 
angažiranosti. Veliko dejavnosti je še bilo, ki so od njega terjale mnogo časa ter 
telesnih in intelektualnih naporov, a jih je vse opravil z veliko zavzetostjo, strokovno 
tenkočutnost jo in izjemno osebno odgovornostjo, s čimer je bil živi zgled sodelav
cem in prijateljem. 

Dr. Furlana so vidno zaznamovali: bistrost uma, široka obča kultura, temeljito 
in suvereno strokovno znanje, vrhunska kritičnost, kultura pisnega izražanja, hu
manost, človeško topla in preprosta komunikativnost. Zato so njegovi spisi berlivi 
in lahko umljivi, kar je dano redkim velikim umom; namreč da visoko znanost 
pretopjjo v razumljiv in strokovno uporaben jezik. Z govorjeno besedo je znal in 
uspel pritegniti pozornost poslušalcev, saj je svoje globoke misli oblikoval na 
dostopen in razumljiv način. Preprosto in resnično: Misel in beseda sta mu bili v 
ubranem notranjem sozvočju! 

Furlan je objavljal domala v vseh tedanjih jugoslovanskih pedagoških revijah 
in časopisih. Po zborniku Sto godina PKZ (1970) povzemamo, da je "v letih 1964 
do 1970 bil dr. Furlan najplodovitejši pisec psihološke literature v jugoslovanskem 
prostoru". 

Njegov bibliografski opus, z izvirnimi besedili in prevodi iz angleščine, je nadvse 
obsežen in vreden našega spoštovanjaP Navedimo le nekaj najpomembnejših 
njegovih del: Psihološko i socijalno značenje govora (1960), Govorni razvoj djeteta 
(1963), Upoznavanje, ispitivanje i ocjenjivanje učenika (1964), Moderna nastava i 
intenzivnije učenje (1966), Učenje kao komunikacija (1967), Osnove procesa 
učenja (1969), Ubrzano napredovanje nadarenih učenika osnovne škole (v soav
torstvu s A. Kobola -1971), Pedagogizacija čovjekove okoline (1974), Opterečen
ost učenika osnovne škole (v soavtorstvu z S. Biondic in A. Rozmaric - 1982), 
Čovjekov psihički razvoj (1981, 1988), Prirnjenjena psihologija učenja (1984) in 
Psihologija podučavanja (1990). S temi in mnogimi drugimi, tu neomenjenimi deli, 
je dr. Furlan dodal pomemben delež v zakladnico pedagoške in psihološke znanosti 
in s tem trajno zaznamoval svoj čas, v katerem je živel in ustvarjal. 

Da je dr. Furlan bil in ostal v drugi polovici prejšnjega stoletja markantna 
pedagoška osebnost z močnim vplivom prosvetljevanja in pedagoškega kultiviranja, 
zlasti učite1jstva v osnovnih šolah, pove že to, da je ovekovečeno njegovo ime v 
Pedagoški enciklopediji (Beograd, 1989, 1. knj., str. 220-221) in v Psihološkem 
rečniku (Beograd, 1988, str. 877-878) in da se ga z velikim spoštovanjem spomin
jamo njegovi sodobniki. 

1 V članku M. Tancer: Ob 80-letnem življenjskem jubileju dr. Ivana Furlana, Šolska kronika, 
Ljubljana, št. 1/2000, str. 120-125, je med drugim objavljen izbor iz obsežne Furlanove 
bibliografije in ga tu ne ponavljamo. 
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Za svoje bogato pedagoško poslanstvo je dr. Furlan prejel več prizJjlanj in 
nagrad, med njimi leta 1964 diplomo Fonda Ivan Filipovic "za popula~izacijn 
pedagoške teorije, uspešno širjenje izdaj PKZ in napredek pedagoške prakse" in 
leta 1982 nagrado Davorin Trstenjak "za prispevek k razvijanju koncepcije ~odob
nega učbenika". Leta 1990 se je dr. Furlan upokojil. Najlepše in najisktenejše 
priznanje so mu v "spomeilici" zapisali njegovi zadnji študenti: "bili s~e nam 
najljubši učitelj!" In ni lepšega in plemenitejšega priznanja človeku ob I koncu 
prehojene delovne dobe, ko na predvečer svojega bogatega življenja ureja sadove 
svojega dela in jih sooča z vrednostno odmevnost jo v prostoru in času. I 

V slovenskem pedagoškem prostoru je bilo Furlanovo ime globoko za~idrano 
in odmevno. Sodil je med izjemno vplivne pedagoge širšega jugoslovahskega 
prostora, ki so s svojimi pedagoškimi, psihološkimi in didaktično-metodičnitpi spisi 
kultivirali in žlahtnili slovensko pedagoško prakso. Po njegovih knjigah in ~lankih 
so radi segali učitelji osnovnih šol. V slovenskem jeziku je bilo doslej natisnj:enih in 
objavljenih osem Furlanovih bibliografskih enot. . 

i 
Dr. Furlan je v Sloveniji aktivno sodeloval na dveh znanstvenih posvetih: leta 

1993 v Mariboru ob stoletnici rojstva Gustava Šiliha s prispevkom "Ne ditektno, 
ne direktno i, ako može, auto- consulting!" in leta 1994 na mednarodnem dosvetu 
o nadarjenih na Otočcu s prispevkom "Perspektive nadarjenosti". V z~dnjem 
desetletju je bil nekajkrat gost Pedagoške fakultete v Mariboru in tu je v' krogu 
svojih prijateljev čil in zdrav praznoval 75- in 80-letnico življenja. V Slovenijilje imel 
veliko iskrenih prijateljev in znancev, pri katerih je bil vselej dobrodošel. I 

Po kratkem in zgoščenem miselnem sprehodu skozi bogato in ustvflrjalno 
življenje znanstvenika in univerzitetnega učitelja dr. Ivana Furlana velja 21 enako 
mero spoštovanja, a le na kratko, omeniti še drugo plat njegovega življenja, ki ga 
je zaznamoval njegov poupokojitveni čas: valiasu Ivanu Mostu se je raz~etela 
njegova psiholingvistična konotacija, ki jo je zaradi preobremeIJ.jenosti z zn~nstve
nim in pedagoškim delom odlagal na čas po upokojitvi. V Strajku (Be~ežka o 
avtorju, 1994) je Furlan zapisal: "Psevdonimnipriimek Most je avtor prevzel zato, ker 
so mostovi vsem koristni, oni povezujejo, premošča jo. Drži, da so tudi attorjeve 
pripovedi svojevrstni mostovi. In kdor želi na drugo obalo, naj izvoli!". O n~gibu k 
pisanju zgodb in pripovedi (story) je na istem mestu zapisal: ((Ivan Mostje upbkojeni 
psiholog. Že v času službovanja ga je zanimalo pripovedovanje zgodb. Pogosto jih je 
moral pripovedovati svojim učencem kot učitelj, svojim otrokom kot roditelj,) svojim 
vnukom, ko je postal dedek, svojim kolegom in prijateljem ob raznih prilikah. To je 
počel zdravorazumsko, kot to počne večina pripovednikov". In res, po upokJjitvi se 
je ves posvetil literarni produkciji tipa story. V kaligrafični manuskriptni dbliki je 
od leta 1992 do konca svojega življenja dr. Ivan Furlan alias Ivan Most napisal 14 
zvezkov/del, ki obsegajo nad 1650 strani. Himnično je opisal svoje otroštvq v delu 
Moja divna zelena dolina (1992, 264 strani). In polnih 90 strani obsegajo trije 
prevodi Marka Twaina, ki mu je bil vzornik v pisanju pripovedi. Furlan/Most je 
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I 
svoja literarna dela poklonil Univerzitetni knjižnici v Mariboru. KnjižJnicajih hrani 
v rokopisnem oddelku in se smejo uporabljati v raziskovalne in pedag~ške namene. 

I 

V "Poslednji instrukciji" (Tri priče ijedno pismo, 1999, stran 93) je vizionarski 
Ivan Most zapisal svojo literarno oporoko. 

Tu jo citiramo v izvirniku: 

((Druga moja želja imoiba odnosi se na moje stvari. Što s njima? S mojim alatom 
i mojim knjigama i sami cete se nekako sna ci. Ali ono, na što treba te osobito paziti, to 
su rukopisi mojih priča. Što s tim rukopisima ? 

Čuvajte ih, nikome, a ma baš nikome ih ne poklanjajte, ne )osudujte ih ni na 
čitanje (jer knjigu, što ste je nekom posudili, smatrajte izgubljenom!). Dakle, čuvajte, 
dobro čuvajte te rukopise! Jer doci ce vrijeme, sigurno ce doCi, kad ce se barem neki od 
njih moCi objaviti. Pa ce moje priče, barem neke od njih, ugledati svijetlo dana i biti 
dostupne onima, koji priče treba ju i koji ih vole ... ". 

Iskreno želimo, da bi se njegova vizionarska volja kdaj uresničila! 

-0-

Naš prolog spominskemu zapisu o dr. Ivanu Furlanu alias Ivanu Mostu ima iztočnico v 
pregovuru o času. Naj z njim tudi sklenemo našo pripoved Gre za Vergilovo zagotovilo, 
da vztrajno delo premaga vse, torej tudi čas. To je veljalo v polni meri za dr. Ivana Furlana 
vse do njegove nenadne in prerane smrti v Zagrebu, 22. decembra 2000. Vse, ki smo ga 
poznali in z njim prijateljeval~ je vest o njegovi smrti boleče prizadela! Ohranili ga bomo v 
svetlem siju njegove veličine: vse do konca svojega življenja je ohranil izjemno voljo, 
pronicljavo miselnost, ustvarjalni polet duha, globoko človečnost in pokončnost velikega 
misleca, moža in Človeka. V njegovih delih bomo iskali srečevanja z njim in skušali tenko 
prisluhniti njegovim žlahtnim in poučnim mislim! 

Mag. Mladen Tancer, višji predavatelj za didaktiko na Pedagoški fakulteti v Mariboru, raziskovalec, 
avtor številnih člankov in knjig. 
Naslov: Pri šoli 14, Brestrnica, 2000 Maribor, SLO; Telefon: 38602623 11 94 



NAVODILA SODELAVCEM 

Časopis PEDAGOŠKA OBZORJA - DIDACTlCA SLOVENICA objavlja članke, ki so razvrščeni 
v naslednje kategorije: 

- izvirni znanstveni članek - original scientific paper, 
- pregledni članek - review, 
- referat na znanstvenem posvetovanju - conference paper, 
- strokovni članek - professional paper, 
- poročilo - report. 

Kategorijo članka predlaga avtor, končno presojo pa na osnovi strokovnih recenzij opravi 
uredništvo. 

Prispevki, ki so objavljeni, so recenzirani. Vsak prispevek pregledajo trije recenzenti, od tega 
eden iz tujine. 

Avtorje prosimo, da pri pripravi znanstvenih in strokovnih prispevkov upoštevajo naslednja 
navodila: 

1. Prispevke s povzetkom pošiljajte na naslov: Pedagoška obzorja, Prešernov trg 3, p. p. 124, 
8000 Novo mesto; ali pa na elektronski naslov: info@pedagoska-obzorja.si. 

2. Prispevek s povzetkom priložite na disketi. Ime datoteke naj bo priimek avtorja (npr. 
Furlan.doc) in naj bo jasno označeno tudi na nalepki diskete. Prispevek naj bo napisani z 
urejevalnikom besedil Word for Windows in preveden v ASel ali TXT obliko. 

3. Znanstveni in strokovni članki naj obsegajo do 16 strani, komentarji in recenzije pa do 5 
strani formata A4. 

4. Vsak prispevek naj ima na posebnem listu naslovno stran, ki vsebuje ime in priimek avtorja, 
njegov naslov, naslov prispevka, akademski in strokovni naziv, naslov ustanove, kjer je 
zaposlen, elektronski naslov (E-mail), številko žiro računa, EM ŠO in davčno številko. 

5. Znanstveni in strokovni prispevki morajo imeti povzetek v slovenskem (do 15 vrstic) in po 
možnosti v angleškem jeziku. Povzetek in deskriptorji naj bodo napisani na začetku članka. 

6. Tabele naj bodo vključene v besedilu smiselno, kamor sodijo. Slike, sheme, diagrami in 
grafikoni morajo biti izdelani ločeno od besedila. Vsak naj bo na posebni strani, oštevilčen 
po vrstnem redu in z označenim mestom v besedilu. Zaželjeno je, da jih kot datoteke 
priložite na disketi. Namesto barv uporabljajte šrafure! 

7. Seznam literature uredite po abecednem redu avtorjev: 
- Knjige: priimek in ime avtorja, naslov, kraj, založba, leto izdaje. Primer: 

Novak, H.: Projektno učno delo, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1990. 
- Članki v revijah: priimek in ime avtorja, naslov, ime revije, letnik, številka/leto izida, strani. 

Primer: 
Strmčnik, F.: Reševanje problemov kot posebna učna metoda, Pedagoška obzorja, 12, 
št. 5-6/1997, str. 3-12. 

- Prispevki v zbornikih: priimek in ime avtorja, naslov prispevka, podatki o knjigi ali 
zborniku, strani. Primer: 
Razdevšek Pučko, C.: Usposabljanje učiteljev za uvajanje novosti, V: Tancer (ur.), 
Stoletnica rojstva Gustava Šiliha, Pedagoška fakulteta, Maribor, 1993, str. 234-247. 

8. Vključevanje reference v tekst: Če gre za točno navedbo, napišemo v oklepaju priimek 
avtorja, leto izdaje in stran (KrofliČ, 1997, str. 15), če pa gre za splošno navedbo, stran 
izpustimo (Kroflič, 1997). 




