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Kognitivno-konstruktivistični model pouka 
in nadarjeni učenci 

Izvirni znanstveni članek 

UDK 371.3:37.037 

DESKRIPTORJI: nadarjeni učenec, problemske 
metode, izkušenjsko učenje, modelipouka, konstruk
tivizem 

POVZETEK - Kakovosten pouk predstavlja temeljni 
innenadomestljivdejavnikoptimalnega razvoja nadar
jenega učenca. V prispevku avtorica predstavlja dva 
modela pouka: tradicionaln~ pretežno transmisijsko 
usmerjen model pouka ter kogniJivno-konsl1Uktivis
tični ali transfonnacijski model pouka. Slednji zahteva 
problemsko naravnane metode in pristope, kjer je 
učitelj pozoren ne samo na "lcvantiteto", temveč tudi na 
"kvaliteto" učenčevega predznanja. Učitelj načrtno iz
vablja učenčeve izkušnje, stališča in poglede, jih sooča 
z nepopolnostjo in konf1iktnostjo ter s prilagojeno pod
poro pomaga učencem pri rekonstrukciji znanja. Pou
darjen je pomen učellČeve aktiwwsti v vseh učnih eta
ptih, sodelovanje in izmenjava izkušenj ter pogledov 
med učenci in na načrtnem pridobivanju spretnosti 
učenja. pri takem pouku učenec postopoma prevzema 
vse večji del odgovomostizaproces pridobčvanjaznanja 
in osebnega razvoja ter se usposablja za vseživljenjsko 
učenje. Izhajajoč iz značilnosti in potreb nadarjenih 
učencev avtorica predpostavlja, da kognitivno-kons
truktivističnž model pouka predstavlja primeren način 
dela z nadatjenimi učenc~ ki omogoča njihov optiJnal
ni razvoj. 

Original scientific paper 

UDC 371.3:37.037 

DESCRIPTORS: gifted student, problem solving 
methods, experientialleaming, lesson models, con
structivism 

ABSTRACT - Quality instruction represents the most 
fundamental and ineplaceab/e factorinthe development 
of the gifted student. The paper discusses two instruction 
models: the traditiona~ predominantly transmission 
oriented model and the cognilive and constructivist or 
transformational mode10finstruction. The kltterrequires 
the use of problem orient ed methods and approaches, 
where the teacher is attentive not only to the "quanti.ty" 
but also to the quality of gifted students' prior knowledge. 
S/he tries to extract from the students their experiences, 
attitudes and opinionsJ make s them aware of the imper
fection and existence of conflicts and offers the necessary 
support in the process of reconstructing knowledge. 
Througlwut all phases, emphasis is on student activities, 
on the collaboration and exchange of experi.ences among 
the students, and on the planned acquisition of learning 
skil/s. In such instruction, the student gradually takes on 
more and more resporuibility for acqui.ring knowledge 
and for personal development and is being trained for 
life-long learning. Considering the characteristics and 
needs of gifted students, the author believes the cognitive 
and constructivist model of instruction to represent an 
appropriate way of working with the gifted, which also 
enables them their optimum development. 

1. Nadarjeni učenci in njihove potrebe 

Zanimanje za razvoj nadarjenih učencev ima individualno in širšo družbeno 
razsežnost. Nadarjeni predstavljajo dragocenost vsake družbe, ki se kaže v visokih 
pragmatičnm pričakovanjih do učinkovitosti in koristnosti posameznika. Skrb za 
razvoj nadarjenih je predmet posebnega zanimanja vse številnejših združenj v vse 
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večjem številu držav pri čemer moramo "preprečiti politizacijo skrbi za na nadar
jene " (Strmčnik, 1998, str. 24). Prav tak~ pome~bna pa je tudi indivi~ualna 
razsežnost nadarjenosti, ki izhaja iz teme]Jne praVIce vsakega posame~ika do 
optimalnega razvoja, ki ne sme škodovati drugim skupinam in pos~meznikom: ~ 
Zakonu o osnovni šoli so nadarjeni učenci opredeljeni kot popUlaCIja s posebmmI 
potrebami, ki jim je šola dolžna prilag~dit~ m~t?de in o?like d~la ter jim o~ogoči!i 
vključitev v dodatni pouk ter druge obhke mdlvIdualne m skupmske pomocI (ZOS, 
11. in 12. člen, tretji odstavek). 
. O nadarjenosti govorimo takrat, ko posamezniki na enem ali več področj~h 
človeške dejavnosti občutno prekašajo svoje vrstnike ter konsistentno dosegajo 
nadpovprečne rezultate. 

Po ugotovitvah različnih raziskav in teoretičnih opredeli~ah se nadarj.eno~t ~ri 
posamezniku kaže v različnih spletih lastn~sti in ~ejavno~~I, ko~ ~o mOtIva~IJa m 
ustvarjalnost, socialno-osebnostne lastnostI t~r ~~n~ zn~~tlnos~I ~~ ~e~ult~~I. N~
darjeni učenci so radovedni spraše~a1ci zybO~at~mlldeJa~~ m netIpI~mmI re~Itva~I, 
bogatim in vsebinsko pestrim znanjem s stevtlnih I??drocIJ ter do~nm spomm?m m 
besediščem, sposobni so hitrega vzročno-posledlcnega sklepanja t~~.natan.cne~a 
opazovanja, cenijo pestrost, raznolikost in nenavadnos~ t~r sovr~IJo ~tI~O m 
monotonost. So kritični (samo ) ocenj evalci, nekonformlstI, z razvIto te~nJo po 
popolnosti. Izogniti pa se moramo stereotipnim predstavam o hom~genostI nadar
jenih, kajti ne gre za enovitost določenih dispozicij in ne za naI?oved~IV? osebno.stno 
strukturo, zato je že sam izraz nadarjenost smiselno povezatI z na~arJen .~a .kaJ~ ter 
razmejiti pojma nadarjenost in talentiranost. Na to opozarja zn~m amenski ps~ho: 
log Gardner (1995) z odmevno teorijo mnogoterih človekovihy sposobno~tt, ~ 
predstavlja dragoceno spodbudo k razširjenemu P?gledu na č.lo~~ske potencIale m 
nadarjenost. Poleg premagovanja ozkega, zgo~J mtelektua.hsttcnega ~ogleda. n~ 
nadarjenost je za kakovostno pedagoško delo nUjno spoznanje, da s~ tUdI n:darJem 
lahko učno neuspešni, ko se pri njih manifestirajo nekatere l~stnostt.' npr. custvena 
in socialna nezrelost, hiperaktivnost, nizka pozornost, nezamtereslran~st, .... Kot 
poudarja Programska kurikularna komisija za po?ro~e otrok.s p?Se~mmI potre: 
bami (Zagar in dr., 1998) nas te lastnosti pri odkrIVanjU nadarJemh ucencev ne bl 
smele "zaslepiti" . 

Učitelj ima (bi moral imeti) pomembno vlogo pri "odkrivanju in identifikaciji" 
nadarjenih (Ferbežar, 1998, str. 3~) ter y~ri sp?dbujanju ~jihovega celoviteg~ r~
voja. Zato morajo dobro poznatI zna~iln?stt, potreb.~ l? probleme nadarJenih 
učencev ter biti usposobljeni in pripravljem za delo z nJImI. 

Kakšne so potrebe nadarjenih učencev? 

Pri razmišljanju o potrebah nadarjenih ne sme~o p?z~?iti, da S? tudi na~arjeni. 
učenci ljudje s stiskami in težavami. Zato moramo IZhajatI IZ temeljnega na~ela, d~ 
nadarjeni potrebujejo "vsestransko pomo~". (Strmčnik, 1998, str. 23),. da Je torej 
nujno doseči celovitost intelektualno-kogmttvnega ter osebnostno-socIalnega raz-
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voja s poudarkom na razvoju ustvarjalnosti. Poglejmo zdaj podrobneje vsakega 
izmed njih. 

Pridobivanje znanja, izkušenj in učnih navad: 
o pridobivanje velikega obsega poglobljenega znanja z vsebinsko razli

čnih področij, 

o spodbujanje učenčeve aktivnosti na zahtevnejšem nivoju in s pospe
šenim tempom, 

o spodbujanje samostojnega izobraževanja (prebiranja literature, razis
kovanje, zbiranje in obdelovanje podatkov, poročanje, ... ), 

o načrtno pridobivanje (meta)kognitivnih spretnosti učenja in 
o oblikovanje pestrega okolja, prisotnost različnih umetnosti, interesov, 

poklicev, ... 

Omogočanje pogojev za razvoj kreativnosti: 
o omogočiti pridobivanje izkušenj v kreativnem mišljenju in reševanju 

odprtih problemov z različnimi rešitvami (divergentno mišljenje), 
o omogočiti pridobivanje izkušenj v logičnem mišljenju in logičnem 

sklepanju ter reševanju problemov z eno pravilno rešitvijo (konver
gentno mišljenje), 

o spodbujanje rea1ističnega predstavljanja, fantazije in posebnih sposob
nosti. 

Razvijanje emocionalno-motivacijsko podpomega konteksta - osebnostna rast: 
o ozaveščanje in razumevanje lastnih sposobnosti, interesov in potreb, 
o razvijanje samostojnosti, samovrednote in samodiscipline pri učenju, 
o razvijanje potrebe po postavljanju visokih osebnih ciljev in inspiracij, 
o omogočanje učnih izkušenj z nadarjenimi vrstniki - intelektualno, umet

niško, emocionalno, socialno, moralno, psihomotorično področje (po 
Ferbežar, 1998; ČUdina Obradovič, 1991; glej tudi Blažič, 1997). 

Za kakovostno opraVljanje te zahtevne poklicne naloge pa je pomembno, da si 
učitelj kritično, na splošno in preko konkretnih situacij pri vsakdanjem pouku, 
razjasni lastna pojmovanja, morebitna vprašanja in pomisleke, npr.: 
o Kakšni so pogledi nadarjenih učencev na znanje in pouk, kakšnega učitelja si 

želijo, kaj od mene pričakujeta "introvertirana glasbeno talentirana Meta in 
hiperaktivni jezikovno nadarjeni Miha"? 

o Kakšen pa je moj odnos do Mete in Miha, ju čutim kot izzivali le kot dodatno 
breme, ki moti načrtovani in predvidljivi potek pouka in ogroža mojo av
toriteto? 
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2. Modeli pouka 

Zaradi vrste zgoraj navedenih posebnosti je zelo 'po~embno pest~o i~ nada:-
jenim učencem prilagojeno delo izven pouka. PoudarJanje dodatnega, lzbrrnega ln 

izvenšolskega dela pa ne sme zmanjšati in zasenčiti pomena rednega pouka. Ta 
ostaja še vedno temeljni dejavnik celovitega razvoja nadarjenih učencev (ne glede 
na diferenciacij ski model pouka). 

Zato je ključnega pomena vprašanje, kakšen naj bo pouk, da bo sp,?db~j~l 
celovit razvoj nadarjenih učencev, kakšno vlogo ima v takem p~uku. ~cltelJ . ln 

kakšno učenec, kakšen pomen ima organizirano sodelovanje med ucenCl, IZmenJa
va pogledov in izkušenj, pridobivanje (meta)kognitivnih strategij, ... 

V nadaljevanju si bomo pogledali dva modela učenja in pouka: 
o tradicionalni, adaptivni model učenja in transmisijski model pouka ter 
o kognitivno-konstruktivistični ali transformativni model učenja in 

pouka. 

Omenjena modela se razlikujeta v številnih pogledih: 
o pogled na razvoj posameznika, na pojmovanje znanja in učenja, 
o razumevanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku, 
o opredelitev učnega načrta in usmerjenosti učnega procesa, 
o v načinih motiviranja in ocenjevanja ter 
o v pogledih na raziskovanje, izobraževanje in profesionalni razvoj 

učiteljev. 

Poglejmo najprej shematičen zapis. 

Shema 1: Primerjava tradicionalnega in kognitivno-konstruktivističnega modela 
učenja in pouka (dopolnjeno in razširjeno po Niemi in Moon, 1996, str. 
979 in Labinowicz, 1989, str. 285). 

Tradicionalni model učenja Kognitivno-konstruktivistični 

in transmisijski model pouka ~lučenjainpouka 

1. Pojmovanje zunanja kontrola vedenja samo uravnavanje, notranja kontrola 
posameznika vedenja 
(kontrola) 

2. Pojmovanje učenja behaviorizem kognitivizem, konstruktivizem, 
humanizem 

3. Pojmovanje znanja statično dinamično 
neproblematično, prenosljivo blago, konstrukcija osebnega znanja v 
aplikativnost procesu identiftkacije problema 

4. Vloga učitelja 

aJ epistemološki ~idik I ~oud~e~ na uči~eljevi avtoriteti _1, 

_U 
.! : učenja renasanje znanja 
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I Tradicionalni model učenja Kognitivno-konstruktivistični 
in transmisijski model pouka model učenja in pouka 

b J metodični vidik metoda razlage, demonstracije, pogovor, diskusija, eksperiment, 
katehetski pogovor izkustveno učenje, projektno delo, 

problemski pouk, ... 

ej organizacijski vidik frontaIna in individualna oblika dela skupinsko učenje, kooperativno 
učenje, individualizacija 

5. Ocenjevanje v dosežek usmerjeno ocenjevanje I '" iV proces usmeIJeno ocenjevanje, 
(standardizirani testi, norme, ... - I sestavni del pouka 
poudarek na pomnjenju) samoocenjevanja, kriterij ski testi- .. 

razvoj meta(ko~J:1!!iYJ:1ih) spr~~J:1~sti_ 
6. Vloga učenca . relativno pasivno sprejemanje aktivno sodelovanje, prevzemanje 

I odg()vornosti za proces učen~__ ... ~ 
7. Opredelitev učnega statičnost dinamičnost 

načrta hierarhično oblikovanje vsebin integracija, povezovanje vsebin 
poudarek na strukturi, poudarek na odnosih, povezov~ 
predimenzioniranostvsebine vsebuje odprte dele, celostnost _ 

8. l!smeryenostučnega učitelj (učna vsebina) v središču učenec v središču 
procesa - cilj učitelj natanko strukturira pouk, učenec usmerja potek pouka in 

poudarek na vsebini in produktih kontrolira lastni proces učenja 
znanje dejstev, razumevanje defmicij poudarek na procesih 
in pojmov učenje spretnosti, raziskovanje, 

izkustvenost 
socialne in komunikacijske spretnosti 

9. Motivacija zunanja motivacija not~anj~motivacija ______ 
lO. Paradigma empirično-analitično raziskovanje akcijsko raziskovanje 

raziskovanja 

i ll.Izobraževanje mojstrsko usposabljanje učitelj - razmišljajoči praktik 
učiteljev (cilj) nosilec odločitev (avtonomnost, 

etičnost, ... ) 

l2.Profesionalni statičnost dinamičnost 
razvoj učitelja poudarek na vedenju, spretnostih celostnost 

ravnanja 2R rutina + refleksija 

2.1. Tradicionalno razumevanje učenja in transmisijski model pouka 

Predavanja "ex cathedra" temeljijo na naslednji zelo sporni predpostavki: 
predavatelj je tisti, ki vse ve, naslovniki (lahko jih je tudi zelo veliko) pa o dani temi 
ne vedo ničesar in jih je o njej treba poučiti. Ta predpostavka trpi za zelo usodnim 
primanjkljajem: čudno je, da bi enemu vsevednemu strokovnjaku večja ali manjša 
skupina ljudi, ki so npr. študentje ali visoko izobraženi učitelji, ne znala ničesar 
povedati. Razen tega pa se je ta vsevednež odrekel pomembni priložnosti: svoje 
trditve bi lahko preveril v kolektivnem pogovoru. S tem, da se je tej možnosti 
odrekel, se je odpovedal pomembnemu viru podatkov. Učenci, ki ničesar ne vedo, 
pa se bodo težko spremenili s pasivnim poslušanjem. Saj znanje ni hrana, ki se 
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postreže pripravljena in jo je mogoče použiti. Znanje je mogoče pridobiti samo v 
procesu lastne dejavnosti (Kunst Gnamuš, 1985). 

Kaj je znanje, kaj učenje in kako (naj) poteka pouk? 

Ta vprašanja so si postavljali številni pedagogi in v iskanju odg?vora nanj~ 
oblikovali različne koncepte vzgojno-izobraževalnega procesa: Zacetek em~I
rično-analitičnega raziskovanja v iskanju odgovorov na to vprašanje pa so pom~n~e 
behavioristične raziskave o učenju, ki so imele vpliv tudi na šolsk~ pr.akso. Uc~n~e 
je bilo pojmovano kot preprost, ad~tiv~n proces" ~opičenja ~ovIh mfor':lla~IJ m 
spreminjanja posameznika na podlagt pr~nc~pa drazl~aJ -: reakcIJ.a. ~ tem pnnclpom 
sicer lahko razložimo preproste oblike ucenJa - na mvoJu pomnJe~Ja, ne m~reJ? pa 
nam dati zadovoljivega odgovora v zvezi z višjimi oblikami ustvarJalnega ucenJa. 

V 70. letih so bile narejene številne raziskave o neposrednem pouče~anju ~ 
okviru paradigme proces - produkt. ~srednje ,!?rašanj~ ~e bilo, kako o~l~ovatI 
pouk, da bo za učence čim bolj jasen m r~r.nIJlv. Memh ~o, da m?ra bItI pouk 
dobro - hierarhično in sistematično - organIZIran ter .~s~aJen ~ logik~ p~e~meta 
in znanstvene discipline. Posebno pozornost so posvetIl~ J~snosti P7enasanJa lnfor
macij (hitrost izražanja, j~zik~~na enos~avnost, eksp!Icttnost ali nedvoumnost, 
kontinuiranost), ki omogoca lazJI pretok ln razumevanje prenešenega. 

Adaptivnemu pojmovanju učenja kot proc~sa sprejemanja i? skladi~čenja 
informacij ustreza transmisijski ali posredovalnI ~o~el po~ka, ~ pou?aI]a na
tančno načrtovanje učne ure, jasno in podrobno def~lf~ne ucne cIlJe, pn ka~erem 
učitelj prenaša in jasno strukturira učno snov. UCI.teIJ~va ,?lavna ~aloga Je, d~ 
poskrbi za jasno, podrobno razčlenjevanje in struktUrIranje ucne S~OVI, da zagotovI 
red in disciplino, ki sta pomembna pogoja neI?,,~tene~a. vnosa prenesen~ga (pogosto 
na verbalni ravni) in poskrbi za zadostno kolicmo vaLm.~alog. Poudarye~a sta ~~a 
urjenja in ponavljanja, ki pog~sto ostaja n~ mehamc~I ln "rer:ro~uktivm ravnI, m 
takojšnje povratno informiranje (podkrepItev ~sp~šmh ucenceV1h poskusov) kot 
najboljše sredstvo motiviranja in trajnega pomnJe?Ja. V ta~~ ra:umlJen~m modelu 
poučevanja je učitelj v vlogi aktivnega prenašalca ln~Orm~cIJ, ucen~c pa Je ne g.led~ 
na lastne sposobnosti bolj ali manj pasiven spr.eJemnik I?n~ne~e.nega. Oplsam 
tradicionalni - v učitelja usmerjen model pouka, ki zanem~~a mdIV1~~alne poseb
nosti učencev (če pa se o njih sprašuje, jih v glavnem OmejI ~a ~O~ItIv:n~:aven), 
ni spodbuden za nobeno nivojsko".skupin.o uče"nc~~: Mogoce Je se najbliže pov
prečnim učencem, zagotovo pa dUSI razvoj zmozneJslh. 

2.2. Kognitivno-konstruktivistični model pouka 

Oblika medsebojnega sporazumevan~a Je temel~?i dejavnik 1?ri. ~blikovanju 
svobodne, kritične in ustvarjalne osebnostI ah dogmatI~ne os~bnos.tI, I? Je zav:zan~ 

...... . ki n;"W\a priložnosti da bi spraševala ln kar Je naJhUJe: sprasevatt vnapreJsnJI verI, J..I.J..l , 

pozabi (Kunst Gnamuš, 1985). 
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Zanimanje za človekovo mišljenje in način funkcioniranja v 70-ih in 80-ih letih 
pomeni odmik od behaviorizma in preobrat, ki je znan pod geslom: nazaj h 
kogniciji! Behavioristične teorije niso zmogle pojasniti višjih oblik učenja in vse 
glasnejši so bili pomisleki, ali res lahko s preprostimi principi učenja, ki so bili 
odkriti v behaviorističnem raziskovanju, razlagamo kompleksno učenje v resničnih 
življenjskih situacijah in dinamičnost učenja pri pouku. Kognitivisti so pomembno 
prispevali k pojasnjevanju učenja z raziskovanjem kognitivnih procesov, ki so 
vključeni v izvajanje različnih kognitivnih nalog. Konstrukivistične smeri1, ki izha
jajo iz predpostavke, da spoznanje ne pomeni neposrednega odseva stvarnosti, 
temveč da ima pomembno vlogo subjekt spoznavanja, so skupaj s pogledi kritične 
in humanistične psihologije prispevale k oblikovanju širšega, inovativnega, dina
mičnega pojmovanja učenja kot procesa, ki spodbuja intuicijo in logično analitično 
razmišljanje, ki poudarja kompleksno razreševanje aktualnih problemov in ustvar
jalno predvidevanje in razreševanje predpostavk morebitnih neslutenih izzivov in 
prihodnjih problemov (Marentič Požarnik, 1987). 

Socialni konstruktivizem v tem procesu še posebej izpostavi socialno kognitivni 
konflikt ali kot pravi Von Glasersfeld (1995, po Marentič Požarnik, 1999, str. 9) 
"Učimo se z aktiviranjem, sprejemanjem in kritičnim raziskovanjem pogledov 
drugih, v dialoški interakciji se odprejo nove možnosti razlage". Vse bolj se 
poudarja ne le učeči se posameznik, temveč tudi razvoj učečih se skupnosti, zlasti 
učečih se šol. 

Da so se konstruktivistične ideje "prijele" in začele uveljavljati pri pouku, so 
zagotovo pomembno pripomogli rezultati raziskav, ki so opozorili na skromno 
uporabnost šolskega znanja, (pridobljenega po tradicionalnem modelu), za 
reševanje življenjskih vprašanj in dilem (Champagne, Klopfer, Anderson, 1980; po 
Bereiter, Scardamalia, 1992; Gardner, 1991; Yager, 1991; Richardson, 1997; Ma
rentič Požarnik, 1999). 

Oblikoval se je model, znan kot kognitivno-konstruktivistični pouk, transfor
macijski model ali tudi interakcijski model pouka. Ta model pouka običajno temelji 
na Piagetovi razvojni teoriji, Posnerjevem modelu konceptualnih sprememb, ki je 
v primerjavi s Piagetovim modelom bolj predmetno specifičen, zadnje čase pa tudi 
na Vigotskem in na raziskovanju prijemov in strategij procesov reševanja proble
mov pri pouku. Resnick (1985; po Andersonovi, 1989, str. 102) takole opisuje 
kognitivno-konstruktivistično pojmovanje pouka: "Pouk mora biti oblikovan tako, 
da ne postavlja znanja v učenčeve glave, temveč da oblikuje tako okolje, ki 
omogoča, da si učenci ob učite1jevi pomoči konstruira jo dobro znanje." Ali kot pravi 
Arnold (1993; po Špoljar, 1999, str. 53) Udidaktiki omogočanja" moramo dati 

1 Različne smeri konstruktivizma (Mušanovič, 1999, str. 29-30) V slovenskem prostoru je 
konstruktivizem najbolj zaživel skozi TEMPUS-ov projekt zgodnjega naravoslovja. 
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prednost pred "didaktiko poučevanj~" . . Podob.~o stališče .zago.var)ajo tudi drugi 
kognitivno-konstruktivistično usmerJem avtorJI. Bran~~s I.n GIDm~ (1992) v. tem 
kontekstu poudarjata nujnost prehoda od o.zke~a, ,,~ u~I~eIJa" usmerJe~ega, dldak
tičnega pristopa k interakcijskemu pristopu, kjer SI uCltelJ ID UC enec delIta odgovor-
nost za načrtovanje, izvedbo in rezultate pouka. 

Poglejmo nekaj temeljnih značilnosti kognitivno-kontsruktivistično usmerje-

nega modela pouka. . . 
o V tem modelu je osrednja pozornost namenjena učenčevi aktivni vlogz l!n l!0uku 

skozi vse etape učnega procesa ter načrtnemu učenčevemu osaIl!0s~aJ.anJ.u. ~o 
zahteva poglobljeno spoznavanje učencev, pozorno načrtovanje ID IzbIranje 
problemskih vsebin in didaktičnih načinov dela. . . 

o Pri obravnavi nove učne snovi učitelj ni pozoren samo na "kvantItatIvno 
dimenzijo", kaj učenec ve in česa ne ve, temveč namenja ?s~ednio ~ozornost 
spoznavanju "kvalitete" učenčevega pre~zn~nja, pogledov I? lZkus~nJ. SIa:bno 
spoznava in analizira učenčeve pomanJklJIve, nepopolne m napa~ne. pOJm~, 
stališča in predsodke. Učitelj spodbuja in izziva učenčeva v~rašanJa, .~deJe ~n 
predloge ter zahteva, da učenci že pred ob~aV?~vo učne snOVI opredelIjo IdeJ~ 
(lastne razlage), stališča in poglede ter oblIkujejo predpo~tavke o povezanostI 
med pojavi in predvidenih posledicah določenega dogajanja (Yager, 19?~). 

o Izhajajoč iz učenčevih pogledov učitelj spodbuja situacije soci~l~o-kog~ItIvne~a 
konflikta ko kon:frontira učenčeve ideje z njihovo nepopolnostjO fi kont1iktnos1]o 
(npr. nar~voslovno področje) ali pa različnost jo mnenj sošolcev, javnosti, eksper
tov, ... (npr. družboslovno in humani~tično po~!?čje). V!a namen moram~ s~b~o 
pripraviti in graditi zbirko podatkov, informac~J m m~ten~o,: za.ar~ent~~Je ~ 
spodbujanje kognitivnega konflikta ter preoblIkovanje ucence~Ih IdeJ v lUCI n?vI.h 
spoznanj in ugotovitev. Vključiti m~!amo .razli~ne ~tern~tIvne vI~e zn~~Ja ~ 
aktualnih življenjskih problemov, v njIhovo Iskanje I?~ Je ~mls~IJ?-0 p~!~g~ItI tu~h 
učence. Zlasti nadarjenega učenca je nujno povabItI k IdentIfIkaCIjI m Is~~nJu 
problemov ter različnih možnih odgov~r~v nanje. Pole~ ra~~onal?o--kogmtIvne 
dimenzije je izredno pomembna tudI custveno-motlvaCIJska m vredJ?-ostna 
dimenzija. Načrtno moramo presegati pragmatično naravnanost. p~kllc~:ga 
udejstvovanja ter spodbujati profesionalno zavest - vred~otenJe ~ e~Ic~e 
razsežnosti. V se to pa prispeva k življenjskosti šole, ko se razširJa "pouk mucenje 
tudi izven učne ure, razreda in šole" (Yager, 1991). 

o Namen pouka zagotovo ni oblikovanje situacij kognitivnega konflikta ali šoka, kj~r 
bi bili učenci prepuščeni sami sebi, temveč sledi pomem~na faza nudenja 
ustrezne podpore pri njegovem razreševanju. Wood, Bruner m R~ss (1976; ~o 
Wang in Palinscar, 1989), so vpeljali izraz "scaffolding" - kar pomenI poučev~nJe 
z začasno podporo oziroma z zidarskim odrom. Prispod~ba je ustrez?a~~aJ ~r~ 
za podporo, ki je prilagodljiva in začasna. in jo učencu .( n~vIDc~) p~n~dI uClt~~J all 
drugi strokovnjak, in sicer tako, da v dIalogu modelIra m pOJasnJ~~e ~ogJ?-ItI~e 
procese, ki so navadno prikriti (Wa!lg~n Palinscar, 19,,89). Pri tem u~ItelJ ~nlag"aJa 
količino in način podpore lastnostIm m potrebam ucenca ter znacdnostIm ucne 
vsebine. 
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o Osrednji cilj opisanega modela pouka je načrtni razvoj metakognitivnih sposob
nosti učencev, ki predstavljajo teme1j samostojnemu in aktivnemu učenčevemu 
učenju. Pouk, ki bi potekal brez metakognitivnih dejavnosti oziroma bi le-te v imenu 
učencev opravil učitelj, bi po Vermuntovi presoji pomenil zgolj nadomestni pouk 
(Vermunt in Van Rijswijk, 1988). 

o Bistvena je tudi organizacija pouka, načrtno spodbujanje medsebojnega sodelovan
ja učencev, izmenjave mnenj konceptualizacij in idej. Zato mora učitelj načrtovati 
čas za reflektiranje in analiziranje - in sicer za individualno in skupinsko refleksijo. 

o Pomembno vlogo ima tudi razredna klima, saj tak način dela lahko poteka 
uspešno le v sproščenem vzdušju, kjer vladajo sodelovaini odnosi med učenci ter 
med učenci in učiteljem. Zlasti je pomemben učiteljev odnos do napak, ki 
postanejo sestavni del učenja. 

o V tem modelu pouka učitelj in učenci vstopajo v pouk kot celostne učeče se 
osebnosti, ki s seboj ne prinašajo le "svojih misli in sposobnosti zapomnitve" , 
temveč "bogastvo" pričakovanj, pojmovanj, domiš1jije, čustev in stališč, smisla 
za lepo in s sposobnostjo navezovanja stikov z drugimi, ... kar vse pomembno 
sooblikuje proces učenja in vpliva na kakovost znanja in našega skupnega 
ŽivJjenja. "Kajti če šola (razred, učna skupina) ni prostor kakovostnega življenja, 
tudi ne more postati prostor kakovostnega učenja" (Marentič Požarnik, 1997, 
str. 33). 

3. Namesto zaključka 

Bistvena zahteva šole je torej omogočiti nadarjenemu učencu, da postane v 
vzgojno izobraževalnem procesu čim bolj aktiven in samostojen: kar pomeni, da 
mora biti pouk voden tako, da učenec postopoma prevzema vse večji del odgovor
nosti za svoj proces pridobivanja znanja in osebnega razvoja ob hkratnem pridobi
vanju metakognitivnih spretnosti, ki pomembno osamosvajajo učenca in ga uspo
sabljajo za samostojno učenje, ki je podlaga vseživljenjskega učenja. Težišče 
moramo prenesti od vprašanja "Kaj se učiti?" na poznavanje načinov "Kako se 
učiti?" ob spoznavanju samega sebe in razreševanju vprašanja "Čemu se učiti?" 
(Marentič Požarnik, 1997). Ob tem postaja vse pomembnejša tudi ozaveščenost o 
vrednostno--etični razsežnosti znanja, ki jo je pri nadarjenih učencih treba še 
posebej skrbno razvijati. 

Menimo, da predstavlja kognitivno-konstruktivistični, transformacijski oziro
ma interakcijski model pouk sodoben način pouka, ki je kompatibilen z različnimi 
modeli diferenciacije in individualizacije in spodbudno vpliva na razvoj nadarjenih 
učencev. 

UčiteJjevo aktivnost pozitivno vrednotijo učenci in visoko cenijo učiteljevi 
kolegi. Zagotovo gre za pomembno poklicno kompetenco, vendar pa je pomemb
no, da si postavimo vprašanje, ali lahko učitelji naredimo za učence "preveč". Če 
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se učitelj ne zaveda pomena učenčeve metakognicije~ po!em ~e a~tivnost! P?gosto 
opravi sam, v dobri veri, da pomaga učencu na potI pndoblvanJa znanja m celo 
njegovega osamosvajanja. 
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Novi trendi v raziskovanju samopodobe 
nadarjenih otrok 

Referat na znanstvenem posvetovanju 

UDK37.037 

DESKRIPTORJL' nadarjeni učenec, samo podoba, 
identifikacija, edukacija, kariera 

POVZETEK - Avtor predstavlja okvirni proces raz
vojnih sprememb v raziskovanju samopodobe nadar
jenih otrok z vidika metodologije in znanstveno razis
kovalnih rezultatov. Poleg različnih spoznavnih virov 
omenjenega raZiskovalnega problema predstavlja tu
di različne poudarke v raziskovanju sestavin samo
podobe nadarjenih otrok. Sodobne raziskovalne 
trende prikazuje tudi z vidika objektivnih dosežkov in 
storitev, Z vidika razlik med sestavinami samopo
dobe, z vidika višine intelektualnih sposobnosti, z 
vidika položaja nadarjenih v skupini in z vidika raz
vojno-psiholoških sprememb. 
Omenjeni raziskovalni trendi osvetljujejo samopodo
bo nadarjenih otrok z vidika spola, starosti, razvojno 
psihološkega obdobja in umeščenosti v razred. Sa
mo podoba bo prikazana tudi v procesu identifikacije 
in edukacije nadarjenih učencev. Obravnava tudi 
konsekvence različne samopodobe, samo podobo v 
luči SOcialno-ekonomskega in kulturnega okolja, ter
minološke nedorečenosti (samopodoba, samos
poštovanje), samopodobo nadarjenih in poklicno 
kariero, metaoceno nadarjenih o svoji samopodobi 
idr. Samopodoba nadarjenih učencev je osvetljena z 
vidika učenčevih, učiteljevih in starševskih prepričanj 
in stopnje makiavelizma. Dotika se tudi učinka ak
celeracije na samopodobo nadarjenih učencev. 

1. Uvod 

Conference paper 

UDC37.037 

DESCRIPTORS: gifted student, self-image, iden
tification, education, career 

ABSTRACT - The study presents the framework of 
chang es that have taken place in the research of 
self-concept in gifted chi/dren from the view point of 
methodology and results. It then focuses on the dif 
ferent components of gifted children 's self-concept. 
Modem trends are presented from the viewpoint of 
objective achievements, differences in the com
ponents of self-image, intellectual abilities, the situa
tion of gifted chi/dren in the group and from the 
view point of developmental changes. 
The mentioned trends illustrate the se!f-concept of 
gifted child ren with regard to gender. age or develop
mental period, and with regard to the homogeneous or 
heterogeneous grouping within the classroom. The 
se!f-concept is presented in the process of identification 
and education of gifted children. We have studied the 
consequences of different self-concepts, the selJ-concept 
in. the light of socia~ economic, and cultural environ
ment, the specific differentiation in terminology 
(self-concepf, se!f-respect), the se!f-concept of gifted 
chiJdren in. their professional career. the meta-evaluation 
of gifted children about their se!f-concepf, etc. 1he 
se!f-concept of gifted children is illustrated on the basis 
ofpupiJs~ teachers' and paren/s' beliefs and on the degree 
of machiavelism. 1he article presents also the effect of 
acceleration on the self-concept of gifted children. 

Na srečo se nam okoli omenjenega raziskovalnega vprašanja ni treba več 
zanašati izključno na javno mnenje in osebna stališča s prevladujočimi predsodki. 
Iz novejše strokovne literature, ki obravnava področje raziskovanja samopodobe 
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nadarjenih otrok, bomo osvetlili nekaj bistvenih in najpomembnejših trendov, ki se 
pretežno nanašajo na širši okvir edukacije nadarjenih učencev. Pri tem svetujemo 
prebiranje originalnih člankov in raziskav, ki jih navajamo na koncu sestavka. 

2. Ali nadarjeni otroci v splošnem težijo k pozitivni samopodobi? 

Nadarjeni otroci v splošnem težijo k pozitivni samopodobi. Avtorji Van Tassel 
Baska, Olszewski Kubilius in Kulieke so leta 1994 na osnovi pregleda raziskav z 
inventariji samopodobe poročali, da celotna strokovna literatura s tega področja 
nakazuje, da imajo nadarjeni učenci bolj pozitivno samopodobo na učnem in 
socialnem področju. Pri tem se je na osnovi dokazov eksperimentalnih raziskav 
nakazovala specifična tendenca, da imajo visoko nadarjeni učenci in nadarjene 
deklice nekoliko nižjo, a vseeno pozitivno samopodobo, kakor drugi nadarjeni 
učenci (Van Tassel Baska et al., 1994, str. 186-191). Omenjeni avtorji so za učitelje 
pripravili tudi odličen celovit opis samopodobe nadarjenega učenca. 

Kvalitetno samoocenjevanje in samovrednotenje je nedvomno bistvenega pomena 
za človekovo uspešno funkcioniranje na kateremkoli področju. Zdrav občutek lastne 
vrednosti lahko pozitivno vpliva na socialne odnose z drugimi učenci, nudi osnove za 
realistične odločitve, pospešuje izobraževanje in nudi okvir koristnih perspektiv živl
jenjske kariere. Področje samopodobe predstavlja predmet zanimanja učiteljev pri 
študiju nadarjenih učencev zlasti zato, ker predstavlja omenjena populacija eotencial 
za visoke dosežke na različnih področjih človeku koristnih dejavnosti. ce pa je 
samopodoba nadarjenih učencev na nek način znižana ali oškodovana, lahko to resno 
zavre ali onemogoči zmožnosti svobodne uresničitve potencialov na njihovih poten
cialno najbolj produktivnih področjih. Tako ima posameznik ali družba v celoti malo 
koristi in zadovoljstva od visokih talentov v primeru emocionalne oškodovanost~ ki 
lahko bistveno ogrozi uresničitev sposobnosti v polni in pozitivni smeri. 

Zgoraj omenjeni avtorji so v svojih študijah dognali, da je najpomembnejši 
dejavnik, ki bistveno vpliva na samopodobo nadarjenih otrok, socialno-ekonomski 
položaj. Največje in najmočnejše posledice na samopodobo pri nadarjenih otrocih 
so se pokazale v razlikovanju med privilegiranimi in deprivilegiranimi skupinami, 
kar do neke mere podpira pojmovanje, da je socialno-ekonomski položaj pomemb
nejša spremenljivka od etnične pripadnosti pri oviranju storitev socialno in kultur
no prikrajšanih nadarjenih učencev. KJjub zagotovljeni visoko kvalitetni edukacij
ski pomoči so socialno ekonomsko prikrajšani nadarjeni otroci pokazali bistveno 
nižjo percepcjjo svojih učnih in socialnih kompetenc v primerjavi z nadarjenimi 
vrstniki iz višjih socialnih slojev. In kakor preučevalno ugotavlja že domača avtorica 
M. Lazar (1998, str. 34), nadarjen otrok ponotranji vse refleksije pomembnih drugih 
v svojem okolju (doma in v šoli). To pa pogosto vpliva na znižano samopodob o, 
sebe pričenja zaznavati kot ne dovolj sposobnega in učinkovitega za izpolnjevanje 
šolskih in življenjskih dolžnosti. Sorodna temu je tendenca, da so socialno pri-
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krajšani nadarjeni otroci izražali občutke manjše podpore pomembnih drugih v 
svojem okolju (Van Tassel Baska et al., 1994, str. 186-191). 

3. Ali je samopodoba enaka samospoštovanju? 

Omenjena pojma se pomensko razlikujeta. Avtor Swicord (1988, str. 32) je pri 
preučevanju omenjenih terminoloških razlik definiral samopodobo kot mentalno 
sliko, ki jo ima nekdo o sebi. Samospoštovanje pa ima večji energetski naboj in 
vpliv, kakor samopodoba na sposobnost doseganja šolskih in življenjskih uspehov. 
Samospoštovanje govori o vrednosti, ki jo nekdo pripisuje svoji samopodobi. 

Dalje je avtor Swicord ugotovil, da je razvijanje svobodnih samopobudnih učnih 
programov, kjer nadarjeni učenci pogosto doživljajo učne in druge uspehe, kvali
tetno sredstvo za oblikovanje zdrave samopodobe. Nadarjeni učenci, ki doživljajo 
svobodno in samouresničujočo učno aktivnost, izražajo višje samospoštovanje. Učitel
jeva pričakovanja, ki jih včasih poimenujemo pygrrwlion efekt, so se pokazala kot 
odločilen dejavnik v prihodnjem učenju nadarjenega učenca (Ferbežer, 2002, str. 75). 

4. Ali samopodoba pomeni enako kot samoučinkovitost? 

Tudi ta pojma se razlikujeta. Starko (1988, str. 291) je smiselno citiral Bandurev 
opis samoučinkovitosti kot "kognitivni mediator vedenja" in razložil: Konstrukt je 
definiran kot posameznikovo prepričanje o svoji sposobnostj uravnavanja vedenja 
v danih okoliščinah. Za razliko od samopodobe samoučinkovitost ni globalna 
poteza, temveč specifična glede na posameznikovo aktivnost ali situacijo. Percep
cija samoučinkovitosti vpliva na to, ali se bo nadarjen učenec lotil neke aktivnosti, 
koliko napora bo vložil in ali bo to aktivnost nadaljeval pri soočanju z ovirami. 

Z drugimi besedami, mogoče je, da nadarjen učenec, ki ima visoko samopodo
bo in visoko samospoštovanje, ni gotov, ali bo učinkovit v posameznih okoliščinah. 
In bistveno pomanjkanje samoučinkovitosti potem interferira s pripravljenostjo za 
nadaljnje aktivnosti ali prihodnja tveganja. 

5. Ali samoučinkovitost vpliva na nadarjene učence 
pri izbiri poklicne usmeritve? 

Gre za izrazit vpliv. Kelly (1993, str. 59)je preučevalno ugotovil, da ima karierna 
samoučinkovitost, ki sta jo Betz in Hackett definirala kot intenziteto posamezniko
vih pričakovanj, da se uspešno pripravi in vstopi na poklicno pot, izrazito diferen-
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ciran učinek na dečke in dekleta, na moške in ženske. Nadarjen študent kolidža 
ima lahko visoko samo učinkovitost za tradicionalno moške poklice in nadarjena 
študentka visoko učinkovitost za tradicionalno ženske poklicne kariere. Kelly je 
zapisal: "Mlajša nadarjena dekleta so izražale visoke interese za poklicne kariere, 
za katere so imele pričakovanja visoke samoučinkovitosti in nizke interese za 
poklicne kariere, za katere niso bile prepričane, da bodo lahko uspešne. Pomanj
kanje interesa mlajših nadarjenih deklet za moške poklice je bilo povezano z 
njihovimi nizkimi pričakovanji poklicno karierne samoučinkovitosti za moška po
dročja dela." (Kelly, 1993, str. 59) 

Zaradi tega je Kelly utemeljeval načelo, da morajo imeti mlajša nadarjena 
dekleta možnost vzajemno sodelovati z ženskami, ki so bile uspešne v tradicionalno 
moških poklicih. 

6. Ali poimenovanja "nadarjen otrok" dosledno koristi 
učenčevi samopodobi? 

Omenjena poimenovanja ne koristijo zmeraj. AvtorjaJenkins Friedman in Murphy 
(1988, str. 26-30) ugotavljajo, da so pogovori s 128 nadarjenimi učenci od petega do 
osmega razreda osnovne šole izražali nasprotovanje do etikete biti nadarjen. Nadarjeni 
učenci so poročali o naraščajočih občutkih stresnosti, odtujitve od bratov in sestra in 
vrstnikov ter pomembno višjih pričakovanjih pri šolskem delu s strani svojih staršev in 
učiteljev. "To ni pošteno," je protestiral nek nadarjen, desetošolec. 

"Nič se ni spremenilo na meni, razen da sem pisal test in nekdo mi je potem 
rekel, da sem nadarjen. Odslej vse, kar naredim, ni dovolj dobro." (Jenkins Fried
man in Murphy, 1988, str. 26) 

AvtorjiKunkel, Chapa, Petterson, Walling (1992, str. 13) so s pomočjo raziskav 
spoznali, da se nadarjeni učenci še vedno vračajo k osnovnošolskim prijemom, o 
katerih je pisala že avtorica J. Galbraith (1985): 
o Nihče ne razloži, kaj pomeni biti nadarjen; to ostaja v veliki tajnosti. 
o Snov, ki se je učimo v šoli, je prelahka in preveč dolgočasna. 
o Starši, učitelji in prijatelji od nas pričakujejo popolnost, da "dajemo ves čas vse 

od sebe". 
o Sošolci nas pogosto zbadajo, da smo "pametnjakoviči" . 
o Zelo redki so prijatelji, ki nas razumejo. 
o Počutimo se preveč drugačne in želimo, da nas ljudj~ sprejmejo takšne, kot smo. 
o Navdušeni smo nad številnimi stvarmi, ki jih lahko v življenju počnemo. 
o Zelo nas skrbijo različni svetovni problemi in počutimo se nemočne, da bi 

ukrepali (Kunkel et al., 1992, str. 10). 
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7. Ali nadarjeni otroci resnično nasprotujejo svoji nadarjenosti? 

Odgovor je žal prepogosto pozitiven. Kerr, Colangelo in Gaeth (1988, str. 
245-247) so preučevali 184 nadarjenih adolescentov in ugotovili, da so njihovi 
pogledi na nadarjenost zelo kompleksni. Nadarjeni študentje so čutili pozitiven 
odnos do svojih visokih sposobnosti, toda niso bili prepričani, da so tudi drugi imeli 
pozitiven odnos do nadarjenosti. Zaskrbljeni so bili glede tega, da bi njihova 
nadarjenost negativno vplivala na njihove socialne odnose. Raziskava je tudi 
pokazala, da so imeli starši, bratje in sestre bolj pozitiven odnos do njihove 
nadarjenosti, kakor so pričakovali. Vendar pa je bistveno, da omenjeni avtorji 
opozarjajo na prepričanja in stališča nadarjenih študentov. Prepričanja in stališča 
so namreč pomembnejša od resničnosti, saj se ljudje v splošnem ravnajo po svojih 
prepričanjih. Pri tem citirajo Stemberga (1985, str. 176), ki govori o moči implicitnih 
teorij. 

Kerr, Calangelo in Gaeth so zaključili: "Nadarjeni adolescenti se spopadajo s 
protislovnimi občutki. Čeprav priznavajo in spoštujejo svoje edinstvene razvitejše 
sposobnosti, pa so zaskrbljeni glede možnosti socialne zaznamovanosti, ki jih take 
sposobnosti lahko povzročijo". (Kerr et al., 1988, str. 247). 

V zanimivi longitudinalni študiji so Manaster, Chan, Watt in Wiehe ugotovili, da 
četudi nadarjeni učenci čutijo negativne stereotipe, se zdi, "da ti negativni stereotipi 
prihajajo od tistih, ki jih najmanj poznajo, njihovih sošolcev, in ne od tistih, ki jih 
najbolje poznajo, od staršev, bratov, sestra, učite1jev, prijateljev, katerih mnenja 
tudi najbolj cenijo". (Manaster et al., 1994, str. 176-178) 

V omenjeni raziskavi so nadarjeni učenci bolj sprejemali oznako nadarjenosti 
in izražali manj nasprotovanja, kakor ga je našel Kerr v prej omenjeni raziskavi. 

8. Ali heterogeno razvrščanje negativno vpliva na samopodobo 
nadarjenih učencev? 

Odgovor je deloma pozitiven. Fiedler in sodelavci (1993, str. 4-7) so preučevali 
mit o tj. "tracking sistemu" in sistemu razvrščanja po sposobnostih ter ugotovili, 
da ima lahko heterogeno razvrščanje negativne učinke na nadarjene in običajne 
učence. Nadarjeni učenci, ki predstavljajo manjšinsko skupino (ali v najboljšem 
primeru skupaj z nekaj sošolci, ki so se približali nivoju njihovih sposobnosti), se 
znajdejo v pripisanem položaju čudaštva ali ošabnosti. 

Gornji avtorji dokazujejo, da togo heterogeno razvrščanje škoduje izobra
ževanju in samopodobi nadarjenih učencev. V teh okoliščinah je otežena raba učno 
izzivalnih učnih materialov in izkušnje stimulativnih učinkov drugih učencev 
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na podobnem nivoju sposobnosti. Vse to pa onemogoča udejanjanje njihovih 
sposobnostnih potencialov. Avtorji nato zaključujejo: 

"Kakor nam raziskava jasno izkazuje, lahko nadarjeni učenci stimulativno 
pridobivajo v okoliščinah skupinskega dela. Zato je nujno, da se razvrščanje po 
sposobnostih v primeru nadarjenih učencev nadaljuje. Medtem ko se celotna šolsko 
izobraževalna atmosfera premika v smeri heterogenega razvrščanja za učence, ki 
lahko največ pridobijo v sodelovanju v skupinah mešanih nivojev sposobnosti, se 
ne smejo preprečiti pravice nadarjenim učencem izobraževalnega umeščanja v 
okoliščine, ki maksimalno in popolno razvijajo njihove učne zmožnosti. Cilj razvoj
no ustreznega izobraževanja mora biti izoblikovati optimalne učne izkušnje za vse." 
(Fiedler et al., 1993, str. 4-7). 

9. Ali nadarjenost povečuje samopodobo in samospoštovanje 
nadarjenih deklet? 

Zal gre za negativno zvezo. Tudi sicer je mogoče predpostavljati, kar so 
raziskave jasno dokazale, da nadarjenost povzroča nadarjenim dekletom specifične 
razvojne probleme. Avtorja Lea Wood in Clunies Ross (1995, str. 195-197) sta v 
Melbournu v Avstraliji preučevala 158 adolescentk, od tega 81 nadarjenih in 77 
nenadarjenih. Ugotovila sta, da so imela nenadarjena dekleta boljšo splošno in 
socialno samospoštovanje, kakor nadarjena dekleta. Pri tem je še posebno po
membno spoznanje, da so imela nadarjena dekleta v pIVih razredih pozitivno 
samopodob o, vendar je ta "vzorec pozitivnega ženskega samospoštovanja med 
puberteto podvržen temeljitemu preobratu." Socialne ovire in socialna ter kulturna 
sporočila z močnimi implikacijami tradicionalne ženske vloge v družbi so bili 
identificirani kot dejavniki, ki bistveno prispevajo k opisani spremembi. Avtorja sta 
zapisala: "V srednji šoli po izpostav1janju številnim ukoreninjenim tabujem glede 
pametnih žensk, so nadarjena dekleta, ki so izrazila svoje intelektualne sposobnosti, 
včasih doživljala dolgotrajne depresije in nizko samospoštovanje". (Lea Wood, 
Cluies Ross, 1995, str. 196) 

10. Ali je moška spolna vloga povezana s pozitivno samopodobo 
nadarjenih učencev? 

Odgovoriti je mogoče v pozitivnem smislu. Tong in Yewchuck (1996, str. 15-23) 
sta z raziskavami odkrila, da četudi mnoge spremenljivke vplivajo na samopodobo 
nadarjenih učencev, je "pozitivna samopodoba povezana z moško usmeritvijo pri 
obojih, pri nadarjenih dečkih in pri nadarjenih dekletih". Podarjeno je, da je v 
literaturi s področja nadarjenosti obojespolnost obravnavana kot želena karakte-
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ristika, toda v njuni raziskavi imajo nadarjeni adolescenti z moško usmerjenost jo 
ugodnejšo s amopodobo , kakor nediferencirani posamezniki. Pri tem se avtorja 
zavzemata za nadaljnje raziskave na tem specifičnem področju. Razen tega sta 
razkrila, da izražajo nadarjeni učenci višjo stopnjo anksioznosti ter da so nadarjena 
dekleta še posebno ranljiva v tem smislu. 

11. Ali pozitivna samopodoba nadarjenih učencev 
povzroča makiavelizem? 

K sreči gre za negativni odnos. Veni izmed zelo zanimivih raziskav je Yong 
(1994, str. 194) primerjal tipične karakteristike nadarjenih otrok (perfekcionizem, 
občutljivost za pričakovanja in čustva drugih, idealističen občutek za pravičnost, 
emocionalna globina, stopnja občutka odgovornosti) z značilnostmi makiavelis
tičnih posameznikov (pretkanost, prevara, oportunizem, preudarnost, brezoseb
nost, izkoriščevalnost, nemoralnost, nizka ideološka predanost in pomanjkanje 
čustvene povezanosti z drugimi) in postavil hipotezo, da bi nadarjeni otroci izražali 
pozitivno samopodobo, notranji ali internalni lokus kontrole in nizko stopnjo 
makiavelizma. Predpostavka se je potrdila. V tej zvezi je Yong zapisal: "Za obliko
vanje čim nižjega makiavelizma je treba nadarjene učence spodbujati k ocenjevanju 
moralno etičnih vidikov različnih protislovnih problemov in razvijati razumevanje 
koncepta globalne soodvisne družbe ter medsebojne povezanosti ljudi." (Yong, 
1994, str. 194) 

12. Ali imajo nadarjeni otroci visoko učno samopodobo? 

Raziskave se nagibajo k pozitivnemu odgovoru. Chapman in McAlpine (1988, 
str. 222-225) sta opazila, da so nekatere raziskave pokazale, da so imeli nadarjeni 
učenci visoko samopodobo, in druge, da so imeli nekoliko nižjo samopodobo. Toda 
nobena raziskava ni bila usmerjena v učno samopodobo med longitudinalnem 
vzorcem dveh ali več let, da bi ugotovili, kakšna je učna samopodoba nadarjenih 
študentov potem, ko so končali študij. Ali so sčasoma te učne akademske samopo
dobe nadarjenih učencev in študentov porasle ali upadle? 

Avtorja sta se osredotočila na samopercepcijo branja, pravopisnega znanja, 
jezikovne umetnosti, matematike in stila pisanja vzporedno s splošnimi občutki 
zaupanja in zadovoljstva s šolo. Pri tem sta zaključila, da imajo nadarjeni učenci 
stabilno, visoko samopodobo, a "da sploh niso zadovoljni s šolsko razrednimi 
učnimi izkušnjami... Pomanjkanje spoznavnega izziva v osrednjem šolsko razred
nem dogajanju brez formalnih programskih možnosti učne obogatitve pušča pos
ledice v učnem dolgočasju". 
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13. Ali akceleracija in preskok razreda škoduje samopodobi 
nadarjenih učencev? 

Tudi tukaj govorijo empirični podatki o tem, da ne škoduje. Večina raziskav 
kaže, da predstavlja akceleracija in preskok razreda pomembno izobraževalno 
alternativo nadarjenim učencem, katerih nivo in tempo učenja je mnogo hitrejši 
kot pri kronoloških vrstnikih. Čeprav so se starši in učitelji tradicionalno bali, da se 
bodo zaradi tega pojavili problemi socialne in emocionalne prilagoditve, sta Sayler 
in Brookshire ugotovila, "da so imeli nadarjeni učenci v heterogenih skupinah in 
nadarjeni učenci v homogeni skupini boljše percepcije svojih socialnih odnosov in 
emocionalnega razvoja ter redkejše težje šolsko vedenjske probleme kakor običajni 
učenci" (Sayler, Brookshire, 1993, str. 150-154). Avtorja zaključujeta: "Strah, da 
akceleracija neizogibno vodi do učne, socialne in emocionalne slabe prilagojenosti, 
ni znanstveno potrjen. V povprečju vzeto, do osmega razreda osnovne šole, akce
lerirani nadarjeni učenci niso bili kakor koli prizadeti z zgodnejšim vstopom v šolo 
ali s preskokom razreda. Omenjeni akcelerirani nadarjeni učenci so razvili emo cio
nalne prilagoditve in občutke sprejetosti, ki so nekoliko višji kot pri običajnih 
učencih in približno podobni kot pri starejših študentih, ki so bili identificirani kot 
nadarjeni." 
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Dr. Stipan Jukic 

Z nadarjenimi učenci morajo delati 
nadarjeni učitelji 

Referat na znanstvenem posvetovanju 

UDK 371.12:37.037 

DESKRIPTORlL' usposabljanje učiteljev, učiteljske 
kadrovske šole, odkrivanje nadarjenih študentov 

POVZETEK-Avtor išče način, kako priti do nadar
jenih študentov pedagoških fakultet, kako jih usposo
biti za učiteljski poklic, posebno za delo z nadarjeni
mi učenci osnovne in srednjih šol. za uspešnejše delo 
z nadarjenimi učenci že imamo nekaj predlogov, npr. 
modernizacija univerzitetnega pouka, pravočasno 
odkrivanje nadarjenih študentov, uvajanje peda
goškega in psihološkega izobraževanja univerzitetnih 
učiteljev, sodelovanje fakultet z osnovnimi in sredn~ 
jimi šolami, uvajanje pedagoško-psihološke službe 
na fakultete, usposabljanje strokovnjakov nepeda
goških fakultet, ki delajo v šoli ipd. 

1. Uvod 

Conference paper 

UDC 371.12:37.037 

DESCRlPTORS: teacher training, teacher training 
institutions, identifying gifted students 

ABSTRACT - The author is in search of gifted stu
dents of teacher training faculties as well as of ways 
how to prepare them for teaching, especially for work 
with gifted primary and secondary school students. 
Some of the suggestions for more successful work 
with the gifted are: modemising university education, 
timely identification of gifted students, implementa
tion of university teacher education in the area of 
teaching techniques and psychology, collaboration of 
faculties with primary and secondary schools, im
plementation of a teaching and psychological service 
for the faculties, training of professionals from 
non-teacher oriented faculties working in schools, 
etc. 

Odavno se govori i piše o obdarenim učenicima, nude se postupci i instrumenti 
za identifikaciju takvih učenika, ističe se potreba da im se pomogne da u školi 
napreduju brže od svojih vršnjaka, govori se o potrebi izrade posebnih programa, 
nude se programi za dodatnu nastavu, predlažu se različiti vidovi individualizacije 
nastavnog rada, daju se novi pogledi na kriterije pri formiranju odeljenja i druge 
forme diferencijacije (posebna odeljenja obdarenih, posebne škole i sl.). Medjutim, 
veoma malo se govori i piše o obdarenim studentima, još manje se sa njima radi po 
diferenciranim studijskim planovima i programima, prilagodjenim njihovim mo
gučnostima, sposobnostima ipotrebama, kaD da oni i ne postoje i kaD da se sve 
završava radom sa obdarenim učenicima u osnovnoj i srednjim školama. U svemu 
tome posebno su zapostavljeni obdareni nastavnici. 
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Pod obdarenim nastavnicima podrazumevamo sve one nastavnike koji imaju 
dara za ovaj poziv, koji su temeljno osposobljeni za nastavnički poziv i koji se ističu 
u svom nastavnom i ukupnom vaspitno-obrazovnom radu sa učenicima. Prema 
tome, obdarenost nastavnika ne treba identifikovati sa pojmom obdareni učenici i 
studenti. U pravom smislu obdarenosti (visok količnik inteligencije i drugih intele
ktualnih sposobnosti, razvijene specijalne sposobnosti, trajno visoki rezultati u 
radu, kreativnost), malo je učenika istudenata koji se mogu uvrstiti u ovu grupu, a 
još manje bi bilo takvih nastavnika. Poimanjem obdarenog nastavnika u najužem 
smislu nikada ne bismo udovoljili zahtevu da obdareni nastavnici rade sa obdare
nim učenicima. Zato pojam obdarenosti nastavnika shvatamo nešto šire. 

Misliti samo o obdarenim učenicima i pledirati na to da im treba pomoči da 
napreduju svojim sopstvenim tempom (dakle, brže od ostalih), a ne posveCivati 
pažnju obdarenim studentima, posebno na nastavničkim fakultetima, inačinima 
njihove pripreme za rad sa talentovanim učenicima u osnovnoj i srednjim školama, 
je u velikoj meri promašaj, koji ne vodi ka rešenju problema obdarenih učenika u 
našim školama. 

2. Šta nam je poznato? 

Poznato je da obdareni učenici postoje u svakoj generaciji i skoro u svakoj školi. 
U velikoj meri postoji saglasnost oko toga kog učenika treba smatrati obdarenim. 
Dosta su razvijene tehnike i instru.menti za identifikaciju obdarenih učenika na 
različitim uzrastima. Neki oblici rada sa obdarenima u školama postoje (kakva 
takva, organizuje se dodatna nastava, pokušava se individualizovati nastavni proces 
i sl.). Postoje i škole za obdarene (muzičke, baletske, matematičke gimnazije ili 
odeljenja, filološke gimnazije ili odeljenja i sl.). Poznato je i to da je uniformnost 
razredno - pr~dmetno - časovnog sistema osnovna kočnica uspešnog rada sa 
obdarenima. Cinjenica je i to da postoji prevladavajuče verovanje da je svaki 
nastavnik sposoban da radi sa obdarenim učenicima, što je velika zabluda. 

Na univerzitetima, bar na našem u Novom Sadu, situacija je takva da se 
organizovano ne vrši identifikacija obdarenih studenata, da se sa njima posebno ne 
radi, da se veoma retko uključuju u naučno-istraživačke projekte i da su, možemo 
slobodno reCi, obdareni studenti potpuno zapostavljeni. Ak:celeracija učenika i 
studenata je samo formalno zakonski regulisana, ali je malo škola, fakulteta i 
nastavnika angažovano na pomoči učenicima i studentima kako bi u kračem 
vremenu uspešno završi1i svoje školovanje. 

Istina je i to da individualizacija nastavnog rada, i pored temeljne teorijske 
obrade, u našim školam nije zaživela. Ona nije postala stil rada naših nastavnika, 
zbog čega najviše trpe obdareni učenici. Dodatna nastava je, često, u školama 

. marginalizovana i formalizovana. U takvoj nastavi obdareni učenici nemaju mo-
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gucnosti da zadovolje svoje potrebe i interesovanja. Činjenica je i to da dodatnu 
nastavu organizuju ioni nastavnici koji, po svojoj prirodi i po svom obrazovanju, 
to nisu u stanju uspešno raditi. 

3. Poteškoce u selekciji i obrazovanju nastavnika 

Godinama imamo dosta negativnu selekciju za nastavnički poziv, izuzev nekih 
jezičkih grupa (engleski, npr.) i psihologjje. Na prirodno-matematičkim fakulteti
ma neka nastavnička usmerenja teško popunjava broj potrebnih studenata. Uglav
nom idu u drugi konkursni rok, te upisuju one koji nisu imali gde na drugim 
fakultetima i koji nemaju značajnu motivaciju za nastavnički poziv ovih usmerenja. 
U takvoj situaciji malo je onih koji istinski žele da se bave nastavničkim pozivom, 
a medju njima sasvim je malo onih koje možemo smatrati obdarenima. Zato se 
obdareni učenici u srednjim školama moraju posebno stimulisati za nastavnički 
poziv. Bez toga cemo, u velikoj meri, cemo imati prosečne nastavnike, asa njima 
nema uspešnog rada sa obdarenim učenicima. 

Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazaovanje buducih nastav
nika je veoma zanemareno. Na Filozofskom fakultetrt u Novom Sadu i na Filo
loškom fakultetu u Beogradu ni na jednoj jezičkoj grupe se ne izučava pedagogija 
i didaktika. Metodike su marginalizovane. Na brojnim nastavničkim grupama 
praktičnom radu studenata u školi i nastavi se ne posvecuje dovoljna pažnja. Nije 
redak slučaj da na nekim grupama student diplomira, dobije diplomu profesora a 
da nije ni jedan čas posmatrao, pa ni održao u školi tokom studija. Prvi njegov 
nastavni čas je u školi u kojoj se zaposli kan profesor. 

Ako se tome doda da su stručni ispiti veoma slabi, često olako shvaceni, zahtevi 
minimalni, onda se može zaključiti da nastavnički fakulteti nedovoljno osposoblja
vaju studente u oblastima pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke teorije i 
vaspitno-obrazovne prakse. 

Poseban su problem oni koji završavaju nenastavničke fakultete (medicina, 
poljoprivreda, tehničke struke, veterina, ekonomija, pravo idr.), koji nisu osposo
bljavani za nastavnički poziv, a koji se opredele za rad u školi. Takvih je u srednjim 
stručnim školama preko 60 % od ukupnog broja nastavnika. Postoj eCi stručni ispit, 
po svom sadržaju i organizaciji, ne može nadoknaditi nedostatke pedagoško-psi
hološkog i didakltičko-metodičkog obrazovanja. 

Zato možemo reCi da se danas u Jugoslaviji studenti brojnih struka za nastavnički 
poziv nedovoljno pripremaju za moderan i uspešan na stavni i ukupni vaspitno-obra
zovni rad u školi. Jedan od razloga što nam je škola najtvrdokornija na savremene 
promene je i nedovoljna osposobljenost nastavnika da pozitivne novine prihvate i da 
ih afinnišu u svojoj nastavnoj i ukupnoj vaspitno-obrazovnoj praksi. Nastava se svodi 
na prosek Gednaki sadržaji, jednaki zahtevi za sve učenike, mada su medju njima 
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ogromne razlike). U takvoj situaciji najviše trpe obdareni. Mnogo se više u školama 
~adi sa oni~a koii zao~taju nego sa onima koji bi mogli brže, više i uspešnije. Cilj 
Je ?a se post.~gne sto veca prolaznost, a ne da se obdarenima omoguCi da napreduju 
brze .. POStOJI zakonska osnova za akceleraciju učenika tokom školovanja, ali u 
praksi takvih slučajeva skoro da i nema, ili su veoma, veoma retki. 

Sve nam ovo govori dve stvari: brojna istraživanja su potvrdila da medju 
ml~di~a postoje .i obdareni i, drugo, da je znatan broj sasvim prosečnih nastavnika, 
kOJI msu spremm da uspešno rade sa obdarenim učenicima. 

4. Indentifikacija obdarenih studenata 

U osnovnim i srednjim školama imamo razvijenu pedagoško-psihološku 
službu. U znatnom broju škola imamo pedagoga ili psihologa, a u veCim školama i 
jednog i drugog. Oni se bave i identifikacij om obdarenih učenika, planiraju odred
jene aktivnosti sa njima i sI. Medjutim, na fakultetima te službe nema. Niko se ne 
bavi identifikacijom takvih studenta. Nema pozitivne prakse usaradnji peda
goško-psiholoških službi u srednjim školama i na fakultetima. Pitanje obdarenih 
studenata je skoro potpuno zanemareno. Ukorenjeni tradicionalizam nastave na 
fakultetima (predavačko-ispitivačka) ne daje mnogo prostora da se pojedini stu
denti svestranije upoznaju, da se uoči njihova nadarenost, da se za njih sastavi 
dodatni program rada, da se uključe u naučno-istraživačke projekte i sI. Pored toga 
ni univerzitetski nastavnici ne raspolažu potrebnim nivoom savremenog peda
goškog, psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja. 

Na Katedri za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pozdravili 
smo ideju sa Tehničkog fakulteta da im sastavimo i realizujemo program peda
goškog, psihološkog, didaktičkog i metodičkog obrazovanja za asistente idocente. 
Veoma savesno smo to uradiH, ali do realizacije nikada nije došlo. Postoji otpor od 
onih koji treba da uče. Univerzitetska nastava je veoma složena i nije je moguce 
uspešno realizovati samo na osnovu poznavanja struke (takva su uverenja prevla
dajuca). Takav stručnjak stane pred studente (eks katedra), monologom saopšti 
ono što je predvideo i gotovo. Tako iz dana u dan. Studente u takvoj masi ne 
prepoznaje. Ponovo ih vidi tek na ispitu. A posle ispita gubi se svaki kontakt 
profesora istudenata koji su ispit položili, pa i onih obdarenih. 

Po kojoj logici se smatra da je dovoljno poznavati struku i da je time zagaran
tovana idobra univerzitetska nastava? To su naše decenijske zablude. Univerzi
tetska nastava je predmet izučavanja posebne nauke - visokoškolske didaktike, što 
potvrdjuje svu njenu složenost ipotrebu da se u ovoj oblasti pripremaju svi oni koji 
se opredeljuju za nastavnički poziv na univerzitetu. Bez toga ce nastava na univer
zitetu uvek imati poteškoca, zaostajati za modernim tendencijama u pedagoškoj, 
psihološkoj i didaktičkoj teoriji i praksi. U okruženju nedovoljne osposobljenosti 
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univerzitetskih nastavnika, brojnim slabostima ove nastave, gube svi studenti, a 
najviše gube obdareni studenti. U takvim okolnostima teško je obdarene studente 
na nastavničkim fakultetima priprem ati za rad sa obdarenima u osnovnoj i srednjim 
školama. 

5. Kako dalje? 

Ova pitanja teško je uspešno rešiti bez radikalne reforme univerzitetske nas
tave. Studenti u njoj moraju postati aktivni subjekti, a sve manje pasivni slušaoci 
monologa nastavnika. Neophodne su temeljne pripreme studenata za svaku temu 
o kojoj ce biti rasprava na nastavnom času, aktivno učešce studenata u tim raspra
vama i sopstveni doprinos u rasvetljavanju odredjene naučne oblasti. Tako ce se 
studenti diferencirati prema svojim mogucnostima i sposobnostima, što ce omo
guCiti da se lakše uočavaju obdareni i napredniji. Identifikacijom obdarenih 
(pracenjem, analizom postignutih rezultata, procenama, primenom objektivnijih 
merila) omoguCice se nastavnicima da svoju pažnju usmere ka tim studentima, da 
ih dodatno angažuju (dodatni programi, novi izvori, uk1jučenje u istraživačke 
projekte i sl.). 

Bilo bi neophodno izvršiti radikalne promene u osposobljavanju univerzitetskih 
nastavnika za ovu nastavu, uvesti pedagoško-psihološku službu na univerzitete, a 
onda raditi na radikalnim promenama nastave i položaja studenta u njoj. Modern
izacija nastavnog rada (rad sa manjim grupama studenata, potenciranje is
tarživačkog rada studenata, rasprave na zadane teme, svakodnevne pripreme 
studenata za nastavni rad, korišcenje raznovrsnih izvora znanja i sI.) omoguCice 
pov01jniju poziciju i uspešniji razvoj svih, pa i obdarenih studenata. 

Nanastavničke fakultete vratiti pedagogiju, didaktiku, a metodikama dati 
zapaženo mesto i tako teme1jnije priprem ati studente za njihov buduCi poziv. 

Obdarene studente treba što pre identifikovati. Zato je neophodna saradnja sa 
pedagoško-psihloškom službom srednjih škola. U ovim školama trebalo bi temelj
nije raditi na identifikaciji obdarenih učenika, njihovom uključivanju u dodatnu 
nastavu, ubrzanom razvoju (akce1eracija), utvrdjivati njihova interesovanja i preo
kupacije. Od srednjih škola fakulteti bi mogli saznati koji su to učenici (sada 
studenti) obdareni, kakve rezultate su postizali iz odredjenih oblasti (realizovani 
dodatni programi, postignuti uspesi na odredjenim takmičenjima, posebne diplome 
za postignute rezultate i sl.). Takva saznanja omoguCice nastavnicima na fakulteti
ma da imaju korisnu osnovu za dalje pracenje razvoja takvih studenata, da prove
ravaju saznato i da se uključe urad sa darovitim studentima. Na osnovu intereso
vanja pojedinih studenata i interesovanja koja im se mogu razviti nastavnici bi 
pravili posebne programe za njihovo šire i teme1jnije obrazovanje, pa i brže i 
uspešnije napredovanje tokom studija. 
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Na fakultetima bi trebalo osnovati pedagoško-psihološku službu, koja bi se, 
pored ostalog, bavila i pitanjima identifikacije i rada sa obdarenim studentima. 

6. Metodika rada sa obdarenima 

Metodika rada sa obdarenim učenicima i studentima ne postoji ili je veoma 
nerazvijena. U ovom področju trebalo bi razvijati dve metodike rada sa obdarenima. 
ledna bi se odnosila na rad sa obdarenim učenicima osnovne i srednjih škola, a druga 
na rad sa obdarenim studentima. 

Obdareni studenti nastavničkih fakulteta bi trebali izučavati i metodiku rada 
sa obdarenim učenicima. Ova naučna disciplina treba da bude izbomi ili fakulta
tivni predmet. ledna od pretpostavki za uspešan rad sa obdarenim učenicima 
osnovne i srednjih škola je i položena metodika rada sa obdarenim učenicima. Bez 
toga nastavnik ne bi mogao raditi sa obdarenim učenicima. 

Obdarene studente treba uključivati u projekte istraživanja i tako ih pripremati 
i osposobljavati za istraživački rad. Saovim studentima treba raditi individualno ili 
u sasvim malim grupama. 

Obdareni bi morali biti materijalno stimulisani tokom studija (obezbedjeni 
povoljni uslovi za uspešno studiranje, povremena studijska putovanja u inostrans
tvo radi sticanja dodatnih znanja, poseta značajnijim svetskim univerzitetskim 
centrirna, učešce u nastavi tih fakulteta i sl.). 

Prema tome, obdareni studenti na nastavničkom fakultetu treba da steknu 
temeljno stručno obrazovanje, neophodno pedagoško-psihološko, didaktičko-me
todičko obrazovanje i posebno obrazovanje za rad sa obdarenim učenicima osnove 
i srednjih škola. 

ledan broj takvih studenata bi, uz dodatni rad sa njima, brže završavao studije, 
uključivao se uposlediplomske studije i rano sticao akademske titule profesori 
univerziteta. 

Kada se taj krug zatvori, onda bismo stvorili povoljne uslove za rad sa talento
vanim studentima, a onda i sa talentovanim učenicima osnovne i srednjih škola. 

7. Šta sa stručnjacima sa drugih fakulteta? 

Za stručnjake koji su završili nenastavničke fakultete, a koji žele da rade u 
školama, potrebno je organizovati jednogodišnje školovanje (poslediplomsko ) na 
nastavničkim fakultetima. Celo vreme poslediplomskog obrazovanja ovih stručnja
ka treba da bude posveceno pedagoškom, psihološkom, didaktičkom i metodičkom 
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obrazovanju. Bez tog obrazovanja oni ne bi mogli biti profesori, jer do ista to inisu. 
Obdareniji bi mogli izučavati i metodiku rada sa obdarenim učenicima. 

8. Obdareni nastavnici i zapošljavanje 

U veCim mestima, gde postoji više srodnih škola, obdarene učenike je moguce 
grupisati. Sa njima bi radili obdareni (najbolji) nastavnici. Pod odredjenim uslovi
ma to bi moglo biti njihovo radno mesto. Umanjim mestima obdareni nastavnici 
bi mogli imati skraceno radno vreme u redovnoj nastavi, a ostalo vreme bi iskoristili 
za rad sa obdarenim učenicima, ako ih ima. Ovakve nastavnike treba posebno 
stimulisati imaterijalno. 

9. Uloga fakulteta uradu sa obdarenim učenicima 

Izmedju nastavnika koji rade sa obdarenim učenicima, njihovih škola i fakulteta 
treba da postoji tesna saradnja. Za ove nastavnike na fakultetima bi trebalo 
povremeno organizovati savetovanja s ciljem unapredjenja rada sa obdarenim 
učenicima. 

Obdarene učenike povremeno treba organizovano dovoditi na fakultete, na 
kojima bi se vodili razgovori sa profesorima, asistentima i obdarenim studentima. 
Povremeno bi trebalo organizovati i rad sa tim učenicima na fakultetima. S njima 
bi trebali raditi ponekad profesori univerziteta, ponekad asistenti, a ponekad i 
obdareni studenti. Bilo bi dobro da se najobdareniji učenici srednjih škola uključe 
i u istraživačke projekte fakulteta. Takve i druge aktivnosti fakulteta veoma bi 
motivaciono delovale na obdarene učenike. 
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DESKRIPTORJI: osnovna šola, alternativni didak
tični koncepti 

POVZETEK - Skupna značilnost šolskoreformskih 
gibanj v prejšnjem stoletju je njihov pedagoški opti
mizem, ki je iniciral razvoj različnih alternativnih 
didaktičnih konceptov in dal antropološki dimenziji 
nov zagon. Nekatere smeri s svojimi originalnimi 
didaktičnimi zamislimi so se ohranile kot celoviti 
didaktični koncepti. Te pedagoške zamisl~ posebej 
izstopata waldorfska šola in pedagoški model M. 
Montessori, so se ohranile do danes v skoraj nespre
menjeni pedagoški podobi. Prizadevanja za učinko
vitejšo šolo so prispevala k implementaciji posa
mičnih elementov alternativnih didaktičnih koncep
tov v množično javno osnovno šolo. 
Vokviru našega preučevanja smo empirično preveri
l~ v kolikšni meri so učitelji v slovenskih osnovnih 
šolah seznanjeni z različnimi alternativnimi didak
tičnimi koncepti, kakšno je njihovo stališče do upo
rabe posamičnih segmentov alternativnih didak
tičnih konceptov v redni osnovnošolski pouk, in kako 
pogosto le-te tudi vključijo v svoje delo. 

l. Uvod 

Original scientific paper 

UDC 37.02:373.3 

DESCRIPTORS: primary school, alternative teach
ing concepts 

ABSTRA CT - Anthropological basis of all alterna
tive teaching concepts defines their pedagogical op
timism, which is also the cornmon characteristic of 
school reform movements of the previous century. 
Due to their original teaching concepts, certain direc
tions have survived in its entirety until today. These 
ideas, among which Waldoif education and the M. 
Montessori teaching model are the most outstanding 
ones, have remained in their almost unchanged form 
to these days. The endeavours for a more effective 
schools have contributed to the implementation of 
individual element s of these alternative teaching con
cepts into the mainstream primary schools. 
In our study we tried to examine to what extent the 
Slovene teachers are acquainted with alternative 
teaching concepts, whatis their attitude towards using 
certain segments of alternative teaching concepts in 
mainstream lessons and how frequently they actually 
implement them. 

Inovacijski procesi v učni praksi osnovne šole kažejo, da se šola posodablja, 
spreminja pa se tudi njena tradicionalna paradigma. Prizadevanja za spremembe 
dobivajo poj avno obliko novih kurikulov, poleg tega pa učitelji vnašajo v učni proces 
številne inovacije, ki so del širših didaktičnih konceptov, ki so se razvili v prejšnjem 
stoletju v okviru šolskoreformskih gibanj. Ta so posebej izpostavila zahteve po 
prednosti razvoja pred učenjem, naravne vzgoje pred načrtnim vplivanjem skozi 
učne situacije in prednost vzgoje, ki izhaja iz otroka pred vzgojo, ki se opira na 
kulturne, socialne ali duhovne vrednote (Wagemann, 1991). 
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V vsebinskem smislu so bila šolskoreformska gibanja usmerjena v zelo različna 
področja, kot so npr. vzgoja skozi umetnost, vzgoja za duhovno prenovo človeka 
(Steiner), gibanje za delovno šolo, za šolo iz življenja za življenje z delom (Freinet), 
za znanstveno pedagogiko (Montessori). Sem sodijo tudi posamične didaktične 
inovacije, kot so projektna metoda, eksperimentalni pouk, izkustveno učenje idr. 
(Medveš, 1992, str. 3). 

Zanimivo je, da so se nekatere smeri s svojimi originalnimi didaktičnimi 
zamislimi ohranile kot celoviti didaktični koncepti. Te pedagoške zamisli, posebej 
izstopata waldorfska šola in pedagoški model M. Montessori, so se ohranile do 
danes v skoraj nespremenjeni pedagoški podobi ob visoki stopnji popularnosti. 
Nekateri koncepti imajo danes le zgodovinsko vrednost, številni novi pa so nastali 
v zadnjih petdesetih letih, vendar so se redki res uveljavili. Dokler so bila ta gibanja 
popolnoma zaprta vase, so se jasno izoblikovala stališča o prednostih in pomanj
kljivostih določenih didaktičnih konceptov. Zanimanje javnosti je sprožalo prve 
razprave o njihovi učinkovitosti, s tem pa je nastajala možnost implementacije 
posamičnih "koristnih" didaktičnih ukrepov tudi v sistem množičnega javnega 
šolstva. Vse danes delujoče šole, ki so se razvile iz reformskih gibanj, so ohranile 
svojo pedagoško in didaktično originalnost, obenem pa so se zelo trudile preprečiti 
vdor drugih didaktičnih konceptov v svojega, da bi ohranjali obstoječe stanje. Ker 
so bile te šole težko spremenljive, so se nekateri redki elementi njihovih didaktičnih 
konceptov prenesli v šole javnega tipa zaradi večje učinkovitosti učnega procesa 
(Seitz, Hallwachs, 1996). 

Nova postmoderna razmišljanja o didaktičnih konceptih so vplivala na spre
membo didaktične misli, s tem pa tudi na notranjo artikulacijo pouka. V okviru 
nenehnih prizadevanj za prenovo tradicionalnega kurikuluma učitelji iščejo nove 
poti in metodične strategije, ki bi omogočile večjo učinkovitost učnega procesa. Da 
bi omenjene cilje lahko uresničili, so prizadevanja usmerjena tudi v proučevanje 
alternativnih didaktičnih konceptov (ADK) in vnašanje didaktičnih elementov 
le-teh v učna prizadevanja. Seveda pa je predpogoj za te aktivnosti zadostno 
poznavanje alternativne didaktične misli in ustreznih praktičnih aplikacij. 

2. Metodologija raziskovanja 

Predmet, cilji in naloge raziskovanja. Da bi proučili pretoke alternativnih didak
tičnih konceptov v učno prakso in s tem možnosti povečevanja učinkovitosti učnega 
procesa, smo empirično preverili, v kolikšni meri so učitelji v slovenskih osnovnih 
šolah seznanjeni z različnimi alternativnimi didaktičnimi koncepti, kakšno je njiho
vo stališče do uporabe posamičnih segmentov ADK v redni osnovnošolski pouk, in 
kako pogosto jih tudi vključijo v svoje delo. Analizirali smo tudi didaktične vidike 
uporabe alternativnega didaktičnega gradiva z vidika racionalnosti in ekono-
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mičnosti učnega procesa. Poleg tega smo ugotavljali tudi prispevek vodstva šol, 
sodelavcev in staršev pri uvajanju alternativnih didaktičnih elementov. 

Metode, postopki, instrumenti. Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivno 
empirična. Na osnovi teoretične analize proučevanega pojava smo vempiričnem 
delu raziskovanja zbirali podatke z anketnim vprašalnikom. S pomočjo neeksperi
mentalno-kavzalne metode smo ugotavljali razsežnost in kakovost preučevanega 
pojava in vzročne zveze med parcialnimi problemi. Podatke smo računalniško 
obdelali in nato interpretiraIL 

Osnovno populacijo našega raziskovanja sestavljajo vsi učitelji in profesorji 
osnovnih šol v R Sloveniji v šolskem letu 2001/02. 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 reprezentativen. V vzorec smo zajeli vsa slovenska 
regionalna področja. Iz vsake regije smo po metodi enostavnega slučaj nega izbora 
izbrali po dve osnovni šoli, nato pa po isti metodi proporcionalno število respon:
dentov. Operativno smo to izvedli tako, da smo na vsaki šoli iz seznama učiteljev 
izbrali 30 % slučajni vzorec respondentov, pri čemer strukture po spolu nismo 
upoštevali. V raziskavo je bilo vključenih skupno 120 učiteljev osnovnih šol. 

3. Rezultati in interpretacija 

V vzorec smo zajeli 25 učiteljic s srednjo, 63 z višjo in 32 z visoko izobrazbo. 
Četrtina respondentk je v osnovi šoli zaposlenih več kot 20 let, dobra polovica od 
6 do 20 let, ostale pa so zaposlene v osnovni šoli manj kot pet let. Respondentke 
so razporejene enakomerno od prvega do četrtega razreda in sicer jih opravlja svoje 
delo ena tretjina v vaškem okolju, dve tretjini pa v mestnem. Večina vprašanih 
učiteljic (89 %) meni, da njihova šola ni ustrezno materialno opremljena. 

Najprej nas je zanimalo, kako so učiteljice informirane o ADK. Ugotovili smo, 
da so nekatere učiteljice včlanjene v društva, ki popularizirajo nekatere konkretne 
alternativne didaktične koncepte, zato so zelo dobro poučene predvsem o prednos
tih, manj pa o njihovih pomanjkljivostih. Predpostavljali smo, da je stopnja infor
miranosti povezana s stopnjo izobrazbe učiteljic. Učiteljice različnih stopenj izo
brazbe približno enako dobro poznajo značilnosti walfdorfskega didaktične ga 
koncepta, medtem ko je poznavanje Montessorijinega in Neillovega didaktičnega 
koncepta povezano s stopnjo izobrazbe respondentk in delovnimi izkušnjami. 
Značilnosti omenjenih konceptov pozna 66 % učiteljic s srednjo izobrazbo, 87 % 
z višjo in kar 93 % z visoko. Drugih ADK učiteljice ne poznajo. Nekoliko so nas 
presenetili raziskovalni podatki, ki kažejo, da učitelji s krajšo delovno dobo b01je 
poznajo ADK. Menimo, da so razlogi v programski orientaciji učiteljskih kadrov
skih šol v Sloveniji, ki imajo problematiko alternativnih pristopov Vključeno v 
dodiplomske programe didaktike in predmetnih metodik. Poleg tega moramo 
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omeniti številne možnosti učiteljev, da pridejo do ustreznih informacij na številnih 
seminarjih v okviru permanentnega izobraževanja, ki jih organizirajo fakultete, in 
dostopnost literature, ki obravnava ADK. Številni učitelji so si poleg tega v okviru 
strokovnih ekskurzij v tujini ogledali osnovne šole M. Montessori (predvsem v 
Italiji), doma pa pa so spoznavali koncept ljubljanske walfdorfske šole v okviru 
odprtih dni tega zavoda, ko sije mogoče prostore, ne pa pedagoških aktivnosti, tudi 
ogledati. Učiteljice ugotavljajo, da pogosto na različnih seminarjih, ki jih prireja 
Zavod za šolstvo, dobivajo različne informacije o izvoru istih didaktičnih idej. 
Včasih jih predavatelji pripisujejo walfdorskemu, drugič Montessorijevemu, tretjič 
zapet nekemu tretjemu itd. Zdi se jim, da večina alternativnih novosti izhaja kar iz 
waldorfskega koncepta, zato jih več kot polovica meni, da so za njih v strokovnem 
smislu sprejemljivi. 

Predpostavljali smo, da med odgovori na vprašanje o obsegu poznavanja in 
integracije ADK ni razlik med učitelji osnovnih šol v mestnem in podeželskem 
okolju. HI-kvadrat preizkus je pokazal (X,z = 13,21 > ;6,05 (m=l)), da moramo ničel
no hipotezo zavrniti in sprejeti nasprotno hipotezo, ki trdi, da so statistično 
pomembne razlike v odgovorih učiteljic, ki so zaposlene v mestnih in podeželskih 
šolah. Učiteljice, ki poučujejo v mestnih šolah, so v veliki večini odgovorile (88 % ), 
da uvajajo in uporabljajo pri pouku elemente ADK, medtem ko to počne le 67 % 
učiteljic iz vaškega okolja. Omenjene razlike so sicer lahko posledica stopnje 
informiranosti o ADK, lahko pa bi pojasnili stopnjo odzivnosti z različnimi oseb
nostnimi lastnosti učiteljic. Z veliko verjetnostjo lahko predpostavljamo, da okolje, 
skupaj z nekaterimi sUbjektivnimi dejavniki, vpliva na sprejemanje novih oblik dela 
pri pouku. Razloge za tako razmerje v prid mestnim šolam lahko iščemo tudi v 
kvalitetnejšem pretoku informacij in boljši socialni komunikaciji. 

Za uvajanje elementov ADK učiteljicam ne zadostujejo le površne informacije 
o teoretičnih temeljev različnih didaktičnih zamisli. Potrebna sta konkretna pomoč 
in nasveti tistih, ki pri svojem delu že uvajajo in uporabljajo nekatere segmente 
ADK Učiteljice se za pomoč in svetovanje praviloma obračajo na sodelavke, ki že 
imajo tovrstne izkušnje (64 %), ostali pa potrebna znanja pridobijo iz literature, 
številne uporabne nasvete pa jim posredujejo tudi učitelji iz učiteljskih kadrovskih 
šol. Redki učitelji se za pomoč obračajo na svetovalce pri Zavodu za šolstvo, saj jih 
večina meni, da jim ti ne morejo svetovati, ker so preveč ločeni od konkretne učne 
prakse. Ko smo preverjali verjetnost povezave med okoljem in načinom pridobi
vanja koristnih informacij, se je pokazala statistično pomembna razlika v odgovo
rih. Učitelji, ki so zaposleni na podeželskih šolah, v manjši meri kot učitelji v 
mestnem okolju iščejo pomoč pri svojih sodelavcih. Predpostavljamo lahko, da je 
v mestnem okolju svetovanje kolegom že ustaljena praksa, na podeželskih šolah pa 
tovrsten način medsebojnega komuniciranja še ni prisoten. Morda pa kaže iskati 
razloge v slabši medsebojni povezanosti učiteljev v vaških šolah in razpršenosti 
njihovih osebnih interesov. 
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V zadnjem času je močno porasla želja po izobraževanju o ADK. Kar 52 % 
respondentk se želi nadalje izpopolnjevati in spoznavati didaktični koncept M. 
Montessori, ki je bližji našemu tradicionalnemu didaktičnemu pristopu, tretjina 
vprašanih učiteljic pa bi želela spoznati pedagoški koncept C. Freineta, ki je v našem 
prostoru manj znan, ostale pa bi želele objektivno predstavitev prednosti in po
manjkljivosti waldorfskega koncepta, o katerem imajo protislovne predstave. 

Želja po nadaljnjem izpopolnjevanju je v večji meri izražena pri učiteljicah iz 
mestnega okolja, kot pa pri njihovih kolegicah, ki so zaposlene v podeželskem 
okolju. Prav tako se v večji meri želijo izpopolnjevati učiteljice, ki delajo v slabših 
materialnih pogojih. Razloge za tako stanje je treba iskati v zahtevah, kijih postavlja 
pred učitelje mestno okolje (starši s svojo izobrazbeno strukturo, zunanje prever
janje znanja ... ). 

Alternativni didaktični koncepti zahtevajo pri pouku uporabo specifičnih učnih 
materialov, posebej to velja za didaktični koncept M. Montessori. Tega materiala 
je po šolah zelo malo, v primerih, da je dostopen, pa je zelo redko uporabljen. 
Podatki kažejo, da manj kot petina učiteljic v slovenskih osnovnih šolah uporablja 
alternativne didaktične materiale. Večina gradiva (91 %) je lastne izdelave, ki so 
povzete po zamisli waldorfske šole ali povzete po didaktičnih kompletih, prirejenih 
za Montessorijevo šolo. 

Respondentke uporabljajo elemente ADK zelo različno. Stalno jih uporablja 
približno 5 % učiteljic, dve tretjini jih uporablja občasno, ostale pa elemente ADK 
pri pouku ne uporabljajo. Pri analizi odgovorov spet zasledimo zvezo med lokacijo 
šole in uporabo elementov ADK. Ugotavljamo, da so učiteljice iz mestnega okolja 
v večji meri naldonjene integraciji alternativnih pristopov v primerjavi s podeželj
skim okoljem. 

Morda bi s parcialno argumentacijo pojasnili omenjeno stanje. Večina respon
dentk je pritrdilo, da porabijo za vključevanje elementov ADK več časa za peda
goško psihološko pripravo na pouk kot za tradicionalne pristope. Sklepamo, da je 
za uvajanje elementov ADK potrebno več pedagoškega znanja in kvalitetnejših 
lastnih metakognitivnih procesov. Nedvomno posredno vpliva na čas priprave tudi 
opremljenost šole z učnimi sredstvi in pripomočki. 

Ugotovili smo, da elementi ADK niso enakomerno porazdeljeni po posamez
nih predmetih. Dve tretjini respondentk vključuje elemente ADK v pouk slovens
kega jezika, matematike in spoznavanja narave in družbe. Četrtina jih vključuje v 
likovno in glasbeno vzgojo, manj kot 10 % pa v pouk telesne vzgoje. Preizkus 
verjetnosti povezave med spremenljivkamije pokazal, da učiteljice v prvem razredu 
osnovne šole pri materinščini v večji meri uporabljajo elemente ADK kot pa 
učiteljice ostalih razredov. Menimo, da so ADK zelo dobro razvili specialno 
didaktiko začetnega bralnega in pisalnega pouka, zato alternativni pristopi 
povečajo učinkovitost tovrstnega pedagoškega dela. Pouk slovenskega jezika do
polnjujejo in povezujejo z glasbo, likovnim izražanjem, gibanjem in drugimi dejav-
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nostmi, kar vpliva na večjo in kvalitetnejšo koncentracijo otrok in lažje usvajanje 
znanja. 

Podatki o uporabljenih oblikah in metodah dela potrjujejo, da zahtevajo ADK 
več skupinskega in individualnega pristopa. Približno dve tretjini učiteljic v tem 
primeru delo organizira v skupinski učni obliki, ostale pa se odločajo za delo v 
dvojicah ali z individualnim pristopom. V okviru navedenih socialnih oblik prevla
dujejo operacijske metode učnega dela (71 %), sledijo pa metoda demonstracije 
(20 % ) in dokumetacijska metoda, ki se seveda prepletajo in povezujejo z verbalnim 
pristopom. Odgovori na vprašanje, v kolikšni meri je prisotna hevristična učna 
strategija, so nas presenetili. Večina respondentk o tej strategiji nima zadosti 
uporabnega znanja, zato odgovarjajo, da je mogoče z nehevrističnim pristopom 
ustrezno realizirati predpisane učne cilje. Ne glede na uspešnost učnega dela, se je 
treba vprašati o kvaliteti njihovega dodiplomskega izobraževanja. Zanimive so 
reakcije učencev na novosti pri pouku, saj so spremembe namenjene prav njim. Da 
so učenci reagirali z navdušenjem, je odgovorilo 53 % učiteljic, slaba petina jih 
meni, da učenci na spremembo niso reagirali, ostale pa trdijo, da učencem inovacija 
ni bila všeč oz. da elemente ADK ne uvajajo v učno delo. 

V skladu z zakonom je vodstvo šole odgovorno za kvaliteto pedagoškega dela 
na vsaki šoli in daje poglaviten utrip življenju na šoli. Predvidevali smo, da se učitelj, 
preden uvede v svoj razred novosti, pogovori z ravnateljem, ki je odgovoren za 
učiteljevo pedagoško delo. Vendar so rezultati ankete pokazali drugačno podobo. 
Na vprašanje, ali so seznanili ravnatelja, da uvajajo pri svojem elementu ADK, je 
negativno odgovorilo kar 72 % učiteljic. Gotovo bi bilo treba v pedagoško delo 
učiteljev in ravnatelja vnesti več strokovne komunikacije na vseh ravneh. 

Na vprašanje o reakciji tistih ravnateljev, ki so bili o inovacijah na področju 
ADK obveščeni, jih dobra tretjina (37 %) trdi, da je bil navdušen, ostalim pa se je 
zdelo, da je bil indiferenten. Razloge za tako stanje je treba iskati predvsem v 
pomanjkljivi strokovni izobrazbi vodilnih delavcev in njihova nezainteresiranost za 
tovrstno dodatno izobraževanje. Ker je ravnatelj na šoli v skladu s šolsko zakono
dajo pedagoški vodja in odgovoren za razvoj šole, ni mogoče opravičiti takega 
ravnanja. 

Tudi o svojih sodelavcih učitelji trdijo, da so bili v večini primerov do njihovega 
dela indiferentni. Samo slaba desetina jih ugotavlja, da so bili navdušeni. Lahko 
predvidevamo, da so učitelji premalo samoiniciativni, v njih je premalo eksperi
mentalnega duha. Na šolah ob ravnatelju ni nikogar, ki bi inovacije spremljal, 
evalviral in v končnem nagrajeval, sam pa tudi ne pokaže zanje velikega navdušenja. 

Gotovo je zanimiv podatek o reakciji staršev na novosti, ki jih učitelj poskuša 
vpeljati v svoj pouk. Starši so zanimiv in pomemben dejavnik, ki bo vedno bolj 
vplival na kvaliteto naših šol z zahtevnost jo po kvaliteti učnega procesa. 

Na vprašanje, ali so starše seznanili o uporabi elementov ADK pri svojem 
pouku, so respondenti odgovorili, da sprotno sicer o inovacijah ne obveščajo starše, 
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da pa to storijo pri rednih govorilnih urah in na roditeljskih sestankih in skupnih 
prireditvah. Učitelji ugotavljajo, da razen redkih izjem starši ne kažejo pretiranega 
navdušenja, pa še to se izraža kot reakcija na sporočila učiteljice o uspešnem delu 
učenca. Verjetno so razlogi za tak odziv v prezaposlenosti staršev, ki morajo 
poskrbeti za normalne materialni pogoje družine, tendenca določenega dela popu
lacije, da je treba odgovornost za vzgojo in izobraževanje otrok prenesti v celoti na 
šolo, pa tudi pasivna odzivnost šol, ki se redko odzovejo na probleme okolja in ne 
razvijajo ustvarjalnih poti sodelovanja. 

4. Zaključek 

Izhajajoč iz pogojev in teoretičnih podlag ter pedagoških značilnosti alternativ
nih didaktičnih koncept ter rezultatov našega preučevanja lahko sklepamo, da ni 
pričakovati večjih premikov v razmerju med državnimi javnimi osnovnošolskimi 
zavodi in alternativnimi osnovnošolskimi institucijami. Pričakujemo, da se bodo 
elementi alternativnih didaktičnih konceptov na temelju znanstvene evalvacije 
širile v javno šolo, vendar le kot njeno didaktično dopolnilo, ki bo razgibalo 
pedagoško komunikacijo v razredu in intenziviralo učni proces. 

S konceptualnimi in vsebinskimi rešitvami bodoče osnovne šole v Sloveniji bi 
želeli preseči pomanjk1jivosti, na katere opozarjajo tako učitelji kot starši. Izposta
viti moramo predvsem pretirano hitenje pri razlagi učne snovi zaradi preobsežnosti 
učnih načrtov in prenos prevelikega dela šolskih obveznosti na družino. S po
daljševanje šole na devet let se bo deloma ublažil časovni pritisk in obremenjenost 
učencev. V vsakem primeru pomeni več časa za možnost uporabe različnih metod, 
oblik in strategij učnega dela, večjo možnost uporabe didaktičnih iger in alterna
tivnih didaktičnih materialov, večji poudarek na določenih segmentih učne snovi 
in večjo socialno integracijsko vlogo šole. PredpostavIj amo lahko, da bodo novi učni 
načrti omogočali tudi nekoliko manjšo obremenitev v okviru domačega dela. Z 
dodatno učite1jico (vzgoj itelj ico ) v razredu pa bodo vzpostavljene možnosti za 
sodobnejše didaktične pristope, ki bodo vključevali elemente tistih didaktičnih 
konceptov, za katere predvidevamo, da bodo pospeševali miselne procese in razvoj 
ustvarjalnosti učencev ter pomagali ustvariti tako učno klimo, kjer bo učna učinko
vitost visoka in v skladu z individualnimi značilnostmi učencev. 
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POVZETEK - Vzsoka matematična nadarjenost že 
dolgo vzbuja posebno zanimanje raziskovalcev. Ma
tematično nadarjeni otroci izražajo določene lastnos
ti, značilnosti, na katere moramo biti pozorni že v 
njihovem otro§tvu. Pozorni moramo biti na zgodnje 
prepoznavanje matematične nadarjenosti in post
opke staršev, vzgojiteljev in učiteljev pri delu z njimi 
v otroštvu in puberteti. Za te učence so značilne 
visoke matematično-logične sposobnosti, ki se 
kažejo v sposobnosti uporabe in operiranja s simboli. 
Učitelj lahko pri svojem konkretnem delu v razredu 
matematično nadarjenega učenca spodbuja in razvi
ja tudi z raziskovalnim pristopom in nalogami, ki 
vsebujejo različne tipe problemov. 
Raziskava, ki je omejena na problematiko matema
tično nadarjenih učencev v osnovni šoli, kaže, katere 
značilnosti so učitelji razrednega pouka in predmetni 
učitelji matematike opazili pri teh učencih, katere naj
pogostejše oblike dela uporabljajo pri pouku z njimi, ali 
se udeležujejo matematičnih tekmovanj in drugih (iz
venšolskih) dejavnosti, ki so namenjene razvijanju na
darjenih učencev, ali učitelji vedo, kje so nadarjeni 
učenci nadaljevali s šolanjem, ter mnenje učiteljev, ali 
v okviru rednega pouka dovolj storimo zanje. 

Conference paper 

UDC 372. 851:3Z 037:373.3 

DESCRIPTORS: mathematical giftedness, creativity, 
development, motivation, individual approach 

ABS1RACT - Highmathematicalgiftedness is the area 
which kas been receiving special attention of many 
researchers. Mathematically gifted children exhibit cer
tain qualities or characteristics which we need to be 
attentive to in their childhood. Mathematical giftedness 
needs to be identified as early as possible, and the 
approaches of parents and teachers to them intheir 
childhood and puberty should also deserve our atmost 
attention. Mathematically gifted students exhibit high 
mathematical and logical competence, the basis of 
which lres in the abilities of applying and working with 
symbols. In his work in the classroom, the teacher can 
encourage and develop a mathematically gifted student 
by applying a research approach and meh tasks which 
contain varlous types of problems. 
The research, which focuses on the issue of mathemati
cally gifted primary school students, !isIS the charac
teristics the class and subject teachers have observed in 
mathematically gifted students, presents the most fre
quent approaches in their work with the gifted, analyses 
to what extent the students take part in mathematical 
competitions and other (extracurricular) activities or
ganised forthe development of the gifted, ifthe teachers 
knowthestudents'}iu1hereducation,anditpresentsthe 
opinion of the teachers on whether the mathematically 
gifted stiudents receive sufficient attention within 
regular classes. 

l. Značilnosti matematično nadarjenih učencev 

Matematično nadarjeni učenci so učenci kot vsi drugi, imajo večino običajnih 
otroških nagnjenj in lastnosti, kljub temu pa imajo tudi vrsto lastnosti in značilnosti, 
po katerih pa se vendarle razlikujejo od svojih vrstnikov. 
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Značilnosti matematično nadarjenih učencev lahko razdelimo po področjih: 
o učne značilnosti: hitro spoznajo načela, na katerih temeljijo stvari, 

mislijo jasno in precizno, kritično presojajo podatke in dokaze, hitro 
si zapomnijo dejstva, iščejo skupne značilnosti in razlike, hitro 
analizirajo različne vsebine in probleme, 

o motivacija: prizadevajo si, da bi nalogo vedno rešili, radi delajo neod
visno, določenim problemom se povsem predajo, ob rutinskih nalogah 
se dolgočasijo, če jih naloga zanima, ne potrebujejo nobene zunanje 
motivacije, 

o ustvarjalnost: veliko sprašujejo o različnih stvareh, svoje mnenje jasno 
izrazijo, pri reševanju problemov tudi tvegajo, imajo veliko idej in 
problemskih rešitev (Nagel, 1987, str. 21-22). 

Znake matematične nadarjenosti lahko pri posamezniku opazimo v dveh fazah: 
o nekatere značilnosti v otroštvu (pred osmim letom otrokove starosti), 
o nekatere značilnosti v puberteti. 

Za obdobje otroštva je značilno, da otroci nenehno sprašujejo, vendar pa se 
matematično nadarjeni otroci v tem obdobju razlikujejo od svojih vrstnikov. Nji
hova vprašanja so smiselna in se navezujejo na predhodne odgovore, ki si jih ti 
otroci zelo dobro zapomnijo in jih povezujejo z novimi situacijami. S površnimi in 
otročjimi odgovori so nezadovoljni, na svoja vprašanja želijo dobiti jasne in smi
selne odgovore. Za matematično nadarjene otroke je značilno tudi, da so pogosto 
zamišljeni in da so radi dalj časa popolnoma sami. Na začetku je to samostojna igra, 
kasneje pa se ta samostojna aktivnost kaže kot samostojno raziskovanje in branje. 

V obdobju pubertete je za matematično nadarjene značilno samostojno učenje 
in velika sposobnost ter interes za matematiko in/ali fiziko. Največ znanja pridobijo 
s samostojnim učenjem iz različnih knjig in posnemanj a drugih. Nad šolskim delom 
se ne navdušujejo in v glavnem niso najboljši učenci, na področjih, ki jih zanimajo, 
pa napredujejo samostojno in zelo hitro. Zelo radi so v bližini raznih strokovnjakov 
in jih opazujejo pri njihovem delu. Le-ti so jim tudi pomemben vir informacij, ki jih 
želijo pridobiti. 

Pomembna značilnost matematičnega talenta v tem obdobju je tudi izpopoln
jevanje velikih sposobnosti za matematiko in fiziko, hitro in natančno rešujejo 
probleme, ki so za druge pretežki, običajno dosegajo tudi najvišje ocene pri 
matematiki in fiziki (Čudina Obradovic, 1991, str. 139-142). 

2. Narava matematičn.ih sposobnosti 

Matematično-logične sposobnosti imajo osnovo v sposobnosti uporabe in 
"operiranja" s simboli. To pomeni, da posameznik o predmetih, njihovih lastnostih 
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in odnosih med njimi misli s pomočjo simbolov, ki so abstraktni. Najpogostejše 
oblike simbolov so črke, slike in števke. 

Matematična sposobnost je zmožnost spretnega in hitrega operiranja s števili 
in odnosi med njimi in je rezultat sočasne aktivacije naslednjih sposobnosti: 

o številske sposobnosti, ki vključuje razumevanje številskih simbolov, 
znakov za različne operacije, razumevaje pojma količine, razumevanje 
številskih operacij, sposobnost branja in pisanja matematičnih sim
bolov, razumevanje številskih odnosov, 

o sposobnosti pomnjenja in načrtovanja, ki je potrebna za sukcesivno 
reševanje postopkov (korakov) v problemih kot verigo zaključkov, 

o sposobnosti prostorske predstavljivosti, ki je potrebna za uporabo papir
ja in svinčnika, razumevanje geometrije in prostorskih odnosov, 

o sposobnosti logičnega zaključevanja in iskanja medsebojnih zvez. 

Številske sposobnosti so rezultat leve hemisfere, medtem, ko je za govor 
pomembna desna hemisfera. Ostale sposobnosti, ki sodelujejo pri reševanju pro
blemov številske narave pa izhajajo iz funkcioniranja različnih delov možganov, 
zato za matematične sposobnosti ne moremo točno lokalizirati področja možga
nov, posledica tega pa je večja fleksibilnost uporabe možganov (Čudina Obradovic, 
1991, str. 134-135). 

2.1. Razvoj logično-matematičnih sposobnosti 

Razvoj logično-matematičnih sposobnosti je opisal švicarski psiholog Jean 
Piaget (Labinowicz, 1989, str .112-113). Razvoj otrokovega mišljenja in sposobnost, 
da logično ureja svet okrog sebe, predvideva in ga zaključuje, deli na štiri stopnje: 

1. Senzomotončno stopnjo (0-2 leti), ko otrok na začetku preko aktivnega iskanja 
stimulacije združuje primarne reflekse s ponavljajočimi se vzorci obnašanja, 
okolico spoznava preko operiranja s konkretnimi predmeti in pri tem postopno 
ustvarja enostavne miselne sheme, kot so dojemljivost stalnosti objektov, 
začetek k cilju usmerjenega vedenja in zamišljanje novih rešitev, kaže se že neka 
oblika "logike v akcijah", vzpostavljanje zveze sredstvo--cilj, vzrok-posledica. 

2. Predoperacionalno stopnjo (2-7Iet), ko otrokovo mišljenje ni več povezano le z 
zunanjo dejavnostjo, temveč je že ponotranjeno, oblike notranjega predsta
vljanja pa so posnemanje, simbolična igra, domišljija in jezik. V tem obdobju 
prevladujeta predstavna aktivnost in razvoj govora. 

3. Stopnjo konkretnih operacij (7-11 let), ko so otroci sposobni logičnega mišljenja v 
odnosu do fizičnih predmetov, sposobni so reverzibilnosti, konverzacije določenih 
značilnosti predmetov, mišljenja na področju odnosov (klasifikacije, razporejanja 
po vrstnem redu), prav tako se v tem obdobju razvijajo matematične operacije. 
Otrokovo mišljenje pa je še vedno omejeno na konkretne stvari. 
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4. Stopnjo formalnih operacij (11-15 let), kijo označuje sposobnost mišljenja izven 
konkretne ~t:a~osti. Na tej stopnji je posameznik sposoben razmišljati o svojem 
lastne~ .ffi1SIJe~Ju,. ~p?soben je razumeti in upoštevati simbolične abstrakcije v 
algebn, literarnI krit~ ID u~~a.bljati m~taf~re v literaturi, sposoben je vključevanja 
v razgov~:e o fIlozofiJI, religijI ID morali, kjer operira z abstraktnimi pojmi, kot so 
npr. praVlCllost, svoboda. 

.Za raz~mevanje nadarjenosti na matematičnem področju je nujno razume
:anJe podaljšanega razvoja logično-matematičnih sposobnosti v obdobju pubertete 
ln pozne pubertete, zato štiri stopnje razširimo še na: 
5. stopnjo analognega mišljenja, 

h. stopnjo sistemskega mišljenja, 

7. stopnjo meta sistemskega mišljenja, 

K stopnjo raziskanosti problema. 

S .to r~~ag~ r.azvoj.~ miselnih procesov so posamezniki sposobni doseči višje 
stopnje mls]JenJa ID to JIm omogoča, da povezujejo odnose med deli problema da 
v~po:ej.aj? in P?stav1jajo.v medsebojne odnose večje dele in zaradi tega veliko b~lje, 
lutreJe ln J~~neJe spoznaJo, v čem je bistvo problema, na ta način pridobljeno znanje 
pa upOrabIjO na nov in originalen način - uvid in ustvarjanje (Cudina Obradovic, 
1991, str. 136-138). 

2.2. Matematične sposobnosti in spol 

Razlike med spoloma so na področju matematične nadarjenosti bolj očitne kot 
pri drugih nadarjenostih. Raziskave strokovnjakov o razlikah v matematičnih 
sposobnostih med dečki in deklicami so pokazale, da je matematična nadarjenost 
pogostejša pri dečkih, da dosegajo dečki v primerjavi z deklicami v osnovni šoli in 
na f~kult7ti ~o]jše rezultate na matematičnem področju. Znano je tudi, da se 
?e~ce, ki so Imele enake matematične sposobnosti kot dečki, niso vključevale ali 
IzbIrale programov, v katerih bi lahko izkoristile svoje matematične sposobnosti. 

Vzrokov za različno distribucijo matematičnih sposobnosti med dečki in dekli
cami najdemo v literaturi več: 

o razlike so posledica različne zgradbe možganov pri ženski oz. moškem, 
pomembnosti funkcije leve možganske hemisfere in pomembnosti 
moških hormonov za razvoj matematičnih sposobnosti, 

o razlike so posledica različnih kulturnih in socialnih pogojev (razlike v 
vzgoji, socializacija interesov glede na spol- deklice so že od najzgod
nejšega otroštva usmerjene na socialne in estetske vrednote, dečki pa 
na materialno-tehnično-znanstvene vrednote), 

o razlike v matematičnih sposobnostih med spoloma so posledica statis
tičnih napak raziskav (Čudina Obradovic, 1991, str. 143-144). 
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Prav gotovo moramo pri teh možnostih dati prednost vzrokom, ki izhajajo iz 
socializacije, saj je znano, da tudi deklice, ki imajo enake matematične sposobnosti 
kot dečki enake starosti, pa le-te v obdobju pubertete kažejo interese na socialnem, 
pedagoškem in umetniškem področju. Pri tem je očitno je, da imajo v procesu 
socializacije velik vpliv starši in njihova stališča in pričakovanja, odnos in pričako
vanja učiteljev ter stališča in pričakovanja vrstnikov. 

Vpliva omenjenega se moramo zavedati tudi pri identifikaciji matematično 
nadarjenih deklic, saj nas lahko njihov interes za druga, nematematična področja 
zavede in odvrne od pravilne identifikacije. To pa je lahko tudi pomemben vzrok 
zaključkov, da so razlike v matematičnih sposobnostih med spoloma. 

3. Skrb za matematično nadarjene učence 

Visoka matematična nadarjenost je področje, ki že dolgo vzbuja posebno zani
manje raziskovalcev. Od leta 1971 poteka na Johns Hopkins University v Baltimorju 
(ZDA) pod vodstvom C. Stanleya projekt "Study of Mathematically Precocious 
Youth" (SMPY). Namen tega projekta je čim zgodnejša identifikacija matematično 
visoko nadarjenih učencev in omogočanje hitrejšega poteka šolanja ter predčasen 
obisk in pospešeno absolviranje visoke šole (Čudina Obradovic, 1991, str. 142). 

V Nemčiji obstaja za matematično nadarjene posebno zvezno tekmovanje iz 
matematike, ki ga izvajajo od leta 1970. Cilj tega tekmovanja je vzpodbuditi šolarje 
k ukvarjanju z matematiko in zgodnje spodbujanje znanstvenega podmladka. 
Reševanje nalog zahteva poleg temeljnega matematičnega znanja predvsem do
mišljijo in vztrajnost. Tekmovanje je sestavljeno iz treh krogov in traja 13 mesecev. 

V prvem in drugem krogu dobijo udeleženci vsakič po štiri naloge, ki jih morajo 
pisno obdelati. Pri tem je pomembno samostojno reševanje nalog. Čas reševanja 
je približno tri mesece. Naloge se ne navezujejo na šolsko snov, prednostna 
področja so geometrija, teorija števil in teorija grafikonov. Tekmovalne naloge se 
načelno razlikujejo od večine šolskih nalog v tem, da rešitve v splošnem niso takoj 
uspešne, tudi če ima reševalec vse matematično znanje, kajti obdelava nalog 
zahteva daljše in intenzivnejše ukvarjanje s problemom. Tako reševalca naloge 
pripeljejo do tega, da poseže po strokovni literaturi in se začne ukvarjati s splošno 
teorijo, v katero je umeščen njegov specifični matematični problem, in se na ta način 
seznani z matematičnim načinom razmišljanja in dela. V tej točki se zvezno nemško 
tekmovanje razlikuje od drugih tekmovanj, kot je npr. matematična olimpiada. 

Tretji krog je kolokvij, ki pripelje do zveznega tekmovalca. Traja dva dni. Vsak 
udeleženec ima približno enourni pogovor z visokošolskim učiteljem. Razen tega 
je organiziran okvirni program, ki se ga udeležijo tekmovalci in ocenjevalci. Zvezni 
zmagovalci dobijo, če se odločijo za študij, podporo Narodnega študijskega sklada 
(Feger, 1988, str. 90-92). 
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Skrbi za matematično nadarjenega učenca se moramo posvetiti že v otroštvu 
posameznika. Pri tem moramo biti pozorni na: 

o zgodnje prepoznavanje matematičnega talenta (poleg smiselnih vprašanj, 
ki so značilna za matematično nadarjene učence, moramo biti pozorni še 
na značilnosti, kot so: interes za štetje predmetov, merjenje, hitro in 
natančno operiranje z matematičnimi operacijami, razumevanje in 
pomnjenje matematičnih simbolov, razumevanje in interes za vzroke in 
posledice ), 

o postopke staršev, vzgojiteljev in učiteljev pri delu z matematično nadar
jenim otrokom v otroštvu in v puberteti (v otroštvu moramo biti pozorni 
na otrokova vprašanja in odgovarjati nanje natančno in dosledno, 
čeprav to včasih zahteva veliko časa in energije. Pri tem moramo 
uporabJjati različno literaturo, obiskovati razstave, muzeje. Upoštevati 
in spoštovati moramo tudi otrokovo potrebo po samostojni aktivnosti 
in daljša obdobja navidezne neaktivnosti in ne smemo tega povezovati 
z njegovo morebitno socialno neprilagodJjivostjo ali čustvenimi 
težavami V puberteti pa je zelo pomembno, da matematično nadar
jenemu učencu omogočimo vključitev v skupino, ki se ukvarja z zanj 
zanimivimi stvarmi, mu omogočiti dostop do različnih virov znanja 
/časopisi, knjige, članki!, stik s strokovnjakom s področja, ki ga zanima 
ali s starejšim učencem s podobnimi interesi, posebno pozornost pa 
moramo v puberteti nameniti dekletom, ki kažejo znake matematične 
nadarjenosti, ker se bodo brez posebnih spodbud in podpor hitro 
usmerila na področja, kjer njihova nadarjenost ne bo prišla do izraza) 
(Čudina Obradovic, 1991, str. 145-147). 

Praksa kaže, da oblike in vsebine dela z matematično nadarjenimi učenci niso 
posebej opredeljene, pač pa se prepletajo z načini dela, ki se izvajajo tudi z drugimi 
nadarjenimi učenci. Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru tega izven rednega šolanja, so: 

o šola za specialne talente (glasbene, baletne ipd.) kot vzporedne šole z 
rednimi (osnovnimi in srednjimi) šolami, 

o za ostale nadarjene učence (učence visokih umskih sposobnosti) je 
predviden dodatni pouk, 

o nekatere institucije izven šole, ki ponujajo programe za potrebe nadar
jenih (Raziskovalni laboratorij v Ljubljani, projekt Spodbujajmo ustvar
jalnost nadarjenih otrok v Kopru, Klub za nadarjene učence v Novem 
mestu), 

o zgodnejši sprejem v šolo in pospešeno napredovanje skozi posamezne 
razrede (akcelerirano napredovanje v šoli), posebej obogaten učni 
program, izvajan s pomočjo notranje diferenciacije ali individualizacije 
pouka in raznih krožkov, 

o delo v posebnih skupinah nekajkrat tedensko zunaj rednega pouka oz. 
nekaj ur dnevno med rednim poukom ali v posebnih razredih. 
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Poleg omenjenega pa se odvijajo tudi posebni programi za nadarjene učence v 
obliki različnih letnih šol, kolonij, taborov, krožkov. To so tematsko omejene, 
intenzivnejše oblike dela, ki prinašajo najrazličnejše ustvarjalne dosežke. 

V zvezi s tem je tudi Nacionalni kurikalarni svet opredelil oblike dela z 
nadarjenimi učenci in nosilci (izvajalci) aktivnosti po posameznih triadah devet
letne osnovne šole. V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v 
okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka, priporočljivo pa 
je le občasno krajše ločevanje nadarjenih učencev iz razreda (npr. pri samostojnem 
učenju, dodatnem pouku, raznih interesnih dejavnostih). V drugi in tretji triadi pa 
naj bi se delo razširilo tudi na nekatere druge oblike, ki se večinoma organizirajo v 
okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije. 

Večino omenjenih oblik in aktivnosti za nadarjene učence šole že izvajajo, v 
devetletni osnovni šoli pa moramo s tem delom nadaljevati, ob tem pa uvajati še 
dodatne možnosti glede na posebnost posamezne šole. Pri tem moramo pridobiti 
za sodelovanje tudi starše in druge zunanje sodelavce, učence pa spodbujati k 
vk1jučevanju v zunanje institucije, kjer lahko uveljavijo svojo nadarjenost. 

4. Učitelj in matematično nadarjen učenec 

Učitelj lahko pri svojem konkretnem delu v razredu za nadarjenega učenca 
veliko stori in ga pri njegovem delu spodbuja in usmerja. Ker pri nas nimamo 
učnega programa, ki bi bil prilagojen nadarjenim, lahko učitelj obstoječi program 
obogati in priredi, da bo ustrezal delu z nadarjenimi. Učenca naj spodbuja in mu 
pomaga pri izbiri knjig, ki najbolj ustrezajo njegovim interesom in zanimanjem, se 
z njim veliko pogovarja in mu pokaže dostop do najrazličnejših oblik bogastva 
človeške kulture in znanja (knjige, muzeji, grafoskopi, filmi). Svetuje mu lahko tudi 
pri izbiri dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo enako bistri vrstniki, starejšega in 
zrelejšega nadarjenega učenca lahko zadolži, da pomaga šibkejšim sošolcem pri 
razlagi učne snovi. Nadarjenemu učencu lahko da tudi posebno nalogo ali problem, 
ki ga obdela in pripravi po svoje in predstavi v razredu. 

Pri delu s takšnim učencem pa mora biti pozoren na njuno medsebojno 
komunikacijo, na dvosmernost komunikacije, ki naj vsebuje medsebojna vprašanja, 
dopuščanje samostojnosti pri delu, pomembno pa je tudi, da učitelj dovoli, da ga 
učenec dopolni, če o določeni temi ve kaj več. Zelo pomembno je tudi sodelovanje 
s starši nadarjenega učenca. Pri tem lahko učitelj predlaga, kako naj ravnajo na 
vzgojnem področju ter jim po'maga pri vodenju in usmerjanju njihovega otroka 
(Jelenc, Svetina, 1975). 

To je še posebej pomembno pri socialno šibkih družinah ali družinah, ki izhajajo 
iz kulturno prikrajšanih okolij, saj je v takih družinah učitelj pogosto edini vir 
informacij in usmerjanja nadarjenega učenca. 
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. Matem~tičn<: nadarjenega učenca usmerjamo, vodimo in razvijamo tudi z 
razlsk~valnlm pnstopom k pouku matematike. Za tak pristop je značilno, da učitelj 
~astavlJa u~enc~ pro~le~~, ~ bodo yzanj zanimivi in od njega zahtevajo razmišljanje 
In ~klepanJ.e: U~encI naj .Im~Jo m~zn.ost, ~~ o svojem delu z učiteljem diskutirajo. 
P~ te~ naJ,ImaJo na volJ~ čI~.~ec dIdakt~cnega. materiala, s katerim si pomagajo 
pny~esevanJu problemov ln ki JIm omogoca tudi preverjanje sklepov in rešitev. Z 
nac~~om dela v razredu moramo učence navajati na medsebojno sodelovanje, s tem 
pa Jim omogočimo verbalizacijo njihovih idej, zamisli in rešitev. Pri tem pa se 
učenec nauči iskati in zbirati informacije, opazuje, načrtuje, se nauči oblikovati 
definicije, postavljati hipoteze in jih tudi preizkušati, nauči se spraševati, posredo
vati rezultate s pomočjo grafov, tabel, diagramov, poročil, nauči se razlagati rezul
tate in ugotovitve, razvija si sposobnost napovedovanja rezultatov, odnosov ali 
zakonitosti, nauči se oblikovati vzročno-posledične odnose (Kmetič, 1993, str. 17). 

Vse omenjene spretnosti pa si učenec razvija tudi z nalogami ki vsebujejo 
različne tipe problemov: ' 

o problemi, ki nimajo zadostnega števila podatkov za rešitev, 
o problemi, ki imajo več podatkoV, kot jih potrebujemo za rešitev, 
o problemi z več rešitvami, 
o problemi, ki jih rešimo na različne načine, 
o problemi, v katerih so podatki nasprotujoči si oziroma nimajo rešitev 

(Cotič, 1999, str. 20-21). 

5. Opredelitev raziskovalnega problema in metodologija 

1. Namen raziskave in razčlenitev raziskovalnega vprašanja. Problem raziskave je 
omejen na problematiko matematično nadarjenih učencev v osnovni šoli. Z 
izvedeno empirično raziskavo želimo ugotoviti: 

o ali so se učitelji razrednega pouka in predmetni učitelji matematike že 
srečali z matematično nadarjenim učencem, 

o ali so bili z njegovo nadarjenost jo prej seznanjeni, 
o kaj jih je najprej opozorilo na učenčevo nadarjenost, 
o katere značilnosti nadarjenih so opazili pri matematično nadarjenem 

učencu, 

o katere oblike dela uporabljajo pri delu z njim, 
o ali se je učenec udeleževal matematičnih tekmovanj, 
o ali se je udeleževal katere od drugih (izvenšolskih) dejavnosti za 

razvijanje nadarjenih, 
o ali učitelji vedo, kje je matematično nadarjen učenec nadaljeval 

šolanje, 
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D ali imajo v šoli še kakšne posebne oblike dela za razvijanje nadarjenih 
učencev, 

D mnenje učiteljev, ali v okviru rednega dela pri pouku dovolj storimo 
za nadarjene učence. 

2. Osnovna raziskovalna metoda in statistična obdelava. Uporabili smo deskriptivno 
metodo pedagoškega raziskovanja. Podatke smo pridobili z obdelavo anketnih 
vprašalnikov zaprtega tipa in prikazujejo relativno frekvenco (odstotno vred
nost na določena vprašanja) posameznega odgovora in je izračunana od 
enakega numerusa (130 učiteljev, 84 učiteljev razrednega pouka in 46 predmet
nih učiteljev matematike). 

3. Opredelitev vzorca. Vzorec predstavlja 130 slovenskih učiteljev, od tega je 84 (65 % ) 
učiteljev razrednega pouka in 46 (35 %) predmetnih učiteljev matematike. 

4. Rezultati in interpretacija. Vsi anketirani učitelji (84 učiteljev razrednega pouka 
in 46 predmetnih učiteljev matematike), ki predstavljajo vzorec, so se v svoji 
dosedanji praksi že srečali z matematično nadarjenim učencem. Z njegovo 
nadarjenost jo je bilo prej seznanjenih 23 % učiteljev razred nega pouka in 35 % 
predmetnih učiteljev matematike. 

Učitelje je na učenčevo nadarjenost najprej opozorilo njegovo logično 
mišljenje, sklepanje in kritično presojanje (45 %), kot drugo najbolj očitno lastnost 
pa so učitelji izpostavili originalen pristop k reševanju problemov in kreativnost v 
iskanju nenavadnih rešitev (25 %). 15 % učiteljev je na učenčevo matematično 
nadarjenost opozorilo njegovo znanje, spretnosti in splošni razvoj, s katerim je 
odločno prekašal svoje vrstnike. Kot znak matematične nadarjenosti pa so učitelji 
najmanjkrat izpostavili hitro in natančno računanje (10 %) in oceno pri matematiki 
(5 %). 

Učitelji so tudi ugotavljali, ali določene trditve o nadarjenih učencih veljajo tudi 
za matematično nadarjene učence. Trditev, da je učenčevo mišljenje divergentno, 
intuitivno, ustvarjalno in kritično, je potrdilo 93 % vseh učiteljev. S trditvijo, da se 
nadarjen učenec izogiba rutinskemu reševanju problemov, se je strinjalo 80,5 % 
učiteljev. Vsi anketirani učitelji so se tudi strinjali, da je matematično nadarjen 
učenec sposoben abstraktnega in logičnega mišljenja. 

S trditvijo, da učenec hitro odkriva in razume vzročno-poslediči1e zveze, se je 
strinjalo 96 % vseh učiteljev. Za trditev, da je učenec usmerjen v raziskovalno 
dejavnost, zbira gradivo, ga ureja in sistematizira, se je opredelilo 42 % učiteljev. 
Trditev, da je učenec pri dejavnosti, ki ga zanima, dolgo skoncetriran, je potrdilo 
83 % vseh učiteljev. Za trditev, da ima učenec bogat besedni zaklad, njegov govor 
je precizen in tekoč se je opredelilo 52,5 % učiteljev. Za trditev, da je učenec zelo 
radove~en, zanimajo ga stvari in pojavi okrog njega, zato stalno sprašuje, se je 
opredel~lo 71 % učiteljev. 82 % učiteljev je menilo, da učenec zelo pogosto 
uporablja slovarje, enciklopedije in druge vire knjižnega znanja. 
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S trditvijo, da učenec rad dela neodvisno, da ima dovolj časa za lastno raz
mišljanje o problemu, se je strinjalo 85,5 % učiteljev. Za trditev, da je učenec v 
razredu pri1jub1jen in dobro sodeluje s sošolci, se je opredelilo 61 % učiteljev. S 
trditvijo, da se učenec pogosto ukvarja s pojmi pravica - krivica, dobro - zlo, se je 
strinjalo 45 % anketiranih učiteljev. 

Za trditev, da učenec enako dobro shaja z vrstniki kot tudi z odraslimi, prijatelje 
pa išče raje med enako sposobnimi, se je opredelilo 65 % anketiranih učiteljev. S 
trditvijo, da ima učenec smisel za humor, se je strinjalo 64 % učiteljev. Za trditev, 
da ima učenec smisel za organizacijo inje pri načrtovanju in izvajanju zanesljiv, se 
je opredelilo 59,5 % učiteljev. 

Odgovori na vprašanje, katere oblike dela z matematično nadarjenim učencem 
so učitelji najpogosteje uporabljali, nam kažejo, da učitelji pri svojem konkretnem 
delu najpogosteje individualizirajo in diferencirajo naloge in dajejo nadarjenim 
učencem individualne (težje) naloge (50 % učiteljev), kot druga, najbolj pogosta 
oblika dela z nadarjenimi, je dodatni pouk (25 %), sledijo pa še posebne domače 
zadolžitve (15 %) in interesne dejavnosti (10 % ). 

Rezultati, dobljeni z odgovori učiteljev, nam povedo, da se matematično 
nadarjeni učenci udeležujejo matematičnih tekmovanj (94 % učiteljev je to potrdi
lo). 

Na vprašanje, ali se je učenec udeleževal nekaterih izvenšolskih dejavnosti, ki 
spodbujajo razvoj nadarjenih učencev (poletna šola, tabori, delavnice, raziskovalne 
naloge), je pozitivno odgovorilo 42 % vseh učiteljev, od tega 17 % učiteljev 
razrednega pouka in 67 % predmetnih učiteljev matematike. 

Očitna razlika v rezultatih je tudi posledica starosti učencev, ki jih poučujejo 
učitelji. Učenci na predmetni stopnji so starejši, s tem pa je tudi več možnosti za 
identifikacijo njihove nadarjenosti in usmerjanja v zvezi s tem, imajo pa tudi že bolj 
izoblikovan interes za področja, ki jih zanimajo. Pri vključevanju v razne oblike 
izvenšolskih dejavnosti pa imajo veliko vlogo tudi starši, ki starejšega otroka lažje 
in prej vključijo v razne aktivnosti kot mlajšega. Pri tem pa žal ne moremo tudi 
mimo ekonomskega statusa družine, od katereg& je tudi odvisno, ali bodo svojemu 
otroku lahko omogočili tudi druge oblike izobraževanja. 

Zanimalo nas je tudi, ali učitelji vedo, kje so matematično nadarjeni učenci, ki 
so jih poučevali, nadaljevali šolanje. 48 % učiteljev razrednega pouka in 89 % 
predmetnih učiteljev matematike je odgovorilo, da vedo. Po rezultatih, ki so jih 
navedli, je največ učencev nadaljevalo šolanje na gimnaziji in na fakulteti (78 %). 
Precejšnjo razliko med učitelji razrednega pouka in predmetnimi učitelji lahko 
utemeljimo s tem, da učitelji matematike poučujejo učenca v obdobju, ko se le-ta 
odloča o svojem nadaljnjem šolanju in si zato laže pridobijo več informacjj o 
nadaljnjem šolanju učenca. 

Na vprašanje, ali imajo na šoli poleg že omenjenih oblik za razvijanje matema
tično nadarjenih še kakšne druge oblike za razvijanje nadarjenih učencev, je 20,5 % 
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učiteljev odgovorilo, da imajo, in pri tem navedlo samostojno delo (samostojno 
reševanje težjih nalog doma), individualni pouk, raziskovalne naloge, vodenje ure 
v 8. razredu in da se z nadarjenimi Ukvarja svetovalna delavka. 

Na podlagi izjav učiteljev lahko ugotovimo, da so oblike dela z nadarjenimi na 
šolah različne, skupno vsem pa je, da teme1jijo na učite1ju, njegovi v01ji, interesu in 
iznajdljivosti. 

Učiteljem sem zastavila tudi vprašanje, ali menijo, da v okviru rednega pouka 
dovolj storimo za matematično nadarjene učence. 79 % učite1jev meni, da zanje 
premalo storimo. Nekaj učiteljev je tudi dopisalo, da pri pouku veliko več časa 
namenjamo učencem z učnimi težavami, ob tem pa pozabljamo na nadarjene, ki se 
pri tem dolgočasijo ali delajo povsem druge stvari. Prav gotovo bi morali v zvezi s 
tem v bodoče delo v razredih tako organizirati, da bomo zadostili in ugodili vsem 
učencem, glede na njihove sposobnosti, predznanje, značilnosti in potrebe, in jim 
v okviru tega omogočili kvalitetno delo, ki jih bo kot posameznike razvijalo, 
motiviralo in veselilo. Ob tem pa moram izpostaviti tudi mnenja učiteljev (35 % 
anketiranih), da sov svojem rednem in tudi dodatnem izobraževanju dobili premalo 
informacij v zvezi s problematiko nadarjenih. 

Napisali so, da si želijo na področju poučevanja nadarj enih učencev več dodat
nih informacij, organizirajo dodatno izobraževanje, že pripravljene naloge in gra
divo ter drugo literaturo v zvezi s to problematiko. To paje vsekakor razveseljujoče 
in zelo vzpodbudno za izobraževanje nadarjenih, saj se moramo zavedati, da je prav 
učitelj v osnovni šoli dejavnik izobraževanja, usmerjanja in vzpodbujanja nadarje
nih učencev in ta učitelj ne želi prenesti "dodatnega dela" na kogarkoli (druge 
delavce, institucije, starše, družbo), zato mu moramo omogočiti strokovno izo
braževanje za delo z nadarjenimi. 

6. Zaključek 

Učitelji se z nadarjenimi učenci srečujejo vsak dan. Glede na statistične po
datke, ki povedo, da na sto otrok posameznega letnika prideta dva učenca z IQ 130 
in več, lahko potrdimo, da vsak predmetni učitelj sreča vsak šolski dan vsaj enega 
nadarjenega učenca (Nagel, 1987, str. 41). 

To trditev nam potrjujejo tudi rezultati raziskave, saj so se vsi učitelji, ki so zajeti 
v vzorcu raziskave, že srečali z nadarjenim učencem (v konkretni raziskavi z 
matematično nadarjenim učencem). Z učenčevo nadarjenostjo je bilo predhodno 
seznanjenih le tretjina učiteljev, to pa potrjuje dejstvo, da je identifikacija nadarje
nih učencev prepuščena učitelju, njegovemu lastnemu občutku, interesu in tudi 
iznaj dljivosti. 
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Raziskava je pokazala, da je za učitelje najpomembnejši znak matematične 
nadarjenosti učenčevo logično mišljenje, sklepanje in kritično presojanje ter origi
nalen pristop k reševanju problemov in kreativnost v iskanju nenavadnih rešitev. 

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da večina trditev, ki veljajo za nadarjene 
učence, veljajo tudi za matematično nadarjene učence, saj se je za 12 od 15 danih 
trditev opredelilo v povprečju več kot 70 % anketiranih učiteljev. 

Učitelji uporabljajo za razvijanje matematično nadarjenega učenca pri pouku 
največ individualne (težje) naloge, posebne domače zadolžitve, z njimi pa se 
ukvarjajo tudi pri dodatnem pouku. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se večina učencev, ki so nadarjeni na 
matematičnem področju, udeležuje matematičnih tekmovanj. Starejši učenci 
(predmetna stopnja) se v primerjavi z mlajšimi (razredna stopnja) veliko več 
udeležujejo tudi drugih (izvenšolskih) dejavnosti. Na to vpliva poleg starosti učen
cev in ekonomskega statusa staršev prav gotovo tudi identifikacija, saj bi se zaradi 
točnejše in bolj načrtne identifikacije in s tem tudi usmerjanja učencev povečalo 
tudi sodelovanje mlajših učencev v dejavnostih, ki razvijajo nadarjenost. 

Razveseljivi so tudi rezultati v zvezi z nadaljnjim šolanjem matematično nadar
jenih učencev, saj je 68 % učiteljev vedelo, kje učenci nadaljujejo šolanje (78 % 
učencev je nadaljevalo šolanje na gimnazjji). 

Čeprav je več učiteljev (79 %) navedlo, da po njihovem mnenju v okviru 
rednega pouka ne storimo dovolj za nadarjene učence, pa je vzpodbudno in 
razveseljivo dejstvo, da se želijo v zvezi s tem dodatno izobraževati in izpopolnjevati. 
To pa je vsekakor naloga drugih institucij, saj je absolutno premalo dejstvo, da 
matematično nadarjeni učenci v šoli so in da so prepuščeni le učitelju, njegovi lastni 
iznajdljivosti, volji in interesu. 

Zavedati se moramo, da izobraževanje nadarjenih ne sme biti le stvar posamez
nih entuziastov, pač pa morajo pri tem sodelovati vsi, ki lahko kakorkoli pomagajo. 
Skrb za strokovne in znanstvene kadre pa je tudi skrb za napredek in boljšo 
prihodnost celotne družbe. Ta pa izobražuje učitelja, ki mu mora za uspešnejše in 
kvalitetnejše delo na tem področju omogočiti ustrezno strokovno izobraževanje in 
seznanitev z najnovejšimi dognanji v svetu oz. dostop do primernih virov informacij. 
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Glasbeno nadarjeni učenci v prvih treh 
razredih osnovne šole 

Izvirni znanstveni članek 

UDK372.878:37.037.·373.32 

[)ESKRIPTORJI: osnovna šola, glasbena nadarje
nost, talentiranost, ustvarjalnost 

POVZETEK - prvi del prispevka govori o nadarjenih 
učencih s poudarkom na glasbeni nadarjenosti, kaj je 
I{lasbena nadarjenost in kako jo pri učencih odlaijemo 
oziroma opazimo in o glasbenem pouku na razredni 
stopnji osnovne šole. 
V empiričnem delu so z interpretacijo predstavljeni 
rezultati testiranja glasbenih sposobnosti učencev prvih 
treh razredov podružnične osnovne šole Orehovica. S 
preizkusom so želeli odkriJiglasbeno nadarjene učence. 
Zaključek vsebuje didaktična navodila učiteljem, kaj 
lahko naredijo za glasbeno nadarjene učence. 

1. Uvod 

Original scientific paper 

UDC 372.878:37.037.'373.32 

DESCRIPTORS: primary schoo~ music talent, gif
tedness, creativity 

ABSTRA CT - The first part of the paper introduces 
musically gifted children. It then defines musical git
tedness, how it is identified or detected and discusses 
music lessons at the lower primary level. 
The empirical part interprets the results of testing 
musical abilities of primary students from grades one 
to three at the Orehovica Primary School. The testing 
was carried out in order to identify musically gifted 
students. 
The paper ends with suggestions for teaching instruc
tions, and what teachers can do for musically gifted 
students. 

Nadarjenost se pri učencih kaže v različnih oblikah in obsegu, saj le-ti ne 
predstavljajo neke homogene skupine, kjer bi izstopale pri vseh učencih podobne 
značilnosti, lastnosti ali poteze. Bolj kot to so med posamezniki poudarjene razlike 
v nadpovprečnih sposobnostih na enem ali več področjih. Nadpovprečne sposob
nosti učenca se kažejo na primer pri glasbi ali pa na več različnih področjih, v 
različnih življenjskih obdobjih in v vseh družbenih okoljih. 

Zato v strokovni literaturi ne najdemo enotne definicije nadarjenosti. Ena 
izmed najpogosteje uporabljenih nadarjenosti je tista, ki opredeljuje kot nadarjene 
tiste otroke in mladostnike, "ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji 
šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, speci
fično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega 
šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti" (Tra
vers, Elliot in Kratochwill, 1993, str. 447). 
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Po tej definiciji štejemo med nadarjene tiste otroke z že doseženimi nadpov
prečnimi rezultati in tiste s potencialnimi zmožnostmi za dosego takih rezultatov 
na splošno intelektualnem, specifično šolskem, kreativnem ali produktivnem, vod s
tvenem in vizualnem ter izvajalsko-umetniškem področju. 

Pri tem pa niso omenjene psihomotorične sposobnosti, ki so na glasbenem 
področju enakovredne drugim in zelo pomembne. 

Za nadpovprečno splošno sposobnost, ki omogoča doseganje izjemnih rezulta
tov na več področjih hkrati, se v definiciji uporablja izraz "nadarjenost", za nad
povprečne specifične sposobnosti, ki omogočajo nadpovprečne dosežke na posa
meznih področjih, pa se uporablja izraz "talentiranost". Takšno terminološko 
razlikovanje bi lahko vneslo v komunikacijo o nadarjenih več razumljivosti. 

Ta definicija tudi poudarja, da nadarjeni učenci potrebujejo za intenziven 
razvoj poleg rednih učnih programov še njihovim sposobnostim prilagojen pouk in 
dejavnosti. Te učence upravičeno uvrščamo v skupino učencev s posebnimi potre-
bami. 

Glasbena nadarjenost oziroma talent nas v tem kontekstu ne zanima z vidika 
izobraževanja profesionalnih glasbenikov, ampak kot temeljna glasbena danost, ki 
pomembno vpliva na otrokov glasbeni razvoj. Temeljni namen raziskave je odkriti 
glasbeno nadarjene učence v prvih treh razredih podružnične osnovne šole Oreho
vica in kaj lahko naredi razredni učitelj za take učence, če ti nimajo možnosti, da 
bi obiskovali glasbeno šolo. 

2. Glasbena nadarjenost ali glasbeni talent 

Glasbena nadarjenost je zelo kompleksna in večdimenzionalna sposobnost, ki 
je znanost še ni dokončno defmirala. Strokovnjaki še vedno niso prepričani ali je 
glasbena nadarjenost ena sama splošna glasbena sposobnost, sestavljena iz raz
ličnih med seboj enakovrednih in povezanih glasbenih sposobnosti, ali govorimo o 
več vrstah glasbenih sposobnosti, ki pa pri posamezniku niso nujno enakovredno 
zastopane in med seboj povezane. 

Seashor (1939) je prepričan, da glasbeno nadarjenost sestavlja nekaj točno 
definiranih glasbenih sposobnosti, ki niso nujno med seboj povezane in v enaki meri 
prisotne. Pri posamezniku so lahko posamezne glasbene lastnosti izražene v raz
ličnih stopnjah razvitosti in različno med seboj povezane. 

V nasprotju s tem prepričanjem pa Wing (1986) meni, da obstaja splošna 
glasbena sposobnost, ki jo sicer lahko razdružimo na posamezne glasbene sposob
nosti, vendar so te med seboj vzročno povezane. (To je ugotovil s testom Stand
ardised test of musical inte1ligence.) Podobno kot Wing menita tudi Shuter Dyson 
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in Gabriel (1981), da glasbeno nadarjenost predstavlja več medsebojno povezanih 
glasbenih sposobnosti. 

Glasbene :psi~ologe tu~~ zanima.' a~i se kaže glasbena nadarjenost kot osamljena 
spos~bn.ost ab v mterakcIJI z drugImI sposobnostmi oziroma ali glasbeni razvoj 
podpIrajO druge osebnostne lastnosti. 

. Ra~is~ave s tega po?ročj~ so pot~~ile korelacije med glasbeno nadarjenost jo 
m drugImIosebnostmmI znacIInostmI m sposobnostmi ter socialno-ekonomskim 
statuso~ in družinskim okoljem. Mursell (1937) je ugotovil tudi korelacij o med 
glasbemm razvojem in splošnim učnim uspehom. 

. ~s~ologi, ki so :preučevali vpliv glasben nadarjenosti na glasbeni razvoj, se ti 
strmJaJo, da glasbenI talent opazimo pri otrocih pred drugimi sposobnostmi in da 
glasbe~! r~oj poteka individualno, odvisno od stopnje glasbene nadarjenosti. 
ZgodnjI p.oJav nadpovprečnih glasbenih sposobnosti je eden izmed pomembnih 
pokazateljev glasbene nadarjenosti, ni pa odločujoč. Zgodnje pojavne oblike nad
povprečnih ~asbenih sposobnosti niso odvisne le od glasbenih dispozicij, ampak 
tudi od. okolja, ': katerem otrok živi. Poleg tega pa mnogi otroci razvijejo svoj 
glasbem potenCIal šele v procesu sistematičnega in kontinuiranega glasbenega 
p~:mka. ~a glasbeni ra~oj so torej pomembni različni dejavniki, ki determinira jo 
hItr~st nJeg~vega razv?Ja glede na stopnjo psihofizičnega razvoj a (genske zasnove, 
okolja, druZIne, stopnje otrokovega psihofizičnega razvoja itd.) 

3. Glasbena vzgoja na razredni stopnji osnovne šole 

Z vstopo~ v OSn?VllO šolo se začenja za večino otrok sistematična splošna 
gl~sbe~a vzg~Ja. U sp~~nos: glasbenega pouka je predvsem odvisna od motivacijskih 
?eJavn~o~, ki usmefJaJo ucence v različne glasbene aktivnosti pri glasbenem pouku 
m zunaj njega ter od glasbene nadarjenosti. Z raziskavami so ugotovili, da se pri 
pouku glasbene sposobnosti ne razvijajo pri vseh učencih enako hitro. Nekateri 
psih<:logi menijo, da razlike izvirajo iz socialnega položaja otrok (družinsko okolje, 
predsolska glasbena vzgoja), drugi pa jih pripisujejo glasbeni nadarjenosti. Young 
~1974!))oudarja, ~a. se socialno zapostavljeni otroci pod vplivom glasbene vzgoje 
IzenacIJo s ~ovrst?iki predvsem v predšolski dobi. Gordon (1975) pa meni, da imajo 
ob posebnI motIvaciji tudi starejši učenci iz socialno šibkega okolja možnost 
glasbene izenačitve s sovrstniki, vendar z leti vse manj. 

Splošn~ g~as?~na vzg?j~ je z~ ~elotno populacjjo učencev načrtovana v pred
metmku, njem CIlJI pa v ucnih nacrtIh za glasbeno vzgojo v splošno-izobraževalnih 
š?lah. Za p?sam~znike, ki imajo globlji glasbeni interes in sposobnosti ter mate
nalne pogoJe, pa Je organizirana mreža in vertikala glasbenih šol. 
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Specifično obliko glasbene vzgoje pomenijo zunajšolske glasbene ali z glasbo 
povezane dejavnosti (pevski zbori, vokalne ali instrumentalne skupine, plesne 
skupine in podobno). 

Splošna glasbena vzgoja na razredni stopnji osnovne šole temelji na treh 
vzgojno-izobraževalnih področjih: 

o izvajanje - nastopanje, 
o poslušanje in 
o ustvarjanje. 

Na vsakem področju si učenci razvijajo in poglabljajo glasbene sposobnosti in 
spretnosti ter temeljna glasbena znanja. Vsako področje zahteva specifične deja
vnosti, metode in vsebine, kar poudarja samostojnost področja, v vzgojno-izo
braževalnem procesu pa delujejo področja v medsebojni interakciji. 

Izvajanje - nastopanje: Izvajanje pomeni predvsem natančno reprodukcijo 
vokalnega, instrumentalnega ali vokalno-instrumentalnega glasbenega dela, ki jo 
omogočajo razvite glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja oziroma sposobnosti 
vokalne in instrumentalne reprodukcije. Nastopanje (v razredu, drugje ali zase) pa 
zahteva poleg razvitih teme1jnih glasbenih sposobnosti in izvajalskih spretnosti še 
sposobnost doživetega in estetskega interpretiranja. 

Pri glasbeni vzgoji na razredni stopnji osnovne šole izstopa v okviru tega 
področjapetje kot elementarna glasbena dejavnost, ki zadovoljuje učenčevo potre
bo po individualnem pevskem izražanju ali po skupinskem vokalnem muziciranju. 
Petje pomembno vpliva na razvoj temeljnih glasbenih sposobnosti (ritmični in 
melodični posluh) in sposobnosti estetskega doživljanja in oblikovanja, zato mora
mo biti pri izbiri pesmi zelo skrbni. 

Instrumentalno igro omogočajo instrumenti s poenostavljeno tehniko igranja, 
ki so posebej prirejeni, ali preprosta 1judska glasbila. Instrumentalna igra razvija 
pri učencih številne telesne spretnosti in zadovoljuje otrokovo potrebo po gibanju. 
Zvočna barvitost različnih instrumentov poglablja učenčeva glasbena doživetja. 
Instrumenti odkrivajo učencem nove zvočne dimenzije v glasbeno-izraznih prvi
nah, sredstvih, oblikah in vsebinah. 

Pevsko in instrumentalno muziciranje pomeni aktivno ustvarjalno glasbeno 
izkušnjo, ki zahteva poglobljeno zavedanje glasbenih vsebin. Učenci jih tako lažje 
svojstveno izrazijo in poustvarijo ter globlje doživljajo. 

Nastopanje zahteva kakovostno pevsko in instrumentalno vzgojo, ki učencem 
omogoča poustvarjanje, oziroma doživljajsko in estetsko nadgradnjo izvajanja. 
Poustvarjanje namreč pomeni čustvovati, razmišljati in iskati nove izvajalske 
načine. Pri poustvarjanju izstopa ustvarjalnost kot način umetniškega oblikovanja, 
kot umetniški dosežek in kot način spoznavanja glasbene umetnosti. S kakovostnim 
nastopanjem, kot najpomembnejšim delom splošne glasbene vzgoje, se pri učencih 
postopno izoblikuje trajen odnos do kvalitetne izvajalske dejavnosti. 
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Pos~~~nje. <?ilj te~a p~dročja glasbene vzgoje je v učencih kot poslušalcih 
prebudItI IZ pasIvnostI zvocne zaznave, da bodo ob glasbi presegli zgolj čutne 
občutke ugodja ali neugodja. 

V okviru tega naj bi se učenci naučili poslušati, estetsko doživljati in vrednotiti 
glasbena dela ter izbrati ustrezno glasbo za različne življenjske trenutke ali čustvena 
razpoloženja tudi potem, ko zapustijo šolo. 

S sistematičnost jo, z ustreznimi metodami in oblikami dela ter primernimi 
glasbeni~i vsebinami razvijam? pri učencih sposobnost ustvarjalne komunikacije 
z gl~sbemm delom, kar pomem, da so učenci sposobni poslušano glasbeno delo v 
SVOJI notranji predstavi podoživeti in ga oblikovati v sebi dostopno in razumljivo 
~lostno glas.beno podobo. Učenci si postopoma razvijajo sposobnost odkrivanja 
m vrednotenja glasbeno-izraznih in oblikovnih parametrov. Učitelj naj ne zahteva 
od učencev le strogo analitičnega pristopa k poslušanju, ker bi sicer s tem zaviral 
sa~o vživlj~nje v glasbene vsebine in celostno estetsko doživljanje dela. Učencem 
naj zagotOVI ob ponovnem poslušanju odprtost za nova doživetja in vrednote. 

Sposobnost poslušanja in slišanja pa zahteva in poudarja glasba kot neobhodno 
pri vsaki svoji dejavnosti. 

Us.tvarjanje pr.i g.la~?eni vzg~ji učence.m ohranja, spodbuja in razvija spontana 
ustvaIJalna hotenja ID Jih usmeIJa v kreatIvnost v glasbi, ob glasbi in zunaj nje. 

y vz~ojno-izobr~evalnem.p'rocesu je ustvarjalnost aktivna oblika učenja, ki se 
mamfe~tIra v glasbenI produkcIJI, reprodukciji in percepciji, je torej oblika aktivne 
komunikacije v umetniškem jeziku; je pa tudi raziskovalni proces. Učenci namreč 
z last~o gla~beno produkcijo, ki poteka v obliki izvajanja, odkrivajo glasbeno-iz
r~ne ID ~blikovne zakonitosti; z doživljajskim in estetskim poustvarjanjem glasbe
mh vsebm pa preizkušajo, preučujejo in odkrivajo sredstva interpretacjje. 

Pol:g navedenih treh temeljnih področij glasbene vzgoje zahteva celosten 
glasbem I?ouk ~e.?~ge deja~osti (glasbeno-didaktične igre). Z njimi intenzivira
mo razvoJ specIfIcnih glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. 

4. Glasbeno nadarjeni učenci na podružnični osnovni šoli Orehovica 

4.1. Opredelitev problema 

V vsak~m okolju so učenci, ki v na enem ali več področjih stalno dosegajo 
nadpovprecne re~l~at~. Za ~ake. ucence lahko predvidevamo, da so nadarjeni. 
Ven?ar mor.ru:no bItI pr~ odkr~~anJu nadarjenih otrok previdni in upoštevati, ali v 
ok~IJu obst~JaJo ustreznI PO~~JI, da pvo~ameznik lahko razvije in izrazi svoje danosti, 
OZIroma a~ so nadpovp~~cm .dosezki posameznega učenca le rezultat njegove 
nadpovprecne delavnostI ID prIZadevanj ter zunanje spodbude. 
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Temeljni namen naše raziskave je odkriti glasbeno nadarjene učence v prvih 
treh razredih osemletke in preučiti možnosti, ki jih ima razredni učite1j, da omogoči 
takemu učencu v okviru učno-vzgojnega procesa maksimalen glasbeni razvoj, če 
ta nima možnosti, da bi obiskoval glasbeno šolo. 

4.2. Hipoteze 

Predpostavljali smo, da imc~.jo glasbeno nadarjeni učenci nadpovprečno razvite 
naslednje sposobnosti: 

o ritmični posluh, 
[] melodični posluh, 
o sposobnost reprodukcije ritmičnih motivov, 
o sposobnost reprodukcije melodičnih motivov, 
o spretnost igranja na otroška glasbila, 
o glasbeno ustvarjalnost, 
o sposobnost ritmične avdiacije, 
o sposobnost melodične avdiacije, 
o sposobnost analitičnega poslušanja in 
o glasbeni vrednostni sistem. 

4.3. Vzorec 

Raziskavo smo opravili na podružnični šoli Orehovica. Vanjo smo vključili 
učence prvih treh razredov: iz 1. razreda 20, iz 2. razreda 19 in iz 3. razreda 15 
učencev, skupaj 54 učencev. 

4.4. Merski instrumenti in potek preizkusa glasbenih sposobnosti 

Stopnjo razvitosti glasbenih sposobnosti smo pri posameznem učencu ugot~~l
jali s testi. Za določitev stopnje razvitosti po~ame~ne glasbe?e. sposobno~tI In 

spretnosti smo izdelali natančne kriterije ocenjevanja. S testmml nal~ga~I s~o 
ugotavljali razvitost ritmičnega in melodičnega posluha, sposobnost ntmIcne. In 

melodične reprodukcije, spretnost igranja na otroška glasbila, glasbeno ustvafJal
nost, sposobnost ritmične in melodične avdiacije, sposobno~t analitičneg~ p.os
lušanja in razvitost glasbenega vrednostnega sist~ma .. S testI smo ug~ta~IJalI ~e 
razvojno stopnjo glasbenih sposobnosti posameznika, msmo pa ugotavljalI drug~h 
osebnostnih lastnosti učenca, ki so tudi odločujoče pri doseganju nadpovprečmh 
rezultatov na različnih glasbenih področjih. 

Reševanje testnih nalog ni zahtevalo predhodnega ~~sb~nega znanja, ~~ml
jivo paje, da se glasbene sposobnosti, ki smo jih ugotavlJalI, mso mogle razvItI same 

Maja Jurečič: Glasbeno nadarjeni učenci v prvih treh razredih osnovne šole 57 

od sebe. Zato uspešnosti reševanja testnih nalog ne moremo pripisati le dednim 
glasbenim zasnovam, ampak tudi okolju, v katerem učenec živi. 

Testne naloge so prilagojene razvojni stopnji otrok. Preizkus objektivnosti testa 
pred testiranjem ni pokazal pomembnih razlik v uspešnosti reševanja med sedem
letniki in desetletniki. 

Testiranje je potekal po posameznih razredih individualno in skupinsko. Indi
vidualno smo preizkušali razvitost ritmičnega in melodičnega posluha, sposobnost 
ritmične in melodične reprodukcije, spretnost igranja na otroška glasbila in glas
beno ustvarjalnost, skupinsko pa sposobnost ritmične in melodične avdiacije, 
sposobnost analitičnega poslušanja in razvitosti glasbenega vrednostnega sistema. 

Pred reševanjem vsake naloge smo naredili z učenci dva primera za vajo, da jim 
je bilo jasno, kaj naloga od njih zahteva. Tudi učenci prvega razreda niso zahtevali 
dodatnih pojasnil za reševanje nalog. 

Dosežke testiranja posameznega učenca smo sproti vpisovali v ocenjevaini list. 

5. Rezultati in interpretacija 

Preizkus objektivnosti testa pred testiranjem ni pokazal pomembnih razlik v 
uspešnosti reševanja med sedemletniki in desetletniki, zato rezultatov testa ne 
predstavljamo ločeno po razredih, ampak smo jih v tabeli prikazali skupaj. 

Tabela 1: Rezultati preizkusov glasbenih lastnosti. 

Glasbena lastnost 
manj razvita razvita zelo razvita 

Število in % učencev N % N % N % 

ritmični posluh 44 81,42 7 12,99 3 5,57 
~elodični posluh 42 77,8 8 14,8 4 7,4 
reprodukcija ritmičnih motivov 42 77,8 9 16,63 3 5,57 
reprodukcija melodičnih motivov 44 81,42 7 12,99 3 5,57 
igranje na otroška glasbila 50 92,58 3 5,57 1 1,85 
glasbena ustvarjalnost 49 90,73 3 5,57 2 3,7 
ritmična avdiacija 43 79,71 7 12,99 4 7,4 
melodična avdiacija 43 79,71 7 12,99 4 7,4 
analitično poslušanje 46 85,18 5 9,25 3 5,57 
glasbeni vrednostni sistem 50 92,58 3 5,57 1 1,85 

Učence smo glede na doseženo število točk oziroma procent doseženih točk 
razporedili v tri skupine: manj razvita glasbena lastnost: do 31 točk ali do 80 % 
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možnega dosežka, razvita glasbena lastnost: od 32 do 35 točk ali od 80 do 90 % 
možnega dosežka in zelo razvita glasbena lastnost: 36 in več točk ali najmanj 90 % 
možnega dosežka. Slednje smo šteli med glasbeno nadarjene učence, ker so 
pokazali nadpovprečne glasbene sposobnosti. 

Iz skupnih dosežkov testiranj a, prikazanih v tabeli, vidimo, da so učenci dosegli 
najslabši uspeh pri igranju na otroška glasbila in pri vrednotenju glasbenega dela. 
Domnevamo, da pri glasbenem pouku le redko igrajo na otroška glasbila oziroma 
ko igrajo, jih učiteljice premalo opozarjajo na pravilno držo instrumenta in 
sproščeno igranje. Prav tako je pri glasbenem pouku redkeje prisotno, ali sploh ni, 
poslušanje različnih glasbenih zvrsti in kritični pogovor o poslušanem delu in 
poskus njegove ocenitve. Zanemarjeno je tudi doživeto izvajanje glasbe z upošte
vanjem vseh glasbenih sredstev interpretacije in estetsko vrednotenje izvedbe. 
Rezultati kažejo na to, da se učiteljice ne pogovarjajo z učenci o glasbenih vredno
tah ali ker jemljejo glasbo kot drugorazredni predmet in se ne zavedajo vpliva glasbe 
na razvoj otroka ali same nimajo razvitega glasbenega vrednostnega sistema. 
Učencem je glasbena vrednota popularna ali narodnozabavna glasba, ~je vsakod
nevno kot edina glasbena zvrst prisotna v njihovem zvočnem svetu. Zal pa je ta 
glasba pogosto dvomljivih kvalitet. Naloga glasbenega pouka je, da učencem 
približa vse glasbene zvrsti, da se z njimi seznanijo, jih poslušajo in razumejo glede 
na njihovo razvojno stopnjo. Prav tako je pri glasbenem pouku zanemarjeno 
doživeto in estetsko petje. 

Najboljše rezultate so pri testiranju dosegli učenci pri preizkusu sposobnosti 
ritmične in melodične avdiacije, to je pri ugotavljanju, ali sta dva ritmična ali 
melodična motiva enaka ali različna. Ta naloga od učencev ni zahtevala nobenih 
drugih glasbenih spretnosti ali sposobnosti razen glasbenega spomina in razvitega 
melodičnega in ritmičnega posluha. Te sposobnosti so zelo pomemben sestavni del 
glasbene nadarjenosti. 

Tudi preizkusa melodičnega in ritmičnega posluha sta pokazala dobre rezul
tate, kar pomeni, da so bile otrokom še v predšolski dobi dane možnosti, da si ti 
dve glasbeni sposobnosti razvijejo. Po desetem letu starosti se namreč ritmični in 
melodični posluh počasneje in ne spontano razvijata. 

Reprodukcija ritmičnih in melodičnih motivov zahteva od učencev poleg rit
mičnega in melodičnega posluha še razvite vokalne in ročne spretnosti, zato so 
dosežki na teh dveh preizkusih srednji. 

Rezultati preizkusov so pokazali, da bi med glasbeno nadarjene oziroma med 
tiste, za katere z gotovostjo predvidevamo, da imajo možnosti doseči na glasbenem 
področju nadpovprečne rezultate, uvrstili 3 učence ali 5,57 %, ki so dosegli pri 
testiranju nad 36 točk od možnih 40 točk ali nad 90 %. En učenec je dosegel vse 
točke, dva pa 38 točk ali 95 %. Ti učenci imajo tudi odličen šolski uspeh in kažejo 
interes še za druge šolske in zunajšolske dejavnosti in so pri delu tudi zelo 
ustvarjalni. 
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v Med ~lasbeno ~adarjene bi s pridržkom uvrstili še tri v šoli odlične in ustvarjalne 
~cen~e, ki pa so pn glasbenem preizkusu dosegli nekaj manj kot 90 % točk. To pa 
Je verJetno posledica pomanjkljive predšolske glasbene vzgoje. 

~ri ug<;>tavljanju ~lasbene nadarjenosti moramo biti zelo previdni, ker je glas
bem razvOj zapleten fi kompleksen proces, ki ga je težko do potankosti spoznati in 
~az~o~iti. Prav v glasbenem razvoju so med učenci največje in najbolj opazne 
mdlVIdualne razlike, ker glasbeni razvoj ni odvisen le od glasbene nadarjenosti, 
ampak t~di od številnih drugih dejavnikov, ki ga podpirajo ali zavirajo, podobno 
kot razvoJ otrokovega mišljenja. Glasbeni razvoj je z njim tesno povezan. Poglavitne 
značilnosti in zakonitosti psihičnega razvoja namreč veljajo tudi za glasbeni razvoj. 
Nekatere raziskovalne metode preučevanja psihičnega razvoja otroka so psihologi 
aplicirali tudi na preučevanje glasbenega razvoja (Wing, 1961; Lundin, 1967; 
Davies, 1978; Shuter Dyson in Gabriel, 1981 in drugi). Vse znanstvene izsledke 
teorij razvojne psihologije lahko (s premislekom) uporabimo za razlago splošnega 
glasb.ene~a razvoja in za načrtovanje, oblikovanje in vodenje glasbenega pouka, za 
odkrIvanje glasbeno nadarjenih učencev ter za delo z njimi. 

6. Zaključek 

Učiteljeva dolžnost je, da v razredu in pri pouku ustvari take pogoje, ki bodo 
om?~očalI maksimalni razvoj učenčevih individualnih sposobnosti na vseh po
dr,?cJIh, o~enem pa mora spodbujati učence, da se aktivno vključujejo v zunajšolske 
deJavnos~I, za katere kažejo posebne sposobnosti in nagnjenja. Na otrokovo izjem
?o nadarjenost za neko področje mora učitelj opozoriti strokovnjake, ki so na šoli 
ID starše, da tudi ti po svojih močeh in znanju prispevajo k hitrejšemu razvoju teh 
sposobnosti. 

Kaj lahko učitelj naredi za učenca, pri katerem je opazil glasbeno nadarjenost? 
o Posk.uša naj ga usmeriti, če je le možno, v glasbeno šolo. Nujen je pogovor s 

staršl, v katerem naj jim predstavi izjemne glasbene sposobnosti njihovega 
otroka. 

o Pogovori ?aj se s šolskim glas~enim strokovnjakom, da bo otroka povabil k 
so~elova~Ju v ~evskem zboru, mstrumentalni skupini ali k drugim glasbenim 
dejavnostun, ki so povezane z glasbo in potekajo na šoli v okviru interesnih 
dejavnosti. 

o SI?odbuja naj.otroka, da aktivno sodeluje v glasbenih dejavnostih ali v dejavno
StI~, poveza~ih z gl~sbo, ki potekajo zunaj šole v šolskem okolišu ali v bližnjem 
kraju (pevski zbor, mstrumentalne skupine, folklorna ali plesna skupina itd.). 

o V razre,?u naj ~ripr~~i s"po~očjo učencev, ki kažejo posebno zanimanje za 
g~asbo, .glasbem kotIcek , ki Je pomembno glasbeno motivacijsko sredstvo. V 
njem naj bodo ra~~tay]j~ni ljudski in dr?gi instr~menti, plakati, ki vabijo na 
koncert, koncertm lIstI, slIke z nastopov ucencev ah z druge glasbene ali z glasbo 
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povezane glasbene prireditve, glasbila, ki jih izdelajo učenci, slike glasbenikov, 
načrt glasbenega projekta, zgoščenke ali zvočne kasete itd .. 

o V "glasbeni kotiček" ne spadajo stvari iz sveta zabavne glasbe, ker je okolje z 
njimi že prenasičeno (zgolj zaradi zaslužka) in ne prispevajo k oblikovanju 
glasbenega vrednostnega sistema, ampak otroka le zavajajo in ne razvijajo 
otrokovih glasbenih sposobnosti. 

o Pri glasbenem pouku naj uvaja notranjo učno diferenciacijo in individualizacij o, 
učencu naj da posebne naloge in zadolžitve, ki so v skladu z njegovimi glasbenimi 
možnostmi in spodbujajo njegov razvoj na vseh glasbenih področjih: 
a) pesem naj zapoje učenec sam, pri tem učitelj spodbuja njegovo inter

pretacijsko ustvarjalnost; 
b) izbere naj instrumente za spremljavo pesmi in jo oblikuje; 
c) izmišlja naj si melodije na dano besedilo ali besedilo na dano melodijo ali 

oboje; 
č) prevzame naj vlogo "dirigenta" pri petju ali igranju na otroška glasbila; 
d) učitelj ga spodbuja, da pove svoje mnenje ali vodi razgovore o poslušani 

glasbi (izvajanje sošolcev, zvočni posnetek, izvajanje drugih - koncert), pri 
tem naj ga opozarja na posamezne elemente glasbenega izraza (melodija, 
ritem, dinamika, tempo, agogika, artikulacija, glasbena oblika, kvaliteta 
izvedbe - vokalna tehnika, spretnost igranja, interpretacija itd.) 

e) učitelj naj ga zadolži, da poišče ustrezno glasbo za razredne prireditve 
(nastopi za starše, sodelovanje razreda pri proslavah itd); 

f) učitelj naj ga spodbuja, da glasbene vsebine preoblikuje v druga umetniška 
izrazna področja (likovno, plesno-gibno, literarno, pantomimo itd.); 

g) učitelj naj ga spodbuja k sodelovanju pri vseh drugih aktivnostih v razredu, 
ki mu omogočajo hitrejši glasbeni razvoj. 

o Pri projektnem učnem delu naj ga učitelj zadolži za vsebine, ki so povezane z 
glasbo (zbiranje ljudskih glasbil, starih pesmi, slik z glasbeno vsebino, ljudskih 
običajev in navad, v katerih je sestavni del glasba itd.). 

o Učitelj naj ga spodbuja, da sodeluje pri kulturnih dnevih in pri drugih šolskih 
projektih, ki so povezani z glasbenimi dejavnostmi. 
Za glasbeno nadarjenega otroka bo lahko največ naredil tisti učitelj, ki je 

ustrezno glasbeno strokovno usposobljen, kar pomeni, da ima razvite glasbene 
sposobnosti, spretnosti in znanja, da je občutljiv za vrednote v glasbenih vsebinah 
in dejavnostih, odgovoren do glasbenega razvoja učencev in da pri njem izstopa 
glasbena ustvarjalna naravnanost. Tak učitelj bo znal poiskati ustrezne vsebine, 
metode in oblike dela za glasbeno nadarjene učence, ki bodo intenzivirale razvoj 
učenčevega glasbenega potenciala. 
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Vloga glasbe v risankah in način njenega 
poslušanja 

Izvirni znanstveni članek 

UDK 78:778.543.662:534.88 

DESKRIPTORJI: glasba v risankah, odnos, način 
poslušanja, doživljanje 

POVZETEK - V članku sta prikazana razvoj upo
rabe glasbe v risankah in rezultati empirične raziska
ve, katere namen je bilo ugotavljanje odnosa mladih 
do risank in poslušanja njihove glasbe. Odnos do 
glasbe v risankah in način njenega poslušanja sta bila 
preučevana teoretično na osnovi odgovorov na an
ketni vprašalnik in praktično z opisovanjem lastnosti 
glasbe in doživljanja slušno ter slušno-vizualno pos
redovanih dražljajev. 
Ugotovljeno je bilo, da študenti poznajo veliko risank. 
Pozorni niso le na sliko, temveč tudi na njihovo 
glasbo, vendar v večji meri takrat, kadar jo poslušajo. 
Glasba ob gledanju risanke pri večini sproži globlje 
doživljanje, ki je usklajeno z vsebino vizualnega do
gajanja. 

1. Uvod 

Original scientijic paper 

UDC 78:778.543.662:534.88 

DESCRIPTORS: music in cartoons, relation, man
ner of listening to music, experience. 

ABSTRACT - The article addresses the evolution of 
the use of music in cartoons and presents the results 
of an empirical research intended to establish the 
attitudes and listening habits of young people toward 
cartoons and theirmusic.Attitudes towardmusic and 
listening to the music of cartoons were investigated 
theoretically on the basis of answers to a question
naire, and practically with descriptions of the charac
teristics and experiences of auditory and audio-visual 
stimuli. 
The research indicates that students are fami/iar with 
many cartoons, and pay attention not only to the 
visual aspects but to the music as wel~ which happens 
to a greater extent in situations when they are actually 
listening to it. In the majority of the students, music 
triggers a dee per perception corresponding to the con
tents of the visual images. 

Vse generacije ljudi v razvitem svetu so močno navezane na spremljanje 
ponudbe, ki jo posredujejo vizualni mediji. Med gledalci so močno priljubljeni filmi 
in risanke. Obojega si danes ne moremo več predstavljati brez spremljajočega zvoka 
in glasbe. Glasba je lahko manj pomembna kulisa vizualnega dogajanja in ni z njim 
povsem usklajena ali pa je umetniški izdelek, povsem usklajen z vizualnim doga
janjem, ki pomaga pri vživet ju v vsebino dogajanja in vpliva na globino čustvenega 
doživ1janja. Čeprav je v vizualnih virih v osnovi slika pomembnejša od glasbe, se 
režiserji vedno bolj zavedajo njene vloge. V želji, da bi bilo vizualno in zvočno 
dogajanje v čim večji meri usklajeno, vedno pogosteje naročajo pri skladatelj ih 
izvirno glasbo k posameznim filmom. Glasba iz filmov, tako igranih kot risanih, se 
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uspešno prodaja na zvočnih posnetkih in pogosto zavzema visoka mesta na lestvicah 
popularne glasbe. 

Vloge glasbe in možnosti manipulacije z njenim zvokom se odrasli premalo 
zavedamo, kaj šele otroci. Z željo, da bi opozorili na pomen glasbe v vizualni 
u~etnosti in ~gotovili, kakšno vlogo ima v risankah, smo se lotili preučevanja glasbe 
v I?-sankah .. Risanke .smo si izbrali zato, ker jih mladi, pa tudi starejši radi gledajo. 
Pnn:erno iZbrane. nsanke lahko tako starši kot učitelji v šolah uporabljajo kot 
vzgojno sredstvo fi sredstvo za razvijanje umetniškega čuta. Zanimalo nas je 
predvs~~, katera"gZas,ba spremlja dogajanje na risanem filmu, kakšno pozornost ji 
namenjajo poslusalcl ter kako vpliva na njih oz. kako jo doživljajo, kadar jo samo 
poslušajo, in kakšen učinek ima, kadar je integralni del risanke. 

2. Razvoj uporabe glasbe v risankah 

Čeprav je slika vodilna motivacija za gledanje risanke, le-ta danes ne bi bila 
zan~iva, če ne bi imela dodanega zvoka in glasbe. Že ob nem em filmu je situacije 
na f~mske"m. platn~ s~remljal pianist, včasih tudi violinist. Zvočna kulisa (glasovi, 
š':IIm, zvocm efekti) fi glasbena spremljava sta postali pomembna elementa v 
kIDe~atografski produkciji. Glasba se v risanem filmu le redkokdaj pojavi v samem 
sre~lšču poz<?rnosti. Svojo funkcijo opravlja neopazno, v ozadju dogajanja, ki ga 
nosIta s!~a fi beseda. Dodana glasba ni usmerjena v gledalčevo ugotaVljanje 
~astno~tI ID ~repoznavanje melodij. Njen pomen je predvsem v vplivu glasbenih 
Izraznih kvaht~t n~ poglobljeno čustveno doživljanje gledanega dogajanja in jezi
kovnega sporocanja. 

. Oblik~va~ci animiranih filmov so sprva najpogosteje uporabljali zvoke, ki so bili 
blIzu. re~mčmm. Z zvočnimi slikami so po vwru programske glasbe opremili 
~ogaJ~nJ: na platnu ter ponazarjali različna razpoloženja in prostore, v katerih se 
Je znaseljunak. Zv~ko~ klasične instrumentalne glasbe so dodajali šume iz okolja, 
npr. hrup avtomobIlov, fi zvoke naravnih pojavov. 

Po dogovoru. skladatelj~.in .animatorja se glasba za animirani film napiše in 
~osname pred ah.po "?:ontaz~ slIke: Če je glasba pomembna komponenta, potem 
~e ~nema pre~ a~~acIJo o~. Je v~Ju~na v knjigo snemanja. V tem primeru sledi 
(lmmator z nsanu:m faz~ffil dogajanja glasbenemu tempu in se s sliko približa 
~sakemu .to~u oz: zvoku ID akordu. Kadar se glasba snema po montaži slike, pa se 

. sklada:~IJ polagaja s~r~membam faz in gibanja. Ustvarjanje in snemanje glasbe po 
mon:tazl slike ne omejuje svobode animatorja, vendar ne zagotavlja popolne sklad
nosti med sliko, gibanjem in zvokom. 

': st~diu Walta Disneya so ton kot samostojno izrazno sredstvo združili z 
nC~ll~ fl~moI?' .~prva je Di~ney 0I?remljal svoje risanke s klasično glasbo. Že v Miki 
Mlski pa Je MikiJeve glbe prilagodil ritmu glasbe. Komika prvih filmov o Miki Miški 
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je bila v glasbenih domislekih oponašanja živali in posnemanja dogodkov. Posa
mezni učinki so bili zlorabljeni do tolikšne mere, da so gledalcem začeli presedati 
(Reitberger, 1989). 

Brata Max in Dave Fleischer sta se s svojimi risankami (distribucija Paramount ) 
omejevala na ilustriranje angleških narodnih pesmi. 

Leta 1937 se je Disney odločil podaljšati fihnsko risanko s fihnom Sneguljčica in 
sedem pa/čkov v celovečerno predstavo (to je bila pIVa celovečerna risanka). Ustvaril 
je filmski musical v tradiciji Hollywooda v tridesetih letih. V stilu musicaIov so 
oblikovane tudi vse druge dolgometražne risanke studiev W. Disneya. Songi iz filmov 
so postali uspešnice po vsem svetu, s tem pa najdonosnejša stranska dejavnost Dis
neyevih podjetij. Radijske postaje so predvajale pesmi iz Disneyeve tovarne. 

Glasba je imela v filmih Walta Disenya vedno tako vlogo, da je krepila gle
dalčevo vizualno in čustveno doživetje. Risarska animacija je nastala šele, ko sta 
bili zgodba in glasba že napisani. Pri nanašanju tonske sledi na animirani film je 
orkester izvajal glasbo v tonskem studiu ob sočasnem gledanju še neozvočenega 
filma, da bi bila sinhronizacija kar najbolj dovršena. 

Uporaba obstoječe klasične glasbe, namesto za risani film posebej skomponi
rane in orkestrirane, je bila za Diseneyeve risarje neke vrste izziv. Ko je za 
glasbenega svetovalca in dirigenta Disney pridobil po~ulamega Leopolda ~to~o~s
kega, šefa in dirigenta philadelphijskega orkestra, ga Je le-ta navdušil, da bl MIkijev 
film predstavljal jedro, okoli katerega bi bile nanizane simfonije. Stokowski si je 
zamislil, da bi s pomočjo take nove filmske oblike lahko pri širšem občinstvu dosegel 
popularizacijo klasične glasbe. Abstraktne in polabstraktne figure, ki so se pre~i
kale po platnu ob klasični glasbi, opazovanje praznega platna ob poslušanjU 
glasbenega tonskega zapisa ipd. pa niso navdušili kritikov niti širšega občinstva. 

Pri MGM (Metro Goldwyn Mayer) sta Willian Hanna in Joseph Barbera 
ustvarila Toma in Jerrya, ki sta postala vodilni risani zvezdi zadnjih štiridesetih let. 
Glasbo je prispeval Scott Bradley. Njegova glasba je domiselna in raznovrstna ter 
učinkovito poudarja dogajanje. V novejšem času je za Toma in Jerrya pisal glasbo 
tudi Henry Mancini. 

V novejših risankah prevladuje zabavna glasba, vendar v njih zasledimo tudi 
klasično glasbo, ki se ponavadi prepleta s šumi, gagi, ali pa je prilagojena. stilu 
sodobne popularne glasbe. Vsi oblikovalci risank se zavedajo njenega velikega 
pomena za uspeh pri občinstvu. 

Distribucijske hiše vabijo k sodelovanju uveljavljene skladatelje in gl~sb~nike, 
kot je npr. Elton John (Levji kralj). V Walt Disney Company sta se uveljavIla kot 
skladatelja predvsem Alan Menken, ki je napisal g~asbo ·za Lepo~ico in zv:r, :AIadi!1a 
in Pocahontas ter Hans Zimmer, ki je skladatelj glasbe v LeVJem kraljU ln EgIp
tovskem princ~. Prodaja plošč z glasbo Levjega kralja je presegla deset milijonov 
izvodov, kar je številka, ki se zlahka kosa z najbolj prodajanimi ploščami najbolj 
priljubljenih glasbenikov (Internet: The Lion King). 
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3. Oredelitev raziskovalnega problema in metodologija 

3.1. Namen raziskave 

Namen empirične raziskave je bil ugotoviti: 
o kakšen odnos imajo študenti do risank in njihove glasbe; 
o kako poznajo glasbo iz risank, na kaj so pozorni ob njenem poslušanju 

in kako jo doživljajo; 
o ali se razlikuje poslušanje zvočnih posnetkov z glasbo iz risank in 

poslušanje glasbe ob gledanju risank ter kateri od omenjenih dejavno
sti dajejo prednost. 

3.2. Raziskovalne metode, populacija, vzorec 

V raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna 
metoda pedagoškega raziskovanja. Vzorec je zajemal 100 študentk!tov četrtega 
letnika Oddelka za razredni pouk mariborske Pedagoške fakultete. Njihova pov
prečna starost je bila 22,3 let. 

3.3. Zbiranje in obdelava podatkov 

Za zbiranje podatkov smo uporabili dva anketna vprašalnika, ki so ju v raziskavi 
sodelujoči anonimno izpolnjevali. 

Prvi anketni vprašalnik je zajemal vprašanja, ki so se nanašala na splošni odnos 
do risank in njihove glasbe ter opisovanje lastnosti glasbe in njenega doživljanja po 
njenem poslušanju. 

S pomočjo drugega anketnega vprašalnika smo zbirali podatke o poslušanju in 
doživljanju zvočno-slikovnih odlomkov iz risank ter o zaznanih razlikah med 
poslušanjem in gledanjem istih odlomkov. 

Dva ločena anketna vprašalnika smo uporabili zato, da ne bi opisi lastnosti in 
doživljanja poslušane glasbe vplivali na izjave, ki so jih zapisali po gledanju istih 
glasbenih odlomkov v risankah. 

Za poslušanje oz. gledanje in opisovanje smo izbrali tri skladbe in spremljajoče 
dogajanje iz risank, in sicer: 

o Levji kralj: Can You Feel the Love Tonight, skladatelja Hansa Zim
merja in v izvedbi Josepha Williamsa in Sal1y Dworsky; 

o Pocahontas: Steady As The Beating Drum, skladatelj aA lana Menkena 
in v izvedbi zbora; 

o Egiptovski princ: When You Belive, skladatelja Hansa Zimmerja in v 
izvedbi Michelle Pfeiffer in Sally Dworsky. 
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Prvi dve izbrani risanki sta nastali v studiih Walta Disneya, tretja pa v studiih 
Dream Works. 

4. Rezultati in interpretacija 

4.1. Odnos študentov do risank in njihove glasbe 

Čeprav ris anke najraje gledajo mlajši otroci, ob njih pogosto to počnejo tudi 
starši in stari starši. Menili smo, da bi bilo zanimivo izvedeti, kakšen odnos imajo 
do risank študenti. če se le-ti želijo približati otrokom, je prav, da poznajo tisto, 
kar otroci cenijo, in da se zavedajo tega, kako sami spremljajo risanke. Razvijanje 
zaznavanja in sprejemanja različnih komponent risanke pri drugih je mogoče, če 
se tega najprej zavedamo sami in če smo sposobni sočasno zaznavati različne 
sporočilne komponente. Naš stik z risankami oz. njenimi sestavinami je lahko 
pasiven ali aktiven. 

Iz navedenih razlogov nas je najprej zanimalo: 
o kako pogosto študenti gledajo risanke, 
o katere risanke jim najbolj ugajajo, 
o kaj jim v risankah najbolj ugaja, 
o kateri reprodukcijski vir najpogosteje koristijo, 
o ali imajo posnetke risank, 
o dajejo prednost slušno-slikovnim ali slušnim zapisom, 
o ali znajo zapeti kako melodijo oz. pesem iz risank. 

Po izjavah študentov kar 87 % vprašanih občasno gleda risanke, pogosto 10 %, 
nikoli pa 3 %. Da je njihov okus zelo raznolik in da so možnosti spremljanja risank 
zelo bogate, kaže število 76 navedenih različnih naslovov risank, ki jim najbolj 
ugajajo. Med njimi prevladujejo kratke risanke različnih produkcij, naslovov ce
lovečernih risank je bilo med njimi le 11. Med deset najpogosteje navedenih 
naslovov risank, ki vprašanim najbolj ugajajo, so se uvrstile naslednje risanke: Tom 
& Jerry (70), Smrkci (42), Aje to? (38), Pink panter (25), Levji kralj (19), Lolek in 
Bolek (18), Palček David (18), čebelica Maja (20), Biskvitki (18), Medvedek Uhec 
(18). Kot vidimo, je med najpogosteje navedenimi risankami celovečerna le Levji 
kralj. 

Tudi mnenja o tem, kaj jim v risankah najbolj ugaja, so bila zelo raznolika. Med 
37 različnimi odgovori so bili najpogostejši naslednji: komični prizori (37), kvalitet
na glasba oz. spevne melodije (36), glavni junaki (19), vsebina zgodbe (19), lepe 
ilustracije (12) in barve (6). Kot je bilo pričakovati, so v risankah za gledalce najbolj 
privlačni komični prizori in vsebina dogajanja, čeprav dobra tretjina močno ceni 
glasbo oz. kvalitetno glasbeno spremljavo. 
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~r 9~ % vprašanih pogosteje gleda risanke predvajane po televiziji, le 3 % 
gledajO slikovne posnetke. V zasebnih zbirkah prevladujejo videoposnetki risank 
(43 %) pred posnetki glasbe na nosilcih zvoka (13), precej vprašanih (44) pa nima 
nobenih posnetkov. Glede na relativno majhno zbirko posnetkov risank na nosilcih 
~voka, je bilo moč pričakovati, da jih več raje gleda risanke (61), kot posluša glasbo 
IZ njih (27), nekaj (12) pa je bilo takih, ki se niso mogli opredeliti. Med najpogos
t~j~imi poj~sni~i za preferiranje gledanja risank so bili: zaradi smešnih prizorov, ker 
vldnn dogajanje, ker glasba ustvari samo vzdušje, ker me glasba ne spravi v smeh; 
med razlogi za poslušanje pa so bili: ker je glasba kvalitetna, doživeta, me čustveno 
p,:evzame, pomit ja ipd. Da odnos do glasbe ni povsem pasiven, kljub preferiranju 
slike oz. vizualnih sporočil, nam pove podatek, da kar 80 % vprašanih zna zapeti 
kako pesem oz. melodijo iz risanke. Melodije oz. pesmi, ki se jih je največ vprašanih 
naučIl,? zapeti ob gledanju animiranih filmov, so iz naslednjih risank: Pink panter 
(25), Cebelica Maja (20), Aje to? (16), Palček David (12), Smrkei (10), Medvedek 
Uhec.(~), ,!,om & !~:ry (6), Levji kralj (4). Čeprav so pesmi, ki jih vprašani znajo 
zapeti, IZ nsank, ki Jih pogosto gledajo, ni gledanost vedno v sorazmerju z obvla
danjem petja pesmi. Tako npr. 70 vprašanih najraje gleda risanko Tom & Jerry, 
pesem oz. melodijo iz te risanke pa jih zna zapeti le 7. Slika in glasba torej nista 
vedno enako privlačni za gledalce. ~nak vpliv vizualnega in aVditivnega na gledalce 
pa lahko vidimo v Pink panterju in Cebelici Maji. Obe risanki enako število mladih 
rado gleda, vsi izmed njih pa znajo iz omenjenih risank zapeti značilno melodijo ali 
vsaj njen deL 

Iz navedenih rezultatov lahko torej razberemo, da imajo študenti pozitiven 
odnos do risank, saj jih velika večina gleda občasno, poznajo veliko število risank 
ne~aj jih imajo posnetih na nosilcih slike in zvoka, razen vsebine in slike jih privlači 
tudI glasba. Slednjo radi poslušajo, ker je spevna, poglablja doživetje in je lepa. Da 
glasbe, !ci jim ugaja ne, spremljajo le pasivno, kaže njihovo obvladanje petja 
nekatenh odlomkov pesmi in melodij iz risank, ki jih pogosteje gledajo. 

4.2. Poznavanje glasbe iz risank, opisovanje predvajane 
glasbe in občutij ob poslušanju 

Ker smo predvidevali, da slika vpliva na način poslušanja in doživljanja glasbe 
ter.pr:poznava:nje naslovov risank, smo študente zaprosili, da s čim več pridevniki 
opIseJo.'pr~dvaJano ~lasbo, .obč.utja in čustva, ki jih je v njih glasba spodbudila, in 
ugotovIJo IZ katere nsanke Je bIla predvajana glasba. 

.. . S kolikimi prid evniki so opisali predvajano glasbo in njeno doživljanje ter koliko 
JIh Je glasbo prepoznalo, lahko razberemo iz tabele 1. 
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Tabela 1: Število pridevnikov, s katerimi so vprašani opisali glasbo iz risank in njeno 
doživljanje, ter število tistih, ki so prepoznali, iz katere risanke je glasba 
po slušnem in slušno-vidnem posredovanju 

Opisg/asbe Opis doživljanja Prepoznali 
Risanka avdio video avdio video avdio video 

Levji kralj 103 57 66 45 67 90 
Pocahontas 59 75 68 61 7 41 
Egiptovski princ 92 78 70 68 6 10 

Kot vidimo, je daleč največ vprašanih prepoznalo glasbo iz Levjega kralja, 
medtem ko so prepoznali glasbo iz risank Pocahontas in Egiptovski princ le 
maloštevilni. Za glasbo iz slednje risanke jih je kar 30 % zapisalo, da se jim zdi 
znana, vendar ne vedo od kod, ali pa so navajali napačen naslov, najpogosteje 
Pocahontas. Število pridevnikov, s katerimi so opisovali glasbo, je bilo v poprečju 
večje od tistega, s katerimi so opisovali doživljanje glasbe. Glasbo, ki so jo najbolje 
poznali, so opisali z največjim številom pridevnikov. 

Ker se je največje število opisov glasbe in njenega doživljanja pri vseh treh 
zvočnih posnetkih zgostilo na okrog 12 pridevnikov, si le-te oglejmo v tabeli 2. 

Tabela 2: Opisi zvočnih posnetkov glasbe iz risank in njenega doživljanja z doda
nimi frekvencami 

Leyji kralj Pocahontas Egiptovski princ 
~ 

opis glasbe opis doživljanja opis glasbe opis doživljanja opis glasbe opis doživljanja 

nežna 50 veselje 31 živahna 18 veselje 12 glob.izrazna 29 žalost 26 

prijetna 25 ljubezen 23 mogočna 15 pričakovanje 12 vesel konec 28 upanje 26 
~.--

lepa 23 prijetna občo 23 odločna 15 spod.za delo 10 nežna 26 veselje 17 

romantična 21 sreča 13 vesela 14 sodelovanje 10 umirjena22 nežnost 12 

čutna 18 nežnost 13 ritmična 12 zmaga 8 mogočna 16 strah 11 

ljubezenska 17 toplina 9 spodbujajoča 11 vznemiIjenje 8 polna upanja 13 sreča 9 

mirna 16 umirjenost 9 poskočna 10 energija 7 otožna 13 zmaga 8 

spevna 15 sprostitev 8 glasna 10 volja 6 lepa 12 pomiritev 7 
-

čustvena 12 mravljinci 8 udarna 10 tesnoba 6 počasna 11 pričakovanje 6 

zanimiva 11 romantični 7 polna energije 8 pogum 5 spevna 10 veličastnost 6 

vesela 11 pričakovanje 6 srednje hitra 7 napetost 5 prijetna 10 mravljinci 6 

mogočna 10 radost 5 delovna 7 ponos 4 stopnjevanje 8 prijetna občo 6 
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Analiza navedenih pridevnikov nam pokaže, da se frekvence opisov glasbe in 
njenega doživljanja razhajajo. Tako je npr. glasbo iz Levjega kralja opisalo kot nežno 
50 vprašanih, kot nežno pa jo je doživelo 13. Med opisi poslušane glasbe smo 
pričakovali več pridevnikov, s katerimi analitično opisujemo glasbene prvine, elemente 
in strukture, a so pri vseh treh primerih močno prevladovali emocionalni vtisi. Med 
racionalne opise lahko štejemo pri Levjem kralju spevnost melodije, pri Pocahontas 
opise ritmična,giasna in srednje hitra, pri Egiptovskem princu papočasna instopnjevanje 
hitrosti. Sodba o lepi glasbi se običajno veže na prijetna občutja in čustva, ne pa na 
racionalno presojo glasbenih kvalitet. Da so pri poslušanju glasbe prevladovale 
emocionalne kvalitete, je razvidno tudi iz opisanih fizičnih učinkov glasbe (mravl
jinci) na poslušalce pri prvem in tretjem posnetku. 

4.3. Poslušanje glasbe ob gledanju risank 

Da bi ugotovili, ali se način poslušanja in doživljanja glasbe ob gledanju risanke 
razlikuje od poslušanja brez prisotnosti vizualnih dražljajev, smo s pomočjo druge
ga vprašalnika zbrali opise in doživetja glasbe ob gledanju risank. Izbrali smo tiste 
odlomke, katerih glasbo so v raziskavi sodelujoči že opisovali po poslušanju zvočne
ga predvajanja. 

S kolikimi pridevniki so opisali glasbo, ki je spremljala dogajanje v risanki, in 
njeno doživljanje ter koliko jih je glasbo prepoznalo, lahko razberemo iz tabele 1. 

Kot je bilo moč pričakovati, je več vprašanih prepoznalo risanko, iz katere je 
bila predvajana glasba, ko so si ogledali risanko, kot ob poslušanju glasbe. Levjega 
kralja so prepoznali skoraj vsi vprašani, medtem ko je Egiptovskega princa prepoz
nalo tudi po gledanju odlomka ris anke le malo študentov. Tako kot po poslušanju 
so tudi po gledanju opisali glasbo v povprečju z večjim številom pridevnikov kot 
svoje doživljanje. Zanimivo je, da je večini najbolj znano delo bilo opisano z 
najmanjšim številom pridevnikov. Očitno je poznavanje glasbe povzročilo večjo 
usmerjenost pozornosti na sliko kot na glasbo. 

Oglejmo si še glede na frekvence rangirane opise glasbe in njenega doživljanja 
ob gledanju risank (tabela 3). 

Analiza navedenih pridevnikov nam pokaže, da se frekvence opisov glasbe in 
njenega doživljanja v veliki meri ujemajo. Slika je torej vplivala na opisovanje 
lastnosti glasbe in na njeno doživljanje. Pričakovanja, da bodo prevladovali pred
vsem emocionalni vtisi, so se uresničila. Pri Levjem kralju je med racionalnimi 
sodbami bila le spevna melodija; pri Pocahontas ritmična in hitra, pri Egiptovskem 
princu pa počasna. O mravljincih oz. fizičnem učinku glasbe na telo so poročali le 
pri gledanju Egiptovskega princa. 
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Tabela 3: Opisi glasbe in njenega doživljanja (z dodanimi frekvencami) ob gledanju 
risank 

f-
Levji kralj Pocahontas Egiptovski princ 

~-

opis doživljanja I opisglas~e opis doživljanja opis glasbe 
-----

opis doživl,janja opis glasbe 

I ljubezenska 43 ljubezen 43 vesela 24 veselje 21 Ž3lostna41 upanje 35 

I nežna 39 
~~ 

veselje 27 mogočna 18 pričakovanje 10 upajoča25 žalost 26 
~-

I romantična 34 nežnost 22 poskočna 11 I prijetnost 9 nežna 27 veselje 15 

lepa 26 sreča 19 bojevniška 10 pripadnost 9 vesela 21 sreča 9 

čustvena 22 romantični 17 delovna 9 radost 8 mirna 12 ljubezen 8 

prijetna 20 prijateljstvo ~2 prijetna 7 toplina 6 čustveoa 9 ganjenost 8 

igriva 17 umiritev 10 ritmična 7 mogočnost 5_ otama 9 pričakovanje 7 
-

vesela 16 toplina 9 udarna 6 vztrajnost 4 lepa 7 optimizem 7 

šaljiva 16 prijetna občut. 9 hitra 6 energija 4 optimistična 5 vera v čudež 6 

umirjena 8 radost 8 energična 6 prijateljstv_o 4 prijetna 5 nežnost 5 

mogočna 5 hrepenenje 7 zanimiva 5 napetost 4 počasna 5 zmagoslavje 5 
----

spevna 4 lepota 5 lepa 4 lepota 4 prepričljiva 4 mravljinci 5 

PrimeIjava opisov lastnosti glasbe in doživetij ob poslušanju in gledanju risanke 
nam pokaže, da so se ob gledanju risanke opisi lastnosti glasbe in doživetij skladali 
s sliko in bili manj individualizirani kot pri poslušanju. Tako je npr. glasbo iz Levjega 
kralja po poslušanju opisalo kot ljubezensko 17 in doživelo kot ljubezensko 23, po 
ogledu odlomka iz risanke pa je bilo ljubezenskih opisov glasbe in doživetij po 43. 
Racionalne sodbe o lastnostih glasbe so bile večkrat izrečene ob poslušanju glasbe 
kot ob gledanju risanke, ob poslušanju je poleg melodije, ritma in hitrosti bila 
omenjena tudi dinamika. Zanimivo je, da so po poslušanju glasbo iz risanke 
Pocahontas ocenili kot srednje hitro, po gledanju risanke pa kot hitro. Sodbo o lepi 
glasbi in doživljanju lepote so vprašani večkrat izrekli ob gledanju risanke kot ob 
poslušanju glasbe. To kaže na emocionalno sodbo o lepem in vpliv vizualnih 
dražljajev na presojo glasbe. Fizični učinek glasbe je bil naveden le pri gledanju 
risanke Egiptovski princ, pri poslušanju glasbe pa tudi pri Levjem kralju. Omenjeni 
učinek kaže na emocionalno vživljanje v glasbo, ki je bilo močnejše ob poslušanju 
kot gledanju risanke. 

Na vprašanje, ali ste doživljali glasbo ob poslušanju in gledanju risanke enako, 
jih je 84 % odgovorilo da, 16 % pa ne. V pojasnilu pa je veliko tistih, ki so sprva 
zatrdili, da so glasbo doživeli enako, opisali, da so ob gledanju risanke doživeli več 
čustev in da se jim je zdela glasba /epJa. Takih je bilo kar 47 %. 26 % vprašanih se 
je zdelo, da so glasbo doživeli globlje ob samem poslušaljju brez vizualnih dražlja
jev. 5 % glasbe ob gledanju risanke sploh ni opazilo, 22 % pa seni moglo opredeliti. 

Dr. Janja Črčioovič Rozman: Vloga glasbe v risankah in način njenega poslušanja 71 

. Iz odgovorov na vprašanje, na katere elemente ste bili pri gledanju risank 
najbolj pozorni, vidimo, da je več kot polovica odgovorila na vse elemente hkrati 
četrtina na sliko, na glasbo pa le devetina. Na najpogostejšo izbiro odgovora na vs~ 
elemente enako je veIjetno vplivalo prilagajanje odgovorov domnevnim pričako
vanjem spraševalca. 

. Da bi ugotovili, katera glasba in kakšen način njenega spremljanja je vprašanim 
najbolj ugajala, smo jih vprašali, kaj želijo ponovno poslušati oz. gledati. Iz zbranih 
podatkov je opazna močna prevlada želje po ponovnem poslušanju oz. gledanju 
Levjega t:ralja 3n Egipt?vskega princa. Pri posnetku Levjega kralja, ki ga je večina 
poznala III veckrat shsala glasbo kot gledala risanko, se je polovica vprašanih 
odločila za gledanje risanke, pri Egiptovskem princu pa je bilo več takih, ki bi raje 
pono,?,o. poslušali glasbo. Očitno ne moremo vnaprej predvideti, za kateri način 
poslusanja se bodo poslušalci oz. gledalci pogosteje odločali. Globoko izrazno 
glasbo, nasičeno z veliko energije, veliko poslušalcev raje samo posluša in uživa v 
njem lepoti, saj ob gledanju risanke, tudi če smo pozorni na vse elemente enako, 
smo na glasbo pozorni manj kot takrat, kadar jo samo poslušamo. 

6. Sklep 

Tematika preučevanja glasbe v risankab in njenega doživljanja je zelo obsežna, 
zato smo lahko s pričujočim prikazom odstrli le njen majhen delček. Ugotovitve 
da se gledalci v v,:liki večini zavedajo glasbe, ki spremlja dogajanje v risanki, da j~ 
aktIVneje poslušaJo,.kadar JO samo poslušajo, da slika vpliva na opisovanje lastnosti 
glasbe ln njeno dozIvljanje, so zadosten razlog, da glasbi v risankab še naprej 
n~menJaJo posebn? p?~ornost tako ustvaIjalci risank kot tudi glas'2eni pedagogi, 
ki so p~gosto e~ kritičru oblikovalcI glasbenih vrednot mladih. Ceprav ob gle
danJU nsanke pndeJ~ do veljave v največji meri emocionalne kvalitete glasbe, 
rezultatI razISkave kazejo, da se nekateri gledalci zavedajo tudi glasbenih prvin. 
Gledanja ns~nk ne ~.oremo šteti med dejavnosti, s katerimi bi lahko najbolj 
uspešno razvlJ~li osvescenega poslušalca,vendar lahko z njimi posredno vplivamo 
na njegovo oblik?vanJe, saj Je za razvIjanje sposobnosti poslušanja glasbe kot prvi 
pogOj obhkovanJe lllteresa oz. motiviranosti za poslušanje. Le-to lahko zelo 
uspešno razvijamo} gl~danjem .risank. Glasba, ki se zdi poslušalcem znana in jih 
emoclOnal~? angaZIra,Je dobro IZbrana glasba za razvijanje sposobnosti poslušanja 
glas~~~ SluzI lahko kot dobra motivacija za celostno, ne le doživljajsko, temveč tudi 
anahtJcno poslušanje glasbe. Iz omenjenega razloga še daleč ni vseeno, kaMna je 
glasba v nsankah, saj so prav risanke prvi in najpogostejši stik otrok z vizualnimi 
tehničnimi mediji. 
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spoznavanje okolja, predmet spoznavanje narave in 
družbe, učne oblike, učne metode, učna sredstva, viri 
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POVZETEK - V prispevku je poudarek na prikazu 
empiričnih izsledkov o uveljavljanju nekaterih didak
tičnih dimenzij pri pouku spoznavanja okolja in 
spoznavanja narave in družbe v prvem razredu devet
letne oz. osemlelne osnovne šole. Podatki so prido
bljeni na osnovi sistematičnega sprem/janja pouka 
obeh predmetov. Raziskava kaže, da je pouk spozna
vanja okolja bolj kvaliteten kot pouk spoznavanja 
narave in družbe. Prevladuje namreč skupinska učna 
oblika, laboratorijsko-eksperimentalne učne me
tode, kar oboje zagotavlja večjo aktivnost učencev pri 
pouku. Med učili prevladujejo naravni objekti, mate
riali, neposredna stvarnost pa kot temeljni vir znanja 
in infonnacij. 

1. Uvod 

Review 

UDC 372. 48 

DESCRlPTORS: curricular renovation, environmen
tal education, early science and social studies, teaching 
fonns, teaching methods, teaching aids, lawwledge 
resources 

ABSTRACT - The article focuses on the empirical 
findings about the implementation of teaching 
dimensions in the subjects of environmental educa
tion, and early science and social studies as they are 
taught in the first grade of the nine/eight year primary 
school. The results, achieved on the basis of sys
tematic observation of both subjects, show that en
vironmental education is more effective (with respect 
to quality) than early science and social studies. The 
predominating teaching forms are group work and 
the experimental teaching method, both of which 
ensure higher pupils' participation during lessons. 
The basic resources of knowledge and infonnation 
are natural objects, materials and the immediate 
reality. 

Predmet spoznavanje okolja (SO) je nasledil predmet spoznavanje narave in 
družbe (SND) in je opredeljen v novem predmetniku osnovne šole. Vsebinsko je 
zasnovan z učnim načrtom, ki ga je sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje 
leta 1998. 

Učni načrt za spoznavanja okoljaje grajen na novejših spoznanjih kurikulame 
teorije, razvojne psihologije in didaktike. Izhaja iz učne ciljne in procesne strategije 
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načrtovanja kurikuluma, temelji na konstruktiv~stični in humanisti~n~ teoriji uč~nja 
in poučevanja, na večjem poudarku povezovanja predmeta z druguD1 predmetI, na 
večji avtonomiji učitejja. 

V didaktičnih priporočilih nacionalnega učnega načrta za spoznavanj~ okolj~ 
se posebej poudarja upoštevanje izkušenj in zamisli učencev, konkretne deJavno~tI 
otrok, ki bi naj bile v prvem razredu vodene in bi se zaključile s konkretn~ 
izdelkom otrok, pestrost učnih oblik in metod, večje upoštevanje individualmh 
razlik v sposobnostih učencev in neposredno spoznavanje okolja (Nacionalni kuri
kularni svet, 1998). 

S tako zastavljenimi usmeritvami učnega dela naj bi se premagale temeljne 
pomanjkljivosti, ki so se izkazale pri poučevanju predmeta spoznavanje narave ~ 
družbe: prevladujoča frontalna učna oblika, prevladujoče verbalno-tekstualne 1~ 
ilustrativno demonstracijske metode pouka, preveliko število obravnavanih pOJ
mov, kar vodi v faktografij o in poplitveno znanje učencev. V ospredju je bilo 
uresničevanje predvsem materialnih nalog pouka, zanemarjene pa so bile funkcio
nalne in vzgojne naloge. To so ugotovitve evalvacij poskusnega uvajanja in spre
mljanja učnega načrta iz leta 1957 (Šegula, 1964) in učnega načrta iz leta 1983 
(Adamič,1990). Prav tako pa so tudi rezultati mednarodne primerjalne študije 
IAEP, v katero so bili vključeni tudi naši tretješolci (naravoslovje), pokazali na 
njihovo boljšo uspešnost pri nalogah, ki so zahtevale le reprodukcijo naučen ega, 
kot pa pri nalogah, kjer je bilo treba znanje integrirati in uporabiti pri reševanj? 
določenih problemov. Pri reševanju slednjih so dosegli zadnje mesto (Piciga, Japelj, 
1993). 

2. Namen raziskave 

V šolskem letu 1999/2000 je pričela izvajati učni načrt za spoznavanje ok01ja 
prva generacija učiteljev in vzgojiteljev v devetletni osnovni šoli. Z raziskavo smo 
želeli ugotoviti, kako se učni načrt za spoznavanje okolja uresničuje v praksi in ali 
prihaja do kvantitativnih in kvalitativnih razlik med predmetoma spoznavanje 
okolja in spoznavanje narave in družbe. 

Zanimala so nas naslednja raziskovalna vprašanja: 
o Ali se pouk spoznavanja okolja in pouk spoznavanja narave in družbe 

razlikujeta glede uveljavljanja učnih oblik? 
o Ali se pouk spoznavanja okolja in spoznavanja narave in družbe 

razlikujeta glede na pretežno rabo učnih metod? 
o Ali se pouk spoznavanja ok01ja in spoznavanja narave in družbe 

razlikujeta glede rabe učnih sredstev? 
o Ali so razlike pri izbiri virov znanj a oz. informacij pri pouku spoznavan

ja okolja in spoznavanja narave in družbe? 
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3. Metodologija 

Osnovna raziskovalna metoda je bila kavzalno-neeksperimentalna metoda 
pedagoškega raziskovanja. 

V vzorec sistematičnega neposrednega spremljanje pouka spoznavanje okolja 
in spoznavanje narave in družbe smo v šolskem letu 1999/2000 izbrali štiri osnovne 
šole v organizacijski enoti ZRSŠ Maribor. Najprej smo izbrali dve šoli izmed 
sedmih, ki so v šolskem letu 1999/2000 pričele z uvajanjem devetletne osnovne šole 
in s tem tudi predmet spoznavanje okolja v prvem razredu. Nato smo izbrali še dve 
šoli, ki sta izvajali program osemletne osnovne šole in s tem pouk spoznavanja 
narave in družbe v prvem razredu. Na vsaki šoli smo izbrali po en oddelek prvega 
razreda. Pri izbiri oddelkov smo bili pozorni tudi na število učencev v oddelku. V 
raziskavo je bilo zajetih osem učiteljic (profesoric) razrednega pouka in dve 
vzgoj itelj ici. 

V postopek zbiranja podatkov smo zajeli tri skupne tematske sklope, in sicer: 
Praznujemo, Vrt in Sadovnjak. Vsak sklop je trajal tri šolske ure. Skupno smo torej 
posneli 18 ur pouka pri vsakem od obeh predmetov. Ob sodelovanju učiteljic in 
vzgojiteljic smo izbrali tiste tematske sklope, ki so se kot skupni pojavili v drugem 
polletju prvega razreda. SpremJjanje pouka je potekalo v mesecu februarju, aprilu 
in maju v šolskem letu 1999/2000. 

Za spremljanje pouka smo izbrali protokol, ki smo ga delno povzeli in priredili 
po Tomicevi (1990). 

Pri spremljanju pouka so nam pomagale študentke-absolventke oddelka za 
razredni pouk Pedagoške fakultete Maribor. 

V raziskovalni nalogi smo uporabili kvantitativne in kvalitativne postopke 
obdelave podatkov. Nekatere odvisne zveze med spremenljivkami smo preizkušali 
s HI-kvadrat preizkusom. 

4. Rezultati in interpretacija 

4.1. Ali se pouk spoznavanja okolja in pouk spoznavanja narave in družbe 
razlikujeta glede uveljavljanja učnih oblik? 

Ugotovili smo statistično pomembno razliko med poukom spoznavanja okolja 
in spoznavanja narave in družbe glede uveljavljenih učnih oblik. 

Iz tabele je razvidno, da je pri pouku spoznavanje okolja prevladovala skupin
ska učna oblika, pri pouku spoznavanje narave in družbe pa frontaina učna oblika. 



Tabela 1: Učne oblike pri pouku spoznavanje okolja in SND 

Pouk SO Pouk SND 
Učne oblike 

frontaIna 5 27,8 13 72,2 
skupinska 12 66,7 1 5,6 
delov dvojicah ° 0,0 ° 0,0 
individualna 1 4 

Skupaj 18 100,0 18 100,0 

2i = 14,58 > X2 (P=O,01,g=3) = 11,34 

Pri pouku spoznavanje okolja so v skupinski obliki največkrat potekale didak
tične igre in praktično delo učencev. Največkrat se je ta oblika uveljavila v fazi 
urjenja, manj pri obravnavi učne snovi in ponavljanju. Skupinsko so delali učenci 
tudi pri pouku spoznavanje narave in družbe, vendar veliko manj, saj je v samo eni 
učni uri to bila prevladujoča učna oblika. Učenci so pri pouku spoznavanje narave 
in družbe največkrat skupinsko reševali učne liste in delali z različnimi teksti, 
predvsem pri ponavljanju in obravnavi učne snovi. Obstaja torej tudi razlika glede 
vrste aktivnosti učencev, ki so prevladovale v skupinski učni obliki. Pri spoznavanje 
okolja so bili učenci predvsem fizično aktivni, pri pouku spoznavanje narave in 
družbe pa miselno. 

Temeljni vzrok za pogostejšo uporabo skupinske učne oblike pri pouku spoz
navanja okolja lahko iščemo v drugačni konceptualni zasnovi predmeta spozna
vanje okolja. Izhaja namreč iz učnociljne in procesne strategije načrtovanja kuri
kuluma in upoštevanja spoznanj humanistične in konstruktivistične teorije učenja 
in poučevanja. V ospredju je učenec, razvoj njegove osebnosti. Prav zaradi tega je 
aktivnost učencev v učnem načrtu za spoznavanje okolja še posebej poudarjena. 
Izpostavljeno je praktično delo učencev, didaktična igra, pogovor učencev, kar vse 
dobro podpira uveljavljanje skupinske učne oblike. Prav tako pa menimo, da 
skupno delo učiteljice in vzgojiteljice veliko pripomore k uporabi te oblike. 

Frontaina učna oblika je bila veliko bolj prisotna pri pouku spoznavanje narave 
in družbe. V več kot 70 % učnih ur je bila zabeležena kot prevladujoča učna oblika. 
Pojavljala se je v vseh fazah učnega procesa. Tudi pri pouku spoznavanja okolja je 
učni proces potekal v frontaini učni obliki, vendar veliko manj kot pri pouku 
spoznavanja narave in družbe. Težišče njene uporabe je bilo na začetku učne ure, 
pri uvodni motivaciji in na koncu, pri ponavljanju. 

Kot je iz didaktične teorije znano, je pri tej učni obliki bolj aktiven učitelj, učenci 
pa manj. To se je pokazalo tudi pri našem spremljanju učnih ur. Učiteljica oz. 
vzgojiteljica je pri tej učni obliki največkrat vodila pogovor in razlagala, učenci pa 
so poslušali in odgovarjali na vprašanja. 
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Predvsem po izkazanih fizičnih aktivnostih nekaterih učencev pri tej učni obliki 
ugotavljamo, da je bila frontaina oblika preveč uporabljana. Pojavljale so se take 
aktivnosti, ki so nakazovale na dolgčas učencev: zehanje, klepet s sošolcem, ležanje 
na mizi, bingljanje z nogami, vstajanje itd. To kaže na premajhno upoštevanje 
razvojne stopnje otrok, včasih pa tudi na premalo poznavanje artikulacije učnega 
procesa. Npr. pri eni izmed opazovanih ur je motivacija trajala kar dvajset minut 
in to v frontaini učni obliki z metodo pogovora. Iz didaktične teorije pa vemo, da 
predolgo pripravljanje učencev nima svojega učinka, da učenci nekoristno izrablja
jo energijo in učni čas. 

Vzroke za to, da je pri pouku spoznavanja narave in družbe prevladovala 
frontaina učna oblika, lahko iščemo v konceptu omenjenega predmeta. Izhaja iz 
učnosnovne strategije načrtovanja kurikuluma in ima podlago v asociativnih 
teorijah učenja in poučevanja. Na tej osnovi je zasnovan tudi učni načrt, ki učitelja 
bolj usmerja v obravnavanje učne snovi. Temu pa se zelo dobro prilega frontalna 
učna oblika. 

Individualna učna oblika je bila bolj prisotna v učnem procesu pri predmetu 
spoznavanje narave in družbe. Pojavljala se je v fazi obravnave učne snovi, pred
vsem pa v fazi ponaVljanja. Učenci so v tej obliki največ reševali učne liste. Prav 
tako so se učili s pomočjo učbenikov, poljudnoznanstvenih knjig in delovnih 
zvezkov. Pri pouku spoznavanja okolja pa je bilo individualno delo kot prevladujoča 
oblika prisotna samo enkrat. Učenci so bili pretežno fizično aktivni. Presajali, sejali 
in sadili so sobne rastline in si opremili z njimi učilnico. 

Med poukoma pa se ne izkazuje razlika v uporabi učne oblike delo v dvojicah. 
Pri pouku spoznavanja okolja se sploh ni pojavila, medtem ko je bila prisotna pri 
pouku spoznavanja narave in družbe samo dvakrat. 

Ta učna oblika je zelo uporabna, ko učenci že razpolagajo z določenimi 
izkušnjami in doživetji in bijih radi izrazili. Spodbuja pa tudi razmišljanje učencev, 
pripomore k razvijanju njihovih interesov, navaja učence na sodelovanje in dopušča 
istočasno aktivnost vseh učencev. Prav zaradi tega menimo, da je neopravičeno 
premalo prisotna pri obeh spremljanih predmetih. Pri opazovanih učnih urah pa 
smo zaznali, da se pogovor s sošolcem pojavlja, vendar bolj v smeri nezaželene 
aktivnosti učencev. To torej kaže na potrebo otrok po takšni obliki sodelovanja, 
zato bi jo bilo smiselno, tudi s tega vidika, več vključevati v učni proces. 

Za predmet spoznavanje okolja lahko ugotovimo, da so učiteljice in vzgojitel
jice primerno izbrale učne oblike glede na zastavljene učne cilje. Čeprav v zapisu 
priprav prevladujejo kognitivni učni cilji, so jih učiteljice uresničevale predvsem s 
praktičnimi aktivnostmi učencev. Le-te pa so najpogosteje potekale v skupinski 
učni obliki. Za realizacijo nekaterih učnih ciljev bi lahko vključile tudi delo dvojic. 
Npr. pri zapisanem učnem cilju: učenci vedo, da morajo s knjigami lepo ravnati, 
ker bi jih radi brali tudi drugi otroci. O knjigah imajo otroci že določene izkušnje, 
dobro jih poznajo. To jim omogoča diskusijo o njihovem varovanju, odnosu do njih. 
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V pripravah na pouk spoznavanja narave in družbe je bilo zapisanih več učnih 
ciljev. Med njimi so prevladovali kognitivni in to na nižjem nivoju. Pri pouku so jih 
učiteljice uresničevale predvsem s frontaino učno obliko, čeprav so bile prisotne 
tudi druge. Prav zaradi večje storilnostne naravnanosti pouka spoznavanja narave 
in družbe, ki se je kazala v velikem številu zapisanih učnih ciljev, je po našem mnenju 
vzrok za tolikšno uporabo frontaine učne oblike. 

Pri večini učnih ur pouka spoznavanja okolja so bile učne oblike primerno 
izbrane razvojni stopnji učencev. Prav zaradi prevladujoče skupinske oblike dela 
so učenci lahko zadovoljevali mnogo svojih potreb: po igri, znanju, gibanju, družen
ju, samopotrjevanju, sodelovanju, komunikaciji itd. 

Pri pouku spoznavanja narave in družbe je že zunanja organizacija pouka, tj. 
postavitev miz in stolov, pogojevala prevladujočo frontaino učno delo in individual
no učno obliko. Učenci so bili zaposleni predvsem miselno (z odgovarjanjem na 
vprašanja učiteljice), premalo pa so bile upoštevane njihove potrebe po gibanju, 
komunikaciji s sošolci, po sodelovanju itd. S pomočjo te učne oblike so si učenci 
pridobivali predvsem znanje, premalo pa so imeli možnosti za razvoj socialnih, 
psihomotoričnih in drugih spretnosti ter sposobnosti. 

4.2. Ali se pouk spoznavanja okolja in spoznavanja narave in družbe 
razlikujeta glede na pretežno rabo učnih metod? 

Tabela 2: Učne metode pri pouku spoznavanje okolja in SND 

Učne metode 

verba1no-tekstualne 
ilustrativno-demostracijske 
laboratorijsko-eksperimentalne 
izkušenjsko učenje 
Skupaj 

'li = 13,15 > X2 (P=0,Ol,g=3) = 11,34 

Pouk SO 
f f% 
6 33,3 
2 11,1 
8 44,4 
2 11,1 

18 100,0 

Pouk SND 
f f% 
16 88,9 ° 0,0 
2 11,1 ° 0,0 
18 100,0 

Med poukom spoznavanja okolja in spoznavanja narave in družbe obstaja 
statistično pomembna razlika glede na prevladujoče metode učnega dela pri pouku. 
Pri pouku spoznavanja okolja so prevladovale laboratorijsko-eksperimentalne 
učne metode, medtem ko so bile pri pouku spoznavanja narave in družbe v ospredju 
verbalno-tekstualne učne metode. 

Razlike v zastopanosti posameznih metod pri pouku spoznavanja okolja in 
spoznavanja narave in družbe si razlagamo z različno naravnanostjo pouka obeh 
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predmetov. Pouk spoznavanja okolja v prvem razredu naj bi bil glede na svoja 
konceptualna izhodišča bolj procesno naravnan, kar pomeni, da si učenci predvsem 
prek lastne aktivnosti razvijajo določene spretnosti in sposobnosti, kot so: zazna
vanje, primerjanje, merjenje, razvrščanje in urejanje, sporočanje, kako zastavljati 
vprašanja in iskati vprašanja nanje itd. To jim omogočajo predvsem laboratorij s
ko-eksperimentalne in izkušenjske učne metode. Pouk spoznavanja narave in 
družbe pa je bolj vsebinsko naravnan. V središču učnega procesa je učna vsebina, 
ki pa jo učitelji največkrat obravnavajo z verbalno tekstualnimi metodami, kar se 
je pokazalo tudi v naši raziskavi. 

Tabela 3: Verbalno-tekstualne učne metode pri pouku spoznavanja okolja in SND 

Pouk SO 
Verbalno-tekstualne učne metode f f % 
metoda ustne razlage 1 16,7 
dialoška metoda (metoda pogovora) 3 50,0 
metoda dela s tekstom 2 33,3 
Skupaj 6 100,0 

'li = 1,56> X2 (P=O,Ol, g=2) = 5,99 

Pouk SND 
f f% 

7 43,8 
6 37,5 
3 18,8 
16 100,0 

Razlika med poukom spoznavanja okolja in spoznavanja narave in družbe glede 
prevladujočih verbalno tekstualnih učnih metod ni statistično pomembna. 

Iz tabele je temu razvidno, da je pri pouku spoznavanja okolja med verbalno 
tekstualnimi učnimi metodami prevladovala metoda pogovora, medtem ko je bila 
pri pouku spoznavanja narave in družbe več v uporabi metoda ustne razlage. 

Med inačicami metode ustne razlage se je pri pouku spoznavanja okolja 
pojavljala kot prevladujoča samo metoda opisovanja. Ostale metode, kot so pripo
vedovanje, pojasnjevanje, razlaga z uporabo učnih sredstev, ustna razlaga učencev, 
ustna razlaga, prežeta s pogovorom ter ustno razlaganje dveh ali več predavateljev, 
pa so se med učnim procesom tudi pojavljale, vendar niso bile prevladujoče. Pri 
pouku spoznavanja narave in družbe so se med prevladujočimi inačicami metode 
ustne razlage enako pogosto (po dve učni uri) pojavljale ustna razlaga, z uporabo 
učnih sredstev, ustna razlaga prežeta s pogovorom in ustna razlaga dveh ali več 
predavateljev. Le pri eni učni uri je bila v ospredju ustna razlaga učencev. 

Med inačicami metode pogovora se je pri pouku spoznavanja okolja najpogos
teje pojavljal razvojni pogovor, ki je prevladoval pri dveh učnih urah. Pojavljal se 
je predvsem pri obravnavi· nove učne snovi, ko so učiteljice in vzgoj itelj ice z njegovo 
pomočjo vodile učence do novega znanja. Za razvojnim pogovorom se je pri pouku 
spoznavanja okolja največ pojavljal katehetiČlli pogovor, predvsem pri uvajanju 
učencev v učno uro in pri ponavljanju. Med učnim procesom sta se pojavljala tudi 



80 Pedagoška ob zOlja (3-4, 2002) 

instruktivni ali poučni in svobodni pogovor, vendar ne kot prevladujoči obliki 
pogovora. 

Pri pouku spoznavanje narave in družbe je pri treh učnih urah prevladoval 
katehetični razgovor. Torej kratka, enopomenska vprašanja, ki so zahtevala tudi 
takšne odgovore učencev. Poj avlj al se je v vseh fazah učnega procesa. Pri dveh učnih 
urah je prevladoval razvojni pogovor in pri eni instruktivni ali poučni pogovor. 
Pojavil se je tudi svobodni pogovor, ki pa ni bil prevladujoč v nobeni učni uri. 

Ostale različice pogovome metode, kot so pogovor v krogu, posredni pogovor 
in veriga, se niso pojavljale pri pouku spoznavanja okolja in tudi ne pri pouku 
spoznavanja narave in družbe. 

Med različicami metode dela s tekstom je pri obeh predmetih prevladovalo 
delo z učnimi listi. Pri spoznavanju okolja sta bili takšni uri dve, pri spoznavanju 
narave in družbe pa tri. Pri obeh predmetih pa se je pojavljalo tudi delo z delovnimi 
učbeniki, s poljudnoznanstveno literaturo in časopisi. 

Ugotovili smo, da se je ilustrativno-demonstracijska metoda kot prevladujoča 
metoda pojavila le pri pouku spoznavanja okolja, in to pri treh učnih urah. Pri 
pouku spoznavanja narave in družbe se je sicer pojavljala, vendar nikoli kot 
prevladujoča. 

Eksperimentalno delo pri pouku ni bilo evidentirano, pri praktičnem delu 
učencev pa prihaja do razlik med poukom spoznavanja okolja in spoznavanja 
narave in družbe. Veliko bolj je bila ta metoda prisotna pri pouku spoznavanja 
okolja. 

Učenci so pri pouku spoznavanja okolja več praktično delali. K temu je veliko 
pripomoglo timsko delo učiteljice in vzgojiteljice, saj sta si delo porazdelili in 
spremljali ter nudili učencem pomoč, če so jo le-ti potrebovali. Učenci so delali z 
različnim didaktičnim materialom. Zelo pogosto se je praktično delo učencev 
zaključilo s konkretnim izdelkom. 

Praktične aktivnosti učencev so po Piagetu zelo primerne za razvoj mišljenja. 
Ugotovil je, da je razvoj mišljenja proces ponotranjenja operacij. S tem, ko pouk 
organiziramo tako, da učenci sami preizkušajo, ravnajo z različnimi didaktičnimi 
materiali, s konkretnimi predmeti, jim omogočamo, da sledijo svojim praktičnim 
operacijam in jih ponotranjijo. Praktična aktivnost učencev je v učnem načrtu za 
spoznavanje okolja med najbolj zastopanimi predlaganimi aktivnostmi. Naši po
datki pa kažejo, da so jih učiteljice in vzgojiteljice v veliki meri uspele prenesti tudi 
v prakso. 

Praktično delo učencev je tudi posebej izpostavljeno v učnem načrtu za spoz
navanje narave in družbe. Vendar se v praksi ni kaj dosti realiziralo. Učiteljice so 
navajale različne vzroke, zakaj učenci pri pouku tako malo praktično delajo: 
premalo didaktičnega materiala, velika poraba časa, nespretnost učencev in boja
zen pred poškodbami učencev (Hus, 1996). 
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Podatki kažejo, da se je igra kot prevladujoča metoda pojavila samo pri pouku 
spoznavanja okolja. Pri pouku spoznavanja narave in družbe je bila prisotna v 
skromnejšem obsegu. 

Pri pouku spoznavanja okolja so prevladovale igre vlog, pri pouku spoznavanja 
narave in družbe pa so bile bolj v uporabi igre s pravili. 

Pouk spoznavanja okolja je bil bolj igralno naravnan kot pouk spoznavanja 
narave in družbe, kjer je prevladovala delovna usmerjenost. Vzroke lahko iščemo 
v samih izhodiščih obeh predmetov, tj. v učnih načrtih. V učnem načrtu za spozna
vanje okolja, njegovih didaktičnih priporočilih,je igra posebej izpostavljena. Učen
ci naj bi z njo zadovoljevali svoje potrebe po igri, hkrati pa se ob njej tudi učili. Torej 
bi uresničevali določene učne namene. 

Ugotovili smo, da so učiteljice in vzgojiteljice pri pouku spoznavanja okolja z 
ustrezno kombinacijo metod ustrezno uresničevale učne cilje. Kot je iz analize 
učnih ciljev v učnih pripravah razvidno, prevladujejo kognitivni učni cilji. Učiteljice 
in vzgojiteljice so jih v največji meri uresničevale z metodo praktičnih del, metodo 
igre in razvojnim pogovorom. Torej so uporabile take učne metode, kjer so bili 
najbolj aktivni učenci. Med temi aktivnostmi so prevladovale: manipuliranje s 
predmeti, pogovor s sošolci in pogovor z učiteljico. Z njimi pa se niso uresničevali 
le kognitivni učni cilji, temveč tudi drugi: socialni, emocionalni in vzgojni. 

Pri pouku spoznavanja narave in družbe pa so učiteljice prav tako s kombinacijo 
različnih metod uresničevale pretežno kognitivne učne cilje. Največ med njimi so 
jih uresničile z razlago, pogovorom. Torej s takimi učnimi metodami, pri katerih je 
bila bolj v ospredju aktivnost učiteljic kot pa učencev. Le-ti so največ odgovarjali 
na vprašanja in bili predvsem miselno aktivni. Med aktivnostmi so prevladovali 
naštevaje, poimenovanje, pojasnjevanje, torej aktivnosti, ki so učence angažirale z 
nižjimi miselnimi procesi. 

Te ugotovitve se zelo ujemajo z ugotovitvami evalvacijskih študij, ki so bile 
opravljene za predmet spoznavanje narave in družbe (Šegula, 1964; Adamič, 1990). 
V prvem razredu sta prav tako prevladovali metoda pogovora in razlage. Zato so 
bili učenci preveč obremenjeni s faktografskim pridobivanjem znanja. 

Po prevladujočih učnih metodah pri pouku spoznavanja okolja lahko sklepamo 
na pozitivni premik, ki se je zgodil v primerjavi s poukom spoznavanja narave in 
družbe. V skladu s cilji kurikularne prenove in cilji predmeta spoznavanje okolja 
se v učnem procesu vse bolj krepi aktivna vloga učenca. 

Na osnovi dobljenih podatkov lahko zaključimo, da so bile prevladujoče učne 
metode pri pouku spoznavanja okolja ustrezneje izbrane glede na razvojno stopnjo 
šestletnika, medtem ko so prevladujoče učne metode pri pouku spoznavanja narave 
in družbe premalo upoštevale razvojne potrebe sedemletnika. 

Pri pouku spoznavanja okolja so izbrane učne metode omogočale bolj celosten 
razvoj otrok. Prek aktivnosti učencev, ki so jih pogojevale prevladujoče učne 
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me~<?de, so učenci zadovoljevali svoje različne potrebe: po druženju, igri, komuni
kacIJI, po uspehu itd. 

Pouk spoznavanja narave in družbe pa je s prevladujočimi učnimi metodami 
enostransko spodbujal razvoj učenčeve osebnosti. Predvsem v kognitivni razvoj, 
premalo pa sta bili upoštevani ostali področji otrokovega razvoja, tj. konativno in 
psihomotorično. Pomanjkanje slednjega se je pri učencih kazalo v motoričnem 
nemiru .. N~kateri učenci so bingljali z nogami, vstajali, se pogovarjali s sošolci itd. 
Izkazamh Je bilo več neprimernih dejavnosti učencev. 

4.3. Ali se pouk spoznavanja okolja in spoznavanja narave in družbe 
razlikuje glede rabe učnih sredstev? 

. Pri.po~ku .sp<:z.navanja okolja so učenci pod vodstvom učiteljice in vzgojiteljice 
pndob~vah naJv~c mformacij s pomočjo naravnih predmetov, modelov, knjig, slik, 
naravnIh matenalov (semena, travniške rastline, živali itd.). 

Tudi pri pouku spoznavanja narave in družbe so učenci pridobivali informacije 
s. pomo~~o že navedenih učil, vendar veliko manj. Pogosteje so uporabljali učne 
hste, knJIge, delovne zvezke. 

Med poukom spoznavanja okolja in spoznavanja narave in družbe se kaže 
razli~a ~ uporabi učnih pripomočkov. Pri pouku spoznavanja okolja so učenci 
ope~~rah z r~ličnimi ~ate~iali, npr. z glino, papirjem, jekleno žico in uporabljali 
razhcna orodja, kot so skaI)e, lopatke, grabljice. Pri pouku spoznavanja narave in 
družbe pa so kot pripomočki prevladovali grafoskop, prosojnica, tabla. 

Ugot~vljamo, da so učiteljice in vzgojiteljice pri pouku spoznavanja okolja 
ustr~zno"~b~ale,,u~na.sredstva za realizacijo postav1jenih učnih ci1jev. V ospredju 
so b~~a ~cd~ I~ u~m P?pomočki, s katerimi so učenci sami manipulirali in si ob tem 
razvIJah ffils~enJe, rocne spretnosti, komunikacijo, se usposabljali za sodelovanje. 

Pri pouku spoznavanja narave in družbe pa izbrana učna sredstva niso do
puščal~ ve~iko praktičnega dela. Zastavljeni učni cilji so se uresničevali bolj z učnimi 
sr~dstvl,. ~ so zahtevala več miselne aktivnosti učencev (delo z učnimi listi, različni
~I tek~tI) I~ več aktivnosti učiteljice (delo z grafoskopom, z grafoskopskimi prosoj
mcaml, zapIs na tablo). 

. Men~mo, da so učiteljice in vzgoj itelj ice pri pouku spoznavanja okolja ustrezno 
IZbrale ucna sredstva glede na razvojno stopnjo otrok. Z izbranimi učnimi sredstvi 
so upo~te.vale pr~dvsem njihove potrebe po dejavnosti, gibanju, izmenjavi izkušenj 
z ostalImI učencI. 

. TU.di . pr~ ~ed.emletnih učencih opazimo omenjene potrebe, vendar so bile z 
IZbramml ucmffil sredstvi manj upoštevane. 
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4.4. Ali so razlike pri izbiri virov znanja oz. informacij pri pouku 
spoznavanja okolja in spoznavanja narave in družbe? 

Tabela 4: Prevladujoči viri znanja oz. informacij pri pouku spoznavanja okolja in 
spoznavanja narave in družbe 

Pouk SO Pouk SND 

Viri znanja oziroma informacij f f% f f% 

neposredna stvarnost 8 44,4 6 33,3 

učitelj 3 16,7 6 33,3 

izkušnje učencev 7 38,9 6 33,3 
drugi viri (knjige, leksikoni, časopisi) ° 0,0 ° 0,0 

Skupaj 18 100,0 16 100,0 

il. = 1,38> X2 (P=O,01,g=3) = 7,81 

Ne obstaja statistično pomembna razlika med poukom spoznavanja okolja in 
spoznavanja narave in družbe glede prevladujočih virov znanja oz. informacij. Pri 
pouku spoznavanja okolja prevladuje kot vir informacij neposredna stvarnost, 
medtem ko pri pouku spoznavanja narave in družbe prevladujejo neposredna 
stvarnost, učitelj in izkušnje učencev. 

Neposredna stvarnost je naravni vir znanja. Zato naj bi učenci čim več spozna
vali okolje, naravo in družbo neposredno, tj. gozd v gozdu, kako deluje pošta na 
pošti itd. V našem primeru so učenci v skladu z vsebino spremljanih sklopov 
neposredno spoznavali vrt, travnik, se pogovarjali z vrtnarjem, s prodajalci semen, 
pesnico. 

Neposredno spoznavanje stvarnosti pri spoznavanju okolja pa je utemeljeno 
tudi z vidika spoznavnih zmožnosti učencev te starosti. Mišljenje otrok v tej starosti 
je konkretno, stvarnost doživljajo takšno, kot je, njihove izkušnje so omejene, 
predznanje pomanjkljivo in prav zaradi tega je koristno, da se organizirajo nepos
redna opazovanja. Pri tem je zelo pomembna vloga učitelja, da zagotovi učencem 
čutno izkušnjo s čim več čutili. 

Pri spoznavanju narave in družbe se tudi pojavlja neposredna stvarnost kot vir 
informacij, vendar manj. Prevladuje učite1j, ki učence predvsem prek pogovora in 
z razlago vodi do novih spoznanj. 

Že pridobljena znanja in izkušnje učencev kot vir informacij so dobro upošte
vani pri pouku obeh predmetov. V več kot tretjini učnih ur so bile njihove izkušnje 
prevladujoč vir v učnem procesu. 
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s. Sklep 

Ugotavljamo, da se načrtovane kurikularne spremembe, zapisane v učnem 
načrtu za spoznavanje okolja, že dobro uresničujejo tudi v praksi in da je opazen 
kvalitativni premik v izvajanju učnega procesa pri predmetu spoznavanja okolja v 
primerjavi s predmetom spoznavanje narave in družbe. Pouk spoznavanja okolja 
je glede na razvojno stopnjo otrok in sodobna kognitivno-konstruktivistična poj
movanja učenja in poučevanja po svoji didaktični izvedbi ustreznejši in sodobnejši 
kot pouk spoznavanja narave in družbe. Prevladuje namreč skupinska učna oblika 
in laboratorijsko-eksperimentalne učne metode. Med učnimi sredstvi je tudi av
tentično gradivo in naravni materiali plastičnega oblikovanja, neposredna stvarnost 
pa je glavni vir znanja. Pri pouku spoznavanja okolja je več možnosti za fizično in 
senzomo aktivnost učencev na eni strani in govorno aktivnost na drugi. K zagotav
ljanju aktivnejše vloge učenca v učnem procesu pa pomembno pripomore skupno 
delo učiteljice in vzgojiteljice. 
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Mnenja učiteljic o nasilju 
nad otrokom v družini 

Pregledni znanstveni članek 

UDK179.2:173:371.12-055.2(049.3) 

DESKRIPTORJI: vrste nasilja, psihosociaine značil
nosti žrtve in storilca, posledice, mnenja, pogledi na 
problematiko 

POVZETEK - V uvodnem delu prispevka avtorici 
definirata različne vrste nasilja, naštejeta značilnosti 
otrok kot žrtev, staršev kot storilcev in d1UŽine, v 
katerih se dogaja nasilje nad otrokom. Poudarita 
spolno nasilje, dejavnike, ki vplivajo na pojavljanje 
le-tega, in tiste, ki otroka ali roditelja, ki neposredno 
v nasilju ni udeležen, pripravijo k molčanju o nasilju. 
Poročata o raziskavi, v kateri je sodelovalo 95 učitel
jic iz osnovnih šol in šol s prilagojenim učnim progra
mom. Proučili sta, kakšna so njihova mnenja o po
gostosti pojavljanja nasilja nad otroki v družini in 
spregovorili o dejavnikih, ki vplivajo nanj, ter o uspo
sobljenosti učiteljic za odkrivanje in ukrepanje v to
vrstnih primerih. Raziskava je pokazala, da število 
primerov zlorabe otroka v družini iz leta v leto na
rašča. Izrazila se je potreba po večjem številu organi
ziranih oblik strokovnega izpopolnjevanja na po
dročju nasilja nad otrokom v družini. 

1. Problematika 

Review 

UDC 179.2:173:371.12-055.2(049.3) 

DESCRIPTORS: kinds of violence, psychosocial char
acteristics of the victim and perpetrator, consequences, 
views 

ABSTRA CT - In the introduction, the article defines 
various kinds of violence, and presents the charac
teristics of children as victims, parents as perpetrators 
and the family as place of violence. The authorsfocus 
on sexual abuse and the factors influencing its occur
rence, as well as those which force the child or the 
parent not directly involved in the violence to remain 
silent. In the research involving 95 teachers of main
stream primary schools and schools with an adapted 
programme, they examined the teachers' opinions 
about the prevalence of violence children experience in. 
the family. They also discussed the factors ca using 
violence and the teachers' ability of detection and an 
appropriate course of action in such cases. The re
search showed an increasing number of child abuse 
cases from year to year. Therefore more organised 
fonns of professional training in the area of violence 
children are experiencing in the family should be 
provided. 

Ferlanova (1991) navaja, da ima nasilje korenine že v prazgodovini. V različnih 
kulturah so vladali različni "obredi nasilja". Rim, Grčija, Kitajska, Peru in Indija 
so samo nekatere izmed držav, kjer je nasilje nad otroki nenapisan zakon, saj se je 
kot tako obredno zakoreninilo. Tudi v Sloveniji je prisotno. Korenine pa so v vzgoji 
otrok s "trdo palico", za katero se je še posebno zavzemala cerkev. 

Poznamo različne vrste nasilja nad otroki oz. zlorabe otrok. To so spolna, 
psihična in telesna zloraba ter zanemarjanje. 



S6 Pedagoška obzorja (3-4, 2002) 

Kot navajata Gordon in Whal (Goldner-Vukov, 1988), je spolno nasilje tajni 
sporazum med otrokom, ki je aktiven - celo odreagira na osvajanje - in roditelj em, 
ki ga vodijo posebni instinktivni motivi, da bi ponovil izkušnje ali konflikte iz 
lastnega otroštva. Spolna zloraba ni le incest, temveč tudi odnosi znotraj družine, 
ki imajo seksualni karakter oz. so seksualne narave in vplivajo moteče na otrokova 
sedanja in prihodnja stališča in reakcije, tudi na njegove čustvene odnose z ljudmi 
zunaj družinskega kroga in njegove poznejše seksualne odnose (Mikuš Kos, 1985, 
v: Milankovič, 1995). Bouwkamp (1996) definira psihično nasilje kot neprikrito 
sovražno vedenje do otroka; ponižujoče ravnanje z njim, ki ni fizičnega značaja in 
kjer tudi ni prisotno materialno zanemarjanje. Telesno nasilje je ponavljajoče 
fizično nasilje do otroka, ki ga izvajajo starši ali drugi družinski člani. Lahko je 
posledica izgube samokontrole odrasle osebe ali pa je zavestno in namensko 
povzročanje trpljenja otroku (Satler, 1997). Zanemarjanje je opustitev dejanj ali 
vedenja, s katerim odgovorni odrasli zadostijo otrokovim telesnim, čustvenim, 
intelektualnim in drugim potrebam, ki varujejo otroka in mu omogočijo ustrezen 
razvoj. Kaže se v čustvenem in materialnem oz. fizičnem prikrajševanju ter zane
marjanju izobraževanja otroka (Satler, 1997). 

Pri nekaterih otrocih obstaja večja verjetnost, da bo prišlo do zlorabe. Za te 
otroke je značilno, da je bilo njihovo rojstvo nezaželeno, da obstaja dvom glede 
očetovstva, da so si njihovi starši želeli otroka drugega spola, da jim eden od staršev 
zameri podobnost z osovraženim partnerjem, da s svojim obstojem starše ovirajo 
pri uresničevanju njihovih ambicij, da se mladostniško upirajo staršem ali da je 
njihov razvoj težavnejši. Vzrok so lahko tudi socialnočustvene motnje, ki so se 
pojavile v odnosu med materjo in otrokom že v otrokovem najzgodnejšem živ1jenjs
kem obdobju, izvirajo pa iz slabe čustvene odzivnosti otroka, otroškega avtizrna, 
hude težavnosti otroka ali dolgotrajne zgodnje ločitve otroka od staršev. 

Kot navaja Mikuš Kosova (v Satler, 1997), obstajajo različni vzroki, da so starši 
nasilni do otroka. Med biološke vzroke prištevamo tip odzivanja, psihosocialno 
motenost, alkoholizem, psihopatijo, čustveno labilnost, impUlzivnost in eksploziv
nost, agresivnost, duševno bolezen, nezrelost, nepoučenost (npr. pri zelo mladih 
starših) o otrokovem razvoju, čustveno hladnost in nesposobnost empatije do 
otroka. Glede socialno-psiholoških vzrokov obstaja teza, da je nasiJje proizvod 
socialnega učenja. Če je nasilno vedenje del družinske kulture, družbene skupine 
ali širše družbe, je večja verjetnost, da se bodo ljudje nasilja posluževali v odnosu 
do drugih, tudi do otrok. Za interpersonalne vzroke gre takrat, ko je nasilje 
posledica neugodnih interakcij med ljudmi in slabih izkušenj z drugimi. Med 
sociološke vzroke nasilja nad otroki prištevamo predvsem revščino, prenaseljenost, 
nezaposlenost, številne socialno pogojene strese, organizirano nasilje in vojna 
dogajanja, ki povečujeta stopnjo nasilja v družbi in ekonomsko izkoriščanje otrok. 
Kot zadnjega avtorica navaja viktimološki vzrok, kar pomeni, da imajo otroci 
značilnosti, ki prispevajo k temu, da jih odrasli trpinčijo. 
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Vprašamo se lahko, katere značilnosti imajo storilci in katere storilke nasilja 
nad otrokom. Bouwkamp (1996) loči agresivno dominantni in pasivno odvisni 
značaj storilca spolnega nasilja. Značilnost prvega je pridobivanje samozavesti in 
moči na račun nesamozavestne partnerke. Posledica je najpogosteje zloraba otro
ka, saj se takšen moški čuti upravičenega, da dobi spolno zadovoljite~ znotr~j 
družine. Pasivno odvisni značaj pa imajo moški, ki so negotovi, zaprtI vase ID 

socialno manj spretni. Od svojih partnerk so odvisni, k~t da bi bili otroci. Ke~ ~e 
zmorejo zadovoljiti čustvenih in telesnih potreb v odnosih s partn~rko, se za!eceJ.o 
k hčeram. Vzroki, ki pogojujejo oba značaja, so psihoze, alkoholIzem, stonlee Je 
sam bil žrtev zlorabe v otroštvu, nadaljevanje zgodovinske tradicije, odsotnost oz. 
ločenost od partnerice, čustvena odvisnost od bivše partnerice, nespoštovanje 
otroškega sveta in drugo. Mikuš Kosova (v Satler, 1997) ~avaja,. da .so.?O s~o~ih 
otrok pogosteje nasilne matere nedonošenčkov, matere s ~sihoso.clalnll~l1 ~n pSlhta
tričnimi motnjami, tiste, ki so same odraščale brez matennske IJubezm, m osaml
jene. Storilke nasilja nad otrokom v družini so pogosteje tiste matere, ki si niso 
želele nosečnosti, so mladoletne in odvisne od drog. Možni pa so tudi kulturno/an
tropološki vzroki. 

Ali se bo pojavilo nasilje nad otrokom v družini, je odvisno tudi od dinamike 
družine in njenih članov, položaja družine v družbi nekoč in danes in tipa vzgoje 
(Bouwkamp, 1996). Goldner-Vuk (1988) opisuje disfunkcionalno družino, v kateri 
se pojavljajo nezadovoljstvo, razdiralna agresija, sovraštvo do ljudi in družbenih 
skupin, nezaupljivost, sumničavost ipd. 

Egeland, Sroufe in Crittenden (v Bouwkamp, 1996) navajajo, da otrok, ki je 
žrtev nasilja staršev, običajno ni čustveno povezan s starši. Starši pričakujejo od 
njega, da se podreja družinskim normam. Imajo toge nazore. V družini vladajo 
sovražni odnosi med člani ter negativna psihodinamika odnosov. Morda so prisotne 
tudi travmatične živ1jenjske izkušnje posameznih družinskih članov in družine kot 
celote, obremenitve in stresi družine ali njenih članov, napačen vzgojni stil in 
neustrezne vrednote. Družina je pretežno razbita, nepopolna, psihosocialno mote
na, neurejena in dezorganizirana. Še posebno v družinah, v katerih je prisotna 
spolna zloraba otroka, so meje med generacijami zabrisane. Družina je samoza
dostna in zaprta pred zunanjim svetom, odnosi med starši so običajno konfliktni, 
žena je podrejena možu, ne zmore dovolj energije, da bi se uprla njegovemu 
ravnanju z otrokom, lahko da je tudi odsotna (pasivna, bolehna). Morebitni vzrok 
za nasilje so tudi tradicionalni pogledi na družino in v zvezi s tem še vedno 
prevladujoči predsodki in pričakovanja, tako najbližjih oseb kot tudi širšega okolja 
in družbe. 

Otrokove razvojne značilnosti in osebnostne lastnosti pogosto pripomorejo k 
temu, da si otrok spolno zlorabo napačno razlaga in o njej molči. Takšna dejavnika 
sta npr. neosveščenost o lastnem telesu in prepričanost, da podobno usodo doživl
jajo vsi otroci. Za nekatere otroke - žrtve nasilja je značilno še samoobtoževanje 
in iskanje krivde izk1jučno pri sebi (Walker, 1996). 
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Storilca k spolni zlorabi otroka ženejo različni dejavniki, med katerimi sta 
najpogostejša osebnostne lastnosti njega samega in osebnostne lastnosti otroka. Pri 
tem storilec uporablja različne načine, da bi otroku preprečil spregovoriti o nasilju 
oz. da bi ga utišal. Frei (1996) navaja, da k temu pomembno prispevajo moč, znanje 
in avtoriteta storilca. Bain in Sanders (1996) poudarjata zavajanje na samem, vstran 
od oči drugih oseb. Bašič (v Satler, 1997) pa omenja povzročanje in spodbujanje 
konfliktnih odnosov med otrokom in drugim roditelj em na eni strani in neverjetno 
ljubeč odnos do otroka, ki ga storilec kaže pred drugimi, na drugi strani. Ostale 
metode, ki jih uporablja storilec s ciljem, da otrok ne bi spregovoril o nasilju, so še 
naslednje: obljube, grožnje, lepe besede, zlom otrokovega zaupanja, podkupo
vanje, prepričevanje, da to počno vsi otroci s starši, ki jih imajo radi, in podobno. 

Roditelj, ki pri spolni zlorabi otroka neposredno ni udeležen, pogosto zl?ra
bIjenemu otroku ni v oporo. Če se mu le-ta zaupa, lahko postane agresiven. Ce ~ 
otrokom tudi sicer ni vzpostavil čustvene bližine, se mu le-ta ne more zaupatI. 
Morda rodite1j celo tekmuje z zlorab1jenim otrokom, ker le-ta predstavlja grožnjo 
njegovemu partnerskemu odnosu. Družina je pogosto zavrta in otroku ne dopušča 
spregovoriti o spolnosti, se ne zavzame zanj med kazenskim postopkom in otroka 
doživlja kot primarni vzrok vseh neprijetnosti. 

Vzroki, da se mati ne odzove na nasilje partnerja, so lahko, da se sramuje 
svojega položaja in položaja družine, za katero se čuti odgovorno, ali pa jo je strah, 
kako bi na prijavo reagiral partner (Satler, 1997). Morda ne želi "prati umazanega 
perila" v javnosti in dvomi, da bodo posegi države izpolnili njena pričakovanja 
(Pavlovič, 1990). 

Posledice zlorabe otroka so razvojne, fizične in vedenjske. Med razvojne spada 
uravnavanje in diferenciacija afekta, anksioznost, duševna prizadetost ipd. Fizične 
posledice so različne poškodbe. ~ed vedenjske :posledice. p~i~:evamo tež~ve. v 
nadzoru in obvladovanju, zamenjava vlog, agresIvnost pn flZIcno zlorablJemh 
otrocih, problemi pri obvladovanju impulzov ter hiperseksualno obnašanje pri 
spolno zlorabljenih otrocih ipd. (Mušič, 1995). 

2. Metodologija 

2.1. Problem raziskave 

Problem raziskave je bil ugotoviti, kaj menijo učitelji oz. učiteljice razrednega 
pouka na osnovnih šolah in učitelji oz. ~čite~jice (oz. ~~ecialni peda.gogi) nv~ š?lah 
s prilagojenim programom o pogostostI pOjavov nasIlja nad o~~oki v dr:uzIm,. po 
katerih simptomih prepoznavajo različne oblike t?vrstn:ga na.~ilJa, kate~lffi d~Jav: 
nikom pripisujejo največjo odgovornost za ta pOJav, kaj memJo o lastm VI?gI. pn 
pojavu nasilja nad otroki v družini, koliko se čutijo strokovno usposobljem za 
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reševanje tovrstnih problemov in kakšne so njihove dejanske izkušnje s primeri 
nasilja nad otroki v družini. 

2.2. Udeleženci 

V raziskavi so sodelovali učitelji( ce) razrednega pouka oz. specialni( e) pe da
gogi(nje) na osnovnih šolah in šolah s prilagojenim programom v občinah Zalec in 
Celje. Vključenih je bilo 13 šol, od tega 11 osnovnih šol in 2 šoli s prilagojenim 
učnim programom. Večina (97,8 %) sodelujočih so bile ženske, ne glede na vrsto 
šole, zato v nadaljnjem tekstu uporabljava izraz anketiranke, pri čemer misliva vse 
udeležene. Sodelovalo jih je 95, od tega jih je 78 delalo na osnovni šoli, 17 pa na 
šoli s prilagojenim programom. 

Za celoten vzorec velja, da je bilo največ (38,3 %) anketirank starih od 31 do 
40 let. Tudi na osnovnih šolah jih je bilo največ (41,6 % ) v tem starostnem razponu, 
najmanj (11,7 %) pa v starostnem razponu od 51 do 60 let, medtem ko je na šolah 
s prilagojenim programom bilo največ (47,1 %) anketirank v starostnem obdobju 
od 41 do 50 let, najmanj (11,7 %) pa v starostnem razponu od 20 do 30 let. Največ 
anketirank je imelo višješolsko izobrazbo (68,5 %), in to v celotnem vzorcu in v 
obeh vzorcih glede na vrsto šole. Največ anketirank v celotnem vzorcu je imelo 
delovne dobe od 11 do 20 let (36,8 %). To velja tudi za anketiranke na osnovni šoli, 
medtem ko je največ anketirank (41,2 %) na šoli s prilagojenim programom imelo 
delovne dobe od 21 do 30 let. Najmanj anketirank (10,5 %) v celotnem vzorcu in v 
vzorcih glede na šolo je imelo od 31 do 40 let delovne dobe. 

2.3. Vprašalnik 

Sestavili sva vprašalnik o nasilju nad otroki v družini. Vseboval je 16 vprašanj, 
13 zaprtega tipa, kar pomeni, da je bilo treba izbrati in obkrožiti najustreznejši 
odgovor od zapisanih, in 3 odprtega tipa, kar pomeni, da je bilo treba zapisati 
odgovor. 

Vprašalnik je vseboval vprašanja o mnenju anketirank o naraščanju, padanju 
ali nespremenjenem stanju glede števila primerov zlorabe osnovnošolskega otroka 
v družini; o tem, katero vrsto zlorabe je najtežje prepoznati, po katerih simptomih 
lahko prepoznamo različne vrste zlorabe, kateri so dejavniki, ki vplivajo na pojav 
zlorabe otroka, kakšna je vloga učitelja ob pojavu zlorabe otroka, o njihovi uspo
sobljenosti za prepoznavanje zlorabe in ustrezno ukrepanje, pri kom bi iskali pomoč 
pri reševanju tovrstnih problemov in kakšne so njihove izkušnje v zvezi z zlorablje
nimi otroki. 
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2. 4. Postopek 

Podatki so bili zbrani v šolskem letu 1999/2000. Vprašalnik sva najprej preiz
kusili na eni izmed šol v vzorcu. Anketiranke so imele možnost napisati svoje 
opombe k vprašalniku, kar sva upoštevali pri oblikovanju končne verzije vprašalni
ka. Vprašalnike so ravnatelji oz. ravnateljice šol razdelile anketirankam. Le-te so 
vprašalnike rešile doma. Izpolnjene vprašalnike so vrnile v roku enega tedna. 
Zbiranje podatkov je bilo anonimno. 

3. Rezultati in interpretacija 

Največ anketirank na obeh šolah (72,2 %) je menilo, da se število zlorab 
osnovnošolskih otrok v družinah iz leta v leto veča. V večini so se za ta odgovor 
odločile anketiranke na osnovnih šolah (79,5 %), medtem ko je največ anketirank 
na šolah s prilagojenim programom (52,9 %) menilo, da se število zlorabljenih 
otrok iz leta v leto ne spreminja. Le 3,3 % anketirank je menilo, da se število 
primerov nasilja nad otroki v družini iz leta v leto manjša. 

Na vprašanje, katero izmed naštetih vrst zlorabe je najlažje prepoznati, je na 
obeh šolah skupaj in prav tako na vsaki posebej največ anketirank (54,9 %) 
odgovorilo, da je to zanemarjanje. Sledi telesno nasilje (32,8 % ) in kot predzadnje 
psihično nasilje (10,6 %). Najmanj razpoznavna pa se jim zdi spolna zloraba 
(1,8 %). 

Anketiranke so morale navesti nekaj simptomov, ki nakazujejo določeno zlo
rabo otroka. Najmanj simptomov so navedle za telesno in spolno nasilje, največ 
simptomov pa so navedle za psihično nasilje. 20 anketirank ni navedlo nobenega 
simptoma za spolno nasilje, 12 za zanemarjanje, 7 za telesno nasilje in 6 za 
psihično nasilje. 

Na vprašanje, ali menijo, da je tudi od otroka odvisno, ali bo zlorabljen ali ne, 
je kar 50 anketirank na osnovni šoli (64,1 %) in 8 anketirank na šoli s prilagojenim 
programom (44,4 % ) odgovorilo, da otrok v nobeni meri ne prispeva k temu, ali bo 
zlorabljen. Zanimivo je, da je 10 anketirank na šoli s prilagojenim programom 
odgovorilo, da je otrok v manjši meri odgovoren za zlorabo, ki se mu je zgodila. 

Skoraj polovica anketirank na osnovni šoli (46,3 %) meni, da so zlorabi najbolj 
podvrženi vedenjsko težavni otroci, medtem ko je pri anketirankah na šoli s 
prilagojenim programom prevladalo mnenje, da so zlorabi najbolj podvrženi dušev
no prizadeti otroci (47,1 %). Anketiranke ne glede na šolo menijo, daje najmanjša 
od naštetih možnosti ta (4,0 %), da bi imeli izkušnjo nasilja učno težavni otroci. 

Več kot polovica anketirank (59,8 %) meni, da je največ primerov nasilja nad 
otrokom v socialno ogroženih družinah. Na drugo mesto so anketiranke na osnov
nih šolah (22,1 %) postavile družine, v katerih je vsaj en član duševni bolnik, 
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anketiranke na osnovnih šolah s prilagojenim programom (25 %) pa družine, kjer 
imajo starši nizko izobrazbo. Anketirankam se zdi od ponujen~ možnosti n.~jmanj 
verjetno (2 %), da bi bile to družine priseljencev iz republik bIvše JugoslaVIJe. 

Malo več kot polovica anketirank na osnovnih šolah (53,9 %) je mne~~a, da je 
zloraba otroka tudi učiteljev problem, čeprav največjo odgovornost nOSIJO za to 
pristojne strokovne službe. Delež anketirank na šolah ~ :prilagojenim prograrr:~~ 
(61,1 %), ki menijo, da je vloga učitelja v primerih nasIlja nad o~rok?m v druzm~ 
zelo velika in pomembna, je večji od deleža anketirank na osnovnI šoh (44,9 % ), ki 
se s tem strinjajo. 

Večina anketirank (56,2 % v celotnem vzorcu; 52,6 % na osnovni šoli in 72,2 % 
na šoli s prilagojenim programom) meni, da bi za aktivno odkrivanje nasilja nad 
otrokom v družini potrebovali več znanja, 29,2 % pa jih je obkrožilo odgovor, da 
imajo zadostno znanje, saj se s problematiko ne ukvarjajo profesionalno. Dve 
anketiranki sta trdili, da imata o tej problematiki izredno veliko znanja, in prav tako 
dve, da s svojim znanjem sploh nista zadovoljni. 

Večina anketirank (71,3 %) poroča, da se še nikoli niso udeležile stokovnega 
izpopolnjevanja o nasilju nad otroki. 24,5 % se ga je udeležilo 1-3 krat, 4 anketi
ranke pa se tovrstnega izpopolnjevanja udeležijo vsaj 1-krat letno. 

Največ anketirank (32,1 % tistih, ki delajo na osnovni šoli, in 17,9 % tistih, ki 
delajo na šoli s prilagojenim programom) poroča, da so pridobile informacije o 
nasilju nad otrokom v družini iz strokovne literature in televizijskih oddaj. Skupaj 
15,1 % anketirank poroča, da so pridobile tovrstne informacije v sodelovanju s 
svetovalno službo na šoli, na kateri so zaposlene. 13,8 % jih trdi, da poznajo 
problematiko nasilja nad otrokom v družini na ~~no~ izkuše~~. Skupa~ ~,~ ~ jih 
poroča, da so si znanje pridobile na predavanJIh, ki so se Jih samOllICIatIvno 
udeležile. 

Večina anketirank (skupaj 54,7 %) bi se v primeru, da bi odkrile nasilje nad 
otrokom v družini, najprej povezale s svetovalno službo na šoli. 20,1 % bi se jih 
pogovorilo z ravnateljem, 15,4 % z otrokovimi starši, 5,9 % bi svoje ugotovitve 
zaupale sodelavkam. 

Več kot polovica anketirank (59,6 % ) trdi, da bi obvestile pristojno službo takoj, 
ko bi posumile, da gre za nasilje nad otrokom. 40,4 % jih trdi, da bi to storile šele, 
ko bi bile v to popolnoma prepričane. Nobena anketiranka ne bi o nasilju nepos
redno povprašala staršev. Nobena tudi ni obkrožila odgovora, da pristojne službe 
sploh ne bi obvestila. 

Na vprašanje, kako bi lahko pomagali zlorabljenemu otroku, je več kot polovica 
anketirank trdila, da bi se z otrokom pogovorile, z njim vzpostavile zaupljiv odnos, 
bile do njega prijazne, izražale bi toplino in mu nudile dodatno individualno učno 
pomoč, če bi jo potreboval. Skoraj polovica anketirank navaja, da bi obvestile 
pristojno službo, pomagale otroku vzpostaviti stik s svetovalnim delavcem in se 
pogovorile z otrokovimi starši. 
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55,8 % anketirank poroča, da je bilo malo primerov, da so v razredu imele 
učenca, ki je doživljal nasilje. 25,6 % anketirank na osnovnih šolah in 23,5 % 
anketirank na šolah s prilagojenim programom poroča, da se v svoji pedagoški 
praksi še nikoli niso srečale s problemom nasilja nad otrokom v družini. 

72,4 % anketirank poroča, da so same opazile simptome nasilja pri otroku, 
15,8 % pa, da jih je o zlorabi obvestila pristojna služba. 

Največ anketirank (67,7 %) je imelo izkušnje z zanemarjanjem otroka, 23,2 % 
s telesno zlorabo, 9,1 % s psihično zlorabo, nobena pa še ni imela v razredu učenca, 
ki bi bil spolno zlorabljen. 

Rezultati raziskave so pokazali, da anketiranke na osnovnih šolah in šolah s 
prilagojenim programom menijo, da se število primerov nasilja nad otrokom v 
družini iz leta v leto ne manjša, prav nasprotno, prepričane so, da ostaja nespre
menjeno ali celo narašča. 

Večina anketirank je prepričanih, da otrok ne prispeva ali le v manjši meri 
prispeva k temu, da ga zlorabijo, nikakor pa k temu ne prispeva v veliki meri. Torej 
krivdo za otrokovo zlorabo iščejo drugod in ne le pri otroku. Večina anketirank na 
osnovnih šolah je prepričanih, da največ nasilja doživijo vedenjsko težavni otroci, 
medtem ko po mnenju anketirank na šolah s prilagojenim programom duševno 
prizadeti otroci. Sklepava, da so izkušnje z otroki pomembno vplivale na tovrstno 
stališče o nasilju nad otroki. Anketiranke menijo, da se nasilje nad otrokom dogaja 
predvsem v socialno ogroženih družinah. 

Anketiranke menijo, da je njihova vloga pri pojavih nasilja nad otrokom v 
družini zelo velika in pomembna oz. da je velika, a še večja da je vloga ustreznih 
socialnih služb. Zanimivo je, da anketiranke na osnovnih šolah več odgovornosti 
prenašajo na svetovalne delavce na šoli oz. na druge za to usposobljene strokovne 
službe kot anketiranke na šolah s prilagojenim programom. 

Anketiranke menijo, da najtežje prepoznajo psihično nasilje nad otrokom in 
spolno zlorabo. Nekaj anketirank ni navedlo nobenega simptoma, na osnovi kate
rega bi prepoznale različne vrste nasilja nad otrokom. Vprašamo se lahko, ali 
nobenega simptoma ne poznajo ali se samo niso potrudile, da bi ga zapisale. 

Približno 30 odstotkov anketirank je zadovoljnih s svojim znanjem obravnavane 
problematike. Več anketirank iz šol s prilagojenim programom je kritičnih do 
svojega znanja o odkrivanju nasilja nad otrokom v družini kot anketirank iz 
osnovnih šol. Približno 70 odstotkov se jih še nikoli ni udeležilo strokovnega 
izpopolnjevanja o nasilju nad otroki. Pomembno vlogo pri osveščanju anketirank 
s problematiko nasilja nad otrokom v družini ima predvsem strokovna literatura in 
televizija. 

Glede na to, da so nekatere anketiranke zadovoljne s svojim znanjem o 
obravnavani problematiki, tudi ni presenetljivo, da bi se jih le nekoliko več kot 
polovica povezala s šolsko svetovalno službo v primeru, da bi posumile, da gre za 
nasilje nad otrokom v družini. Nekatere bi iskale podporo in pomoč pri ravnatelju, 
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sodelavki in podobno, kar se nama ne zdi ustrezno. Nekoliko nas lahko pomirijo 
odgovori, da nobena anketiranka ne bi ukrepala brez podpore in nasveta ustreznih 
služb, čeprav trdijo, da bi se s temi službami nekatere povezale takoj, ko bi zaslutile, 
da gre za nasilje nad otrokom v družini, nekatere pa šele takrat, ko bi bile v to trdno 
prepričane. Vprašanje seveda je, če bi se sploh hotele prepričati in kako bi to storile. 
Poročajo, da bi v primeru, da bi odkrile nasilje nad otrokom, poskušale imeti z 
otrokom čim boljši odnos, to je odnos topline in zaupanja. Navajajo, da bi se 
pogovorile z otrokom in s starši, pri čemer se lahko vprašamo, ali so dovolj 
usposobljene za tovrstne pogovore. 

Več kot polovica anketirank poroča, da so že imele v razredu učenca ali učence, 
ki so doživeli ali doživljali nasilje. Večina jih je sama opazila simptome nasilja, ostale 
so bile obveščene o nasilju od svetovalne službe. Vprašanje pa je, koliko primerov 
nasilja so anketiranke prezrle, saj poročajo predvsem o zanemarjenih otrocih, to pa je 
tudi tista oblika zlorabe, o kateri poročajo, da jo je najlažje prepoznati. 

4. Zaključek 

Na osnovi rezultatov raziskave sklepava, da bi učitelji na osnovnih šolah in šolah 
s prilagojenim programom potrebovali več vodenega usposabljanja za odkrivanje 
in ukrepanje v primerih nasilja nad otrokom v družini. Morda je njihova motivira
nost, kakor tudi motiviranost vodstva šole (ali tudi svetovalnih delavcev), da bi se 
udeležili oz. organizirali tovrstno izobraževanje manjša zaradi prepričanja, da je 
učiteljeva vloga pri pojavih nasilja nad otrokom v družini manjša od vloge za to 
področje ustreznih strokovnih služb. Zaključiva lahko, da se anketiranke iz šol s 
prilagojenim programom čutijo bolj odgovorne za odkrivanje in ukrepanje v pri
merih nasi1ja nad otrokom v družini kot anketiranke iz rednih osnovnih šol. 
Sklepava, da so zato bolj kritične do svojega znanja v zvezi s to problematiko. K1jub 
temu da se manjšina anketirank udeležuje oz. se je udeležila strokovnega izpopoln
jevanja o nasilju nad otrokom v družini, spremljajo ustrezno strokovno literaturo 
in gledajo ustrezne televizijske oddaje, kar pomeni, da jih tovrstna problematika 
zanima in čutijo potrebo, da bi bile z njo seznanjene. Približno 15 odstotkov 
anketirank poroča, da so največ izvedele o nasilju nad otrokom v družini v pogo
vorih s svetovalnimi delavci na šoli, nekaj več kot polovica bi se jih ob sumu nasilja 
nad otrokom povezala s šolsko svetovalno službo, kar pomeni, da je večina anketi
rank pravilno infonniranih o vlogi šolske svetovalne službe v tovrstnih primerih. 
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Pirnat Breda 

Odkrivanje otroških predstav 
o sorodstvenih odnosih 

Pregledni znanstveni članek 

UDK 372.36:392.31 

DESKRIPTORJI: otroške predstave, sorodstveni od
nos~ 6 do 8 letni otroci 

POVZETEK - V članku prikazujem usklajenost cil
jev z otrokovim razvojem in razumevanjem sorods
tvenih izrazov. Proučevala sem, kakšno je otroško 
individualno razmišljanje in pri tem prišla do novih 
spoznanj. Ugotovila sem, da otroci dobro poznajo 
sorodstvene odnose, ki so navedeni v učnem načrtu 
in jih pravilno poimenujejo. Vedo, da sodijo v 
družino, in jih ustrezno uporabljajo. Kljub temu se v 
beri/ih in učbenikih srečajo z nekaterimi sorodstveni
mi izraz~ ki jih ne poznajo ali imajo o njih napačne 
predstave. Starejši otroci pravilneje in podrobneje 
razlagajo sorodstvene odnose. Po sedmem letu so 
otroci že sposobni povezovati več sorodstvenili vlog 
hkrati. 

1. Uvod 

Review 

UDC 372.36:392.31 

DESCRlPTORS: children 's understanding, family 
relations, 6- to 8-year old children 

ABSTRA CT - The article discusses the harmony of 
goals with the child's development and his/her under
standing of family relations. The focus of the research 
has been the child's way of thinking. The findings 
show that children have a good understanding of the 
family relations listed in the curriculum. They can 
name and use them correctly and are aware that they 
are part of the family. The reading texts in their course 
books, however, inc/ude words for certain family 
relations they do not know or have a false under
standing of. Older children define family relations 
better and in more detail. After seven years of age the 
children are capable of understanding and connect
ing sever al family relations simultaneously. 

Pri svojem delu z otroki se velikokrat srečujem z originalnimi izjavami otrok, 
ki se navezujejo na sorodstvene odnose. čeprav otroci sorodstvene besede vsako
dnevno uporabljajo in z njimi poimenujejo prave osebe, so jim obenem nerazuml
jive ter si jih razlagajo drugače kot odrasli. 

Poznavanje in razumevanje sorodstvenih odnosov je predvideno tudi v kuriku
lumu za vrtce in učnem načrtu v osnovni šoli. Jasno so opredeljeni cilji s tega 
področja, ki naj bi jih otroci dosegli. Zato me je zanimalo, kako so povezani cilji, 
razvoj otroka in razumevanje sorodstvenih pojmov. Odrasli pri svojem delu z otroki 
velikokrat uporabljamo različne sorodstvene besede, med pogovorom, pri pripo
vedovanju in branju različne literature. "Otroško" razumevanje teh besed me je 
vzpodbudilo, da to področje raziščem podrobneje in pridem do novih ugotovitev. 
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Najprej sem poiskala natančne razlage sorodstvenih odnosov z vidika sociolo
gije in psihologije. Ker je razumevanje pojmov tesno povezano z odraščanjem 
otroka, sem preučila tudi razvoj mišljenja in govora. 

Sorodstveni odnosi so zelo široki in včasih tudi zapleteni, zato sem se pri izbiri 
pojmov oz. sorodstvenih relacij oprla na cilje Kurikuluma za vrtce, Učni načrt za 
prvi razred osemletke in Učni načrt za prvi razred devetletke. Prav tako sem si 
pomagala s prvimi berili in knjigami za SND v prvem razredu. Izbrala sem pojme: 
mama, oče, brat, sestra, dedek, babica, sin, hči, teta, stric in mačeha. 

Predvidevala sem, da otroci razumejo sorodstvene odnose, ki so navedeni v 
učnih ciljih in jih znajo tudi razložiti. Pričakovala sem, da vseh sorodstvenih besed 
iz beril ne znajo razložiti, prav tako ne znajo razložiti več sorodstvenih odnosov 
hkrati. 

Da bi lahko realizirala načrtovane hipoteze, sem uporabila metodo intervjuja. 
Ker ta metoda zahteva več časa za izvedbo sem omejila število otrok na 60. 
Najprimernejša starost za izvedbo raziskave je od 6 do 8 let, ker se v tem času 
oblikuje razumevanje sorodstvenih odnosov. 

2. Sorodstveni odnosi in družina 

Z rojstvom otrok stopi v strukturo sorodstvenih odnosov. Temu se ni moč 
izogniti in čeprav so iz različnih razlogov pretrgane vse sorodstvene vezi, je vsakemu 
jasno, da so obstajale. 

Sorodstvo je zgodovinsko spremenljiva biološka in družbena ali samo družbena 
vez med določenimi osebami, ki je bila ustanovljena na osnovi delitve vlog v okviru 
družine (vloga očeta, mame, sina, hčerke, brata, sestre, zeta in snahe, tasta in tašče, 
svaka ... ). Sorodstvo je nastalo že daleč v človeški zgodovini in je do danes prešlo 
različne etape razvoja. Nastalo je iz različnih potreb. Ena izmed njih je onemo
gočanje spolnih odnosov med najbližjimi. Ker je incest prepovedan, ni mogoče, da 
bi prišlo do mešanja vlog v sorodstvu. Sorodstvo se je oblikovalo tudi zaradi 
ugodnosti, ki jih prinaša. To so predvsem pravne ugodnosti in medsebojna pomoč 
(Mladenovič, 1989). 

Danes se potomstvo in sorodstvo priznava po očetovi in po materini strani, to 
je po bilateralnem ali kognatskem principu. 

Poznamo krvno sorodstvo, ki je povezano s potomstvom in je doživljenjsko, in 
zakonsko sorodstvo, ki nastane s sklenitvijo zakonske zveze. V preteklosti je bil 
zakon nerazdružljiv in s tem tudi sorodstvo, ki je vezano na določen zakon. V 
sodobni družbi je možna tudi ločitev zakonske skupnosti, s tem pa se spremenijo 
sorodstveni odnosi, ki so vezani na zakon. 
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Zakon predstavlja v naši družbi spolno in družbeno zvezo med dvema različnos
polnima partnerjema (monogamija). V zgodovini in drugih družbah poznamo še 
drugačne oblike zakona: poligarnija, poliandrija in skupinski zakon. Pri nas je 
praviloma v veljavi eksogamni zakon, ki se sklepa izključno med osebami, ki niso v 
bližnjem sorodu. 

V vseh obdobjih človeške zgodovine so obstajale zunajzakonske in partnerske 
družinske skupnosti. V zadnjem času je število takšnih družin še naraslo. Njihov 
pravni status je izenačen z zakonci, ki so sklenili zakonsko zvezo (Musek, 1995). 

Velikokrat nastane enoroditeljska družina zaradi razvezanega zakona. Razveza 
zakona ne spremeni biološkega sorodstva s potomci in ti sorodstveni odnosi so 
trajni. Od obeh zakoncev in včasih tudi od otrokje odvisno, ali se po ločitvi ohranijo 
tudi medsebojni odnosi. S porastom razvez med zakonci se pojavlja tip družine, ki 
ga imenujemo obnovljena družina. To pomeni, da se ponovno sklene zakonska 
zveza med dvema staršema z nedoraslimi otroki. Tako se v družini pojavijo novi 
sorodstveni odnosi (očim, mačeha, polbrat, polsestra) (Tomori, 1994). 

Zakon in družina sta dva pojma, ki se razlikujeta. Zakon predstavlja zvezo med 
dvema partnerjema in se lahko tudi razdruži. Družina pa predstavlja zakonca z 
otroki ali vsaj enim otrokom. Obstaja tudi enoroditeljska družina, ki jo predsta
vljata eden od staršev in otrok ali otroci. 

Sam zakon z biološkega vidika ne izpolnjuje reprodukcijske vloge, ki jo ima 
družina. Z biološko socialnega vidika pa ne predstavlja sorodstvene zveze. Ob 
razvezi zakona preneha tudi pravno nasledstvo med zakoncema, ker nista v krvnem 
sorodu. Ker zakonca nimata otrok, poteka v tej zvezi veliko manj socialnih odnosov. 
Nenazadnje sta zakonca lahko tudi ekonomsko popolnoma neodvisna drug od 
drugega, kar pa v družini z otroki ni mogoče. 

V današnji družbi se število sorodnikov zmanjšuje, ker rodnost upada in se starši 
odločajo za enega ali dva otroka. To posledično v generacijskem času pomeni, da 
imajo otroci manj (ali nič) sestričen, bratrancev, stricev, tet ipd. V preteklosti so 
bile družine številčnejše in s tem so bili vsi vključeni v veliko večje število sorods
tvenih odnosov. 

Sorodstvo pa ni povezano le ozko biološko in pravno. Povezuje ga tudi religija, 
navade, morala in še mnogo drugih dejavnikov. Nenazadnje na pomen in velikost 
sorodstva vpliva tudi celotna družbena struktura. 

Otroci so običajno vključeni v primarne sorodstvene odnose, to je v družino. 
Ta predstavlja najprimernejše okolje za otroka in njegov razvoj. V sodobni družbi 
je poudarjen pomen družine in težnje k temu, da bi bili vsi otroci vključeni vanjo. 

Družina predstavlja sistem z notranjim, obojesmernim dogajanjem, ki je ves čas 
v stiku z vsem, kar se godi v okolju. Odvisna je od ekonomskih in socialnih 
zakonitosti, obenem pa jo označujejo individualni notranji odnosi. Ima svojo 
sestavo, socialna pravila, jezik, obrede in zgodovino. Preko družine se prenašajo 
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ustaljeni vzorci v nove okoliščine, v njej se uravnavajo notranja razmerja moči in 
združujejo posamezniki s socialnim dogajanjem. 

Značilnosti družine lahko opredelimo po več kriterijih: biološkem, socialnem, 
formalno pravnem, ekonomskem in drugih značilnostih, kot so ljubezen, prijateljs
tvo in navezanost (Mladenovič, 1989; Tomori, 1994). 

Družina kot celota se razvija prek zaporednih obdobij. Prehaja preko preiz
kušenj, težav in novih spodbud na višje nivoje. Spreminja pravila, navade in 
povezave z zunanjim svetom. Tako iz partnerskega odnosa prehaja na obdobje 
prvorojenca, nato na obdobje družine z majhnimi otroki. Sledi obdobje družine s 
šolskimi otroki in mladostniki. Razvoj pripelje družino do obdobja "praznega 
gnezda" in družino v starosti. Vsa ta razvojna obdobja vplivajo na naloge družine 
in usmerjanje skupne družinske energije. 

Družine so se zgodovinsko spreminjale. Obstajale so različne oblike in velikosti 
družin, razlike med spoloma, različne hierarhije družinskih odnosov itd. 

V današnji sodobni družbi sociologi delijo družine glede števila družinskih 
članov na nuklearne družine, preoblikovane razširjene družine, razširjene družine 
in velike družine (Moore, 1997; Musek, 1995). 

V okolju družine, kjer otrok raste, si pridobi pripadnost oz. skupinsko zavest in 
spoznava sorodstvene odnose. Na pojmovanje vsake sorodstvene besede, ki jo 
spozna v družini, vpliva tudi družbena vloga, ki jo ta oseba predstavlja. 

Sorodstvene odnose prepoznava in poimenuje glede na vlogo, ki jo ima do
ločena oseba v družini. 

Vlogo vsakega člana družine določajo osebni in splošni socialno-kulturni 
dejavniki. Vloge posameznikov se prepletajo ter povezujejo prek odnosov v družini. 
Pomembni kategoriji pri tem sta spol in generacijska pripadnost. To pogosto določa 
mesto posameznika v družini (mesto matere, očeta, hčere, sina). Ta mesta jim 
dajejo različne pristojnosti, pravice in odgovornosti. 

Posameznik se v svojem živ1jenju običajno znajde v dveh generacijskih vlogah: 
o otrok svojih staršev (mlada generacija), 
D starši svojih otrok (starejša generacija). 

Ker se življenjska doba v razvitem svetu daljša, je povsem realna verjetnost, da 
doživimo tretjo generacijsko dobo in postanemo stari starši svojih vnukov (najsta
rejša generacija). 

Tudi razmerja med generacijami se spreminjajo v primerjavi s preteklostjo. 
Generacijske vloge so bolj nejasne, zabrisane. Pojavljajo se nove zahteve, ki so 
velikokrat pozitivne, a kljub temu prinašajo nekatere nestabilnosti mladi generaciji. 

Z demokratizacijo odnosov v družbi in večjo družbeno skrbjo za otroke se je 
močno spremenil položaj otrok. V preteklosti so bili otroci veliko bolj zapostavljeni 
in nepomembni družinski člani. Biti odrasel je v preteklosti prinašalo mnogo pravic 
in ugodnosti, ki jih otroci niso imeli. V sodobnih družinah pa ima velikokrat največ 
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moči prav najšibkejši član družine. Otroci so obravnavani bolj individualno, na kar 
je vplivalo tudi število otrok v družini. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994) so definicije kratke, jedrnate in 
enopomenske. 

Oče in mati predstavljata moškega oz. žensko v odnosu do svojih otrok. 
Sinonima teh besed sta ata in mama. 

Stari oče je oče očeta ali matere, sinonim tej besedi je dedek. 

Stara mati je mati očeta ali matere, sopomenka te besede je babica. 
Brat predstavlja moškega v odnosu do drugih otrok svojih staršev, sestra pa 

žensko v tem odnosu. 
Sin je moški v odnosu do svojih staršev, hči pa je ženska v tem odnosu. 
Stric je očetov ali materin brat, teta pa je materina ali očetova sestra. 

Mačeha je očetova druga žena v razmerju do njegovih otrok iz prejšnjega 
zakona. 

V raziskavi predstavo sorodstvenih odnosih sem se ukvarjala z otroki, starimi 
od 6 do 8 let. Njihov razvoj sega na predoperacionalno stopnjo in stopnjo konkret
nih operacij (Labinowicz, 1989). 

Predoperacionalna stopnja poteka v obdobju od 2 do 7 let. V tem času poteka 
hiter razvoj otroka na vseh področjih. Mišljenje otroka se ponotranji. To mu 
omogoča aktiven razvoj inteligentnosti. Pri otroku prevladuje predstavna aktivnost, 
kar pomeni, da si lahko predstavlja obstoječe in odsotne predmete. Svoje miselne 
predstave posreduje z govorom, ki je v tem obdobju v intenzivnem razvoju. Vendar 
je govor le eden od načinov za izražanje misli in ni mišljenje samo. Logičnost se ne 
more razvijati le s poučevanjem jezika. Otroku so pomembne konkretne stvari, 
osredotočen je nase in na svoje gledišče, ker ni sposoben razumeti glediščne točke 
drugega človeka. Njegov lastni pogled na svet je edini možni. Opazi predvsem en 
vidik v problemu, oz. je v trenutku pozoren le na en pojav, druge pa zanemari. 

Stopnja konkretnih operacij poteka od 7 do 11 let. V tej fazi je otrok še vedno 
omejen na konkretnost stvari, a že sposoben logičnega mišljenja. Otrok je manj 
egocentričen in lahko istočasno spremlja več pojavov. Obvlada že sposobnost 
konzervacije in v mislih obrne dejavnost, ki jo prej izvede. Sposoben je mišljenja na 
področju odnosov. Miš1jenje pa je notranji, simbolični proces, ki nam omogoča 
odkrivanje novih, še neznanih zvez med izkušnjami in problemsko situacijo. 
Mišljenje pomeni več kot le učenje, pomeni razumevanje in dojemanje novih zvez. 

Zelo pomembno vlogo ima pri razvoju miš1jenja govor, saj ga uporabljamo za 
izražanje misli. Med obema psihičnima procesoma obstaja obojesmerna poveza
nost. Odnos med mišljenjem in govorom se v razvoju spreminja po kvaliteti in 
obsegu. 
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S tem ko otroka poslušamo, spoznavamo njegovo mišljenje. Lahko ugotavlja
mo, kako dojema besedne zveze, kako razume nove pojme. 

Z besedami drug drugemu sporočamo vsebino pojmov. Pojma se lažje naučimo, 
če ga označimo z besedno nalepko. Treba pa se je zavedati, da sta učenje besede 
in učenje pojma dva ločena procesa. Otroci lahko uporabljajo vrsto izrazov za 
pojme, ne da bi jih razumeli (Marentič Požarnik, 2000). 

Vigotski pravi, da se od pIVega spoznavanja z novim pojmom do trenutka, ko 
beseda postane last otroka, dogaja notranji psihični proces. Ta proces Vključuje 
razumevanje nove besede, ki se iz meglene predstave postopno razvija preko 
lastnega otrokovega sprejemanja besede v realno obvladanje te besede. 

Otrokov govor se razvija hitro in vključuje fonološka, semantična in sintaktična 
pravila. Besednjak se povečuje in vedno bolj zna definirati pomen posameznih 
besed. Na razvoj mišljenja in govora vplivajo življenjske in logične situacije, v 
katerih se otrok nahaja. Otroci najprej razvijejo pojme, ki so vezani na ožjo družino, 
nato na razširjeno. 

Razumevanje besed, ki označujejo sorodstvene odnose, poteka po značilnih 
stopnjah (Marjanovič-Umek, 1990; Clark, 1981): 
DNa najnižji razvojni stopnji je vsak sorodstveni izraz (npr. teta) identičen imenu 

posameznika. Med PIVimi besedami v besedišču otroka sta besedi mama in oče. 
Njun pomen pa nima nobene povezave s sorodstvenimi odnosi, ampak je le ime 
za osebo. Pomen se spremeni okoli četrtega leta, ko otroci besedo mama in oče 
uporabijo v sorodstvenem smislu. 

o N ato otrok sorodstveni odnos brat enači s pojmom deček in sestro z deklico. 
Izrazi brat deček, sestra - deklica mu predstavljajo sinonim. Pri tem ta 
definicija izključuje odrasle. Otrok meni, da odrasli ne morejo biti bratje in 
sestre. 

o Kasneje otroci razumejo, da morata biti v družini dva ali več otrok, da imajo 
lahko brata oz. sestro. Ne uvidijo recipročnosti odnosa, ker trdijo: moj brat nima 
brata oz. sestre. 

o Na zadnji razvojni stopnji razume recipročnost sorodstvenega odnosa. Ta nivo 
otroci le redko dosežejo pred devetim letom starosti. 

3. Sorodstveni odnosi v kurikulumu za vrtce in učnem načrtu 
za osnovno šolo 

V Kurikulumu za vrtce so napodročju družbe navedeni cilji in primeri dejavnosti, 
ki se dotikajo sorodstvenih odnosov. 

Cilj: 
o otrok spoznava različne oblike družine in družinskih skupnosti. 
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Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta: 
O otrok govori o domu, družini in svojih doživetjih, 
o ima možnost spoznavati različne oblike družinskih skupnosti, 
o ima možnost sodelovati v pogovorih o vprašanjih lastnega obstoja, 

rojstva, smrti, življenjskih ciklih itn. 
Na področju narave so navedeni naslednji cilji: 

o otrok spoznava, kako otrok nastane in se razvija v materi, se rodi in 
raste, 

o otrok spoznava, da so med potomci razlike, so pa podobni staršem in 
med seboj. 

Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta: 
o opazuje dojenčke, slike, slikanice o dojenčkih, razvoju in rojstvu 

otroka ter sodeluje v pogovoru o spočetju, razvoju, rojstvu in negi, 
V Učnem načrtu za prvi razred osemletke so sorodstveni odnosi navedeni na 

področju spoznavanje narave in družbe. 

Vzgojno izobraževalni cilji in smotri za 1. razred osemletke: 
o Učenci naštejejo ožje družinske člane in razumejo sorodstvene vezi 

med njimi. 
o Pripovedujejo o življenju v družini in o delu, ki ga opravljajo posamezni 

družinski člani. 
V Učnem načrtu za prvi razred devetletke so sorodstveni pojmi navedeni na 

področju spoznavanje okolja. 

Cilji: 
o prepoznavajo različne oblike družinskih skupnosti, 
o poznajo poimenovanja in medsebojne povezave v družini, 
o vedo, kdo je brat, sestra, starši, otrok, sin, hči. 

Dejavnosti: 
o opišejo člane družine in poimenujejo sorodstvene odnose med njimi, 
o ob fotografijah, filmih, poslušanju zgodb in igranju vlog se pogovarjajo 

o različnih družinah in starševstvu. 

4. Raziskava 

Z otroki se vsak dan pogovarjamo, jim beremo najrazličnejše zgodbe in pri tem 
uporabljamo mnoge sorodstvene izraze. Tako so vsakdanji, enostavni, vsem nam 
zelo blizu in dobro znani. Pa res otroci razumejo pravi pomen teh izrazov? So 
njihova razmišljanja in sklepanja enaka našim predstavam in definicijam? 
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Z raziskavo sem želela ugotoviti: 
o katere sorodstvene odnose, ki so vezani na učni načrt, poznajo otroci; 
o ali poznajo sorodstvene odnose, ki jih najdemo v prvih berilih in 

učbenikih osemletke in devetletke, a jih ni v učnem načrtu; 
o ali znajo otroci sorodstvene odnose razložiti; 
o ali otroci povezujejo in razlagajo več sorodstvenih vlog pri posamez

niku? 

V Kurikulumu za vrtce sorodstveni pojmi niso določeni. Zapisan je le cilj: otrok 
spoznava različne oblike družine in družinskih skupnosti. Vzgojitelj si sorodstvene 
pojme izbere sam. 

Po pregledu učnih načrtov za osemletno OŠ sem ugotovila, da pojmi niso natančno 
definirani. Zapilian je cilj: učenci naštejejo ožje družinske člane in razumejo sorods
tvene vezi med njimi. V učbeniku Od doma do šole, ki ga uporabljajo pri pouku 
spoznavanja narave in družbe (1. razred osemletke), obravnavajo pojme: mama, oče, 
starši, brat, sestra, stari starš~ dedek in babica. V učnem načrtu za 1. razred devetletke 
so sorodstveni pojmi natančno napisani: starši, brat, sestra, otrok, sin, hči. 

Odločila sem se, da bom ugotavljala raiumevanje naslednjih izrazov: mama, 
oče, brat, sestra, dedek, babica. 

Ker pa se sorodstvenih odnosov učimo v vsakdanjem življenju in o njih tudi 
beremo otrokom, me je zanimalo, kolikokrat so vključeni v besedila v berilih in 
učbenikih za 1. razred devetletke in 1. razredu osemletke. Pregledala sem besedila 
v prvih beri1ih in učbenikih za devetletko in osemletko. Ta besedila vključujejo 
določene sorodstvene izraze. 

Odločila sem se, da bom ugotavljala razumevanje naslednjih izrazov: sin, hči, 
teta in stric, ki se največkrat pojavljajo v tekstih. K tej raziskavi bom dodala še izraz 
mačeha, ki sicer ni pogost, je pa uporabJjen v berilu, ki ga trenutno uporabljajo 
otroci, vključeni v raziskavo. Prav tako se ta sorodstveni izraz pojavi v mnogih 
klasičnih pravljicah, kijih otroci poznajo (Sneguljčica, Pepelka, Janko in Metka). 

V raziskavo so bili vključeni 6- in 7-letni otroci iz vrtca (40 otrok) ter 7- in 
8-letni otroci iz 1. razreda osemletne OŠ (20 otrok). 

Otroci v intervjuju so bili izbrani naključno, glede na trenutno prisotnost v vrtcu 
oz. šoli. Vzorec je oblikovan za potrebe te raziskave. 

5. Ugotovitve 

Ugotovili smo, da 6 do 8 letni otroci dobro poznajo sorodstvene odnose, ki so 
navedeni v učnem načrtu, in jih pravilno poimenujejo. Vedo, da sodijo v družino, 
in jih ustrezno uporabljajo. Sorodstvene izraze: mama, oče, brat, sestra, dedek in 
babica so opisovali in razlagali po sorodstveno-bioloških vidikih, zunanjih fizio-
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loških značilnostih s konkretnimi imeni ali po vlogi v družini. Večina otrok je 
opredelila le eno ~ačilnost, nekateri pa so uporabili več razlag naenkrat. Za nekaj 
posameznikov je bilo to prezahtevno in so odgovarjali: ne vem. 

Menimo, da 6 do 8 letni otroci prav gotovo vedo, da jih je rodila mamica, aniti 
polovica otrok ne navaja tega kot razlago sorodstvenega odnosa. Zanimivo je tudi, 
da sta le dve deklici povedali, da ima tudi očka otroke. Vsi ostali so menili, da je 
mamičin mož ali pa so ga opisovali po drugih značilnostih. 

Iz teh podatkov lahko ugotovim, da starši, vzgojitelji in učitelji mlajšim otrokom 
ne razlagamo očetove vloge pri rojstvu otroka. Se temu izogibamo ali je razume
vanje očetove vloge pri rojstvu otrok otrokom težko razumljivo, morda neprimer
no? 

Pri opisovanju dedka in babice so bili opisi dokaj usklajeni. Največkrat so 
opredelili fiziološke in zunanje značilnosti, predvsem izstopa opis: je star/stara. 

Pri razlagi sorodstvenega odnosa brata in sestre so bili odgovori različni, 
največkrat so opredelili sorodstveno-biološki vidik. To izhaja iz njihovih konkret
nih izkušenj ali razvoja njihovega mišljenja (bratci in sestrice so otroci in ne odrasli). 

Ugotovila sem, da je otroško razumevanje zelo odvisno od njihove konkretne 
družinske situacije, zato menim, da v učnih ciljih v Kurikulumu za vrtce zadostuje 
izraz poznajo ožje družinske člane. Za Učni načrt (1. razred devetletke) je boljše, 
da so sorodstveni izrazi točno našteti, ker se tako naučijo tudi novih izrazov in lahko 
razumejo ter opišejo tudi druge ( drugačne) družine, ne le svojo. 

Predvidevali smo, da otroci ne poznajo vseh sorodstvenih izrazov, kijih najde
mo v prvih berilih devetletke in osemletke. Ti izrazi so: sin, hči, teta, stric in mačeha. 
Ugotovila sem, da sta sorodstvena odnosa "sin in hči" otrokom enako znana in 
razumljiva kot "brat in sestra". Največkrat se je ponovil odgovor, da je brat/sestra 
otrok, ki ga rodi mamica. 

Otroci pozn~jo izraza "teta in stric", a razumejo jih le delno. Približno polovica 
otrok ga razume kot sorodstveni odnos, ostali ga uporabljajo kot obče ime. 

Posebej izstopa oprede1jevaje sorodstvenega odnosa mačeha, ker je otrokom 
povzročalo največ težav. Kar ena tretjina otrok ni poznala izraza ali pa ga ni znala 
razložiti. Le 7 otrok (osemletnikov) je ta odnos opredelilo v približno pravem 
smislu. Ostali so mačeho opredelili kot hudobno in ji pripisali vlogo čuvanja otrok. 
Z gotovostjo lahko trdim, da ta sorodstveni odnos otrokom ni blizu in razlage so 
bile najbolj oddaljene od dejstev. Dva otroka sta odgovorila, da je mačeha roža in 
v besedi nista prepoznala sorodstvenega pojma. 

Za natančno opredelitev sorodstvenega izraza sem odgovore otrok primerjala 
z definicijo sorodstvenega odnosa, ki je navedena v SSKJ. To pomeni, da sem 
upoštevala vse pravilne biološko-sorodstvene razlage. Ostalih odgovorov otrok, 
kot je zunanji videz, konkretna imena, vloga v družini, nisem upoštevala. 



104 Pedagoška obz01ja (3-4, 2002) 

Tabela 1: Biološko-sorodstvene razlage sorodstvenih odnosov 

6 let 7 let Blet Skupaj 
št. otrok % št. otrok % št. otrok % št. otrok % 

Mamica 2 14,2 7 26,9 11 55,0 20 33,3 
Očka O 0,0 1 3,8 1 5,0 2 3,3 
Dedek O 0,0 3 11,5 7 35,0 10 16,6 
Babica O 0,0 3 11,5 6 30,0 9 15,0 
Brat 2 14,2 3 11,5 5 25,0 10 16,6 
Sestra 1 7,1 3 11,5 6 30,0 10 16,6 

Drugih odgovorov nikakor ne ocenjujem kot napačne. Prav vsi odgovori (razen 
odgovora "ne vem") razlagajo sorodstvene odnose, le njihove razl~ge niso po;~e~ 
natančne in so bolj splošne. Tako npr. razlaga, da je babica stara m kuha, drzI. NI 
pa to natančna karakteristika za babico, saj je veliko starih žensk, ki kuhajo, pa to 
še ne pomeni, da so vse babice. 

Otroke sem razdelila po starosti v tri skupine. Zabeležila sem število o~govo
rov, ki natančno razlagajo sorodstveni odnos (v biološko-sorodstvenem smIslu). 

Tabela 2: Biološko-sorodstvene razlage sorodstvenih odnosov 

6 let 7 let Blet Skupaj 
št. otrok % št. otrok % št. otrok % št. otrok % 

Sin O 0,0 11 42,3 14 70,0 25 41,6 
Hči O 0,0 9 34,6 11 55,0 20 33,3 
Teta O 0,0 4 66,6 8 40,0 12 20,0 
Stric O 0,0 4 66,6 9 45,0 13 21,6 
Mačeha O 0,0 O 0,0 7 35,0 7 11,6 

Iz tabele 1 in 2 je razvidno, da razumevanje sorodstvenih odnosov raste s 
starostjo otrok. Starejši otroci so podrobneje in pravilneje razložili sorodstvene 
odnose. 

Zanimalo me je tudi, kako znajo otroci razumeti več sorodst:'enih vlog ?krati. 
Zato sem jim postavljala "uganke". Večina med njimi je O?govo!Ila pov p~emIsleku. 
Vprašanja so bila zastavljena tako, da je bil možen le pravilen ab napacen odgovor, 
ki kaže na razumevanje recipročnosti posameznega sorodstvenega odnosa. 
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Tabela 3: Razumevanje recipročnosti odnosa 

Odgovor z razumevanjem Pravilni Nepraviini Ne 
recipročnosti odnosa odgovori odgovori vem 
1. Vprašanje 
Imaš bratca ali sestrica? 41 17 2 
Ima tudi tvoj brat/sestra brata/sestro? 
2. Vprašanje 
Kaj je tvoja mamica tvojemu bratcu/sestri? 51 6 3 
3. Vprašanje 
Kaj je tvoja babica tvoji mamici? 38 17 5 
4. Vprašanje 
Kaj je tvoj očka tvojemu dedku? 25 27 8 

Iz tabele je razvidno, da so otroci večinoma pravilno odgovarjali. Najlažje jim 
je bilo drugo vprašanje, najtežje četrto. 

Pri svojih odgovorih so me pozitivno presenetili, saj sem pričakovala, da bodo 
vprašanja za otroke zahtevnejša. Prvo vprašanje se nanaša neposredno na otroka 
(relacija jaz - brat/sestra), druga se nanašajo na druge družinske člane. To ni 
vplivalo na njihove odgovore, saj jim je družina blizu in so vkJjučeni v vse relacije. 

"Uganke" so bile najtežje za šest1etne otroke, največ pravilnih odgovorov so 
imeli osemletni otroci. Na vsa štiri vprašanja so pravilno odgovorili le otroci, starejši 
od 7 let. 

6. Zaključek 

Sorodstveni odnosi so tisto področje, ki ga vsi poznamo in smo vanj vključeni. 
Ne predstav1jajo zapletene znanosti in za razumevanje niso potrebna specifična 
strokovna znanja. Kljub temu nam razumevanje teh odnosov s stališča otrok pove 
marsikaj o njihovem razvoju, razmišljanju in sklepanju. Iz njihovih odgovorov lahko 
razberemo njihovo opazovanje in dojemanje sveta, celo njihovo izvirnost in ustvar
jalnost. 

Svoje ideje sem načrtno preizkusila v raziskavi. V praksi sem želela preveriti 
realnost in smiselnost ciljev kurikuluma za vrtce in učnega načrta za OS. 

S to raziskavo sem potrdila nekatera svoja razmišljanja in prišla do novih 
ugotovitev. Otroci sorodstvene odnose, ki se nanašajo na ožjo družino, dobro 
poznajo in sov Kurikulumu za vrtce in učnih ciljih za OS smiselno postavljeni. Ožjo 
družino razumejo kot celoto in povezujejo relacije med družinskimi člani. Razu-
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mevanje širše družine pa je za njih že bolj zahtevno in poznajo le posamezne 
relacije, ki jih še ne povezujejo v celot1!o shemo. Delno vpliva na boljše razume
vanje, če živijo s starimi starši v isti hiši. Se večji vpliv na razumevanje sorodstvenih 
odnosov pa imajo pogovori s starši in razlaga posameznih relacij. Izraze, ki jih 
najdemo v berilih in učbenikih, razumejo v sklopu teksta, vseh pa ne znajo razložiti. 
Kljub temu naj izrazi ostanejo, učitelj pa naj bo pozoren na to, da vsi otroci ne 
razumejo njihovega natančnega pomena. Lahko pomenijo vzpodbudo za raz
mišljanje nadarjenim otrokom. 

Rezultate raziskave sem dobila na majhnem vzorcu (60 otrok venem kraju) in 
jih ne morem posploševati. Kljub temu menim, da predstavljajo vpogled v otroške 
predstave o sorodstvenih odnosih in so uporabni pri načrtovanju vzgojnega dela. 
Meni osebno pa prinašajo tudi nova spoznanja o posameznikih, ki so sodelovali v 
intervjuju. 

Mislim, da mora učiteJj upoštevati otrokov razvoj in temu prilagoditi poučevanje. 
Včasih je treba preveriti razumevanje enostavnih izrazov, za katere menimo, da so 
samoumevni. Tako se približaš otroku ter ob primernih metodah in sredstvih dosežeš 
več. 
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POVZETEK - Na osnovi teoretičnega preučevanja 
strokovne literature s področja izobraževanja odras
lih in na osnovi empiričnih rezultatov na vzorcu 400 
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košolskih zavodov je avtorica prišla s pomočjo razis
kovalnega projekta do zanimivih in pomembnih za
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utemeljuje v svojem prispevku. 

l. Uvod 

Original scientijic paper 

UDC 374:378(497.4) 

DESCRlPTORS: adult education, independent 
high education institutions, qua'uty, abilities, 
motivation 

ABSTRACT - In her article, the author presents 
interesting and relevant conclusions about the 
specijic situation of adult education. Her findings are 
the result of a research project, where professional 
literature in the area ofadult education was examined 
and an empirical study covering a sample of 400 
part-time second year students of independent high 
education institutions was conducted. 

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se v Evropi in številnih drugih državah 
začeli poglobljeno ukvarjati z izobraževanjem odraslih. Ker moramo pri tem 
upoštevati različne kulture narodov, ne moremo oblikovati enotnih študijskih 
programov za odrasle. Lahko pa si vsaka država s sistematičnim raziskovanjem 
potreb po izobraževanju odraslih izboljša svoj sistem tega izobraževanja. Tudi 
Slovenija v zadnjih letih pospešeno prenavlja izobraževalni sistem na vseh stopnjah. 
Posebno skrb posveča izobraževanju odraslih in želi uveljaviti strategijo vseživl
jenjskega učenja. Izobraževanje, ki poteka vse življenje, ni potrebno le gospodars
tvu in osebnostni rasti, temveč tudi skupni rasti in razvoju družbe. 

Ker je reforma izobraževanja odraslih sestavni del reforme našega vzgojno-izo
braževalnega sistema, moramo pri iskanju novih poti na tem področju izhajati na 
eni strani iz izobraževalnih potreb delovnih organizacij ter iz potreb, nagnjenj in 
sposobnosti udeležencev v izobraževanju na drugi strani. Vse to bi moralo nareko
vati značaj, oblike in obseg izobraževanja odraslih v prihodnjem obdobju. 
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2. Prvi samostojni visokošolski zavodi 

Spoznanje, da današnja ponudba izobraževalnih programov ne ustreza povsem 
sodobnim zahtevam izobraževanja zaradi izredno hitrega razvoja znanja in ne
nehne želje po spreminjanju in izpopolnjevanju, je vzpodbudilo nove oblike izo
braževanja odraslih. Osnovani so bili prvi samostojni visokošolski zavodi, ki ponu
jajo udeležencem izobraževanja visoko strokovno izobrazbo v triletnem študijskem 
obdobju. Visokošolsko strokovno izobraževanje naj bi spodbujalo in pomagalo 
ustvariti številne in različne možnosti za učenje. 

S soglasjem Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije, ki je predpogoj za 
ustanovitev samostojnega javnega visokošolskega zavoda, je začelo v slovenskem 
prostoru delovati pet samostojnih visokošolskih zavodov: Politehnika" Nova gorica, 
Visoka strokovna šola za podjetništvo v Portorožu (v n~daljevanju VSSP), Turistica 
- Visoka šola za turizem Portorož (v nadaljevanju VST), Visoka šola za manage
ment Koper (v nadaljeva~u VŠM) in Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo 
mesto (v nadaljevanju VSUP). Vsi samostojni visokošolski zavodi, razen Politeh
nike, so sodelovali v naši raziskavi. 

Šole nimajo svojih sedežev v slovenskih univerzitetnih mestih, temveč v 
manjših, ker so želele omogočiti študij tudi tistim odraslim udeležencem izo
braževanja, ki so od LjUbljane in Maribora relativno daleč. Njihove ,?islocirane 
enote so razpršene po vsej Sloveniji: v Slovenskih Konjicah, Radencih, Skofji Loki, 
Celju, Novi Gorici, pa tudi v Ljubljani in Mariboru, kjer se je kljub pestri izo
braževalni ponudbi pokazalo veliko zanimanja za njihove študijske programe. 

Odločitev, da so samostojni visokošolski zavodi v manjših regijskih središčih, 
ima več prednosti: 

o izobraževanje postaja dostopnejše in cenejše, kar ljudi še dodatno 
motivira za izobraževanje, 

o časovno ni tako obremenjujoče, 
o lažje se prilagaja kulturnim navadam študentov, 
o dviguje se izobrazbena struktura zaposlenih, saj vse regije po izobraz

beni strukturi zaposlenih precej zaostajajo za centri, 
o zmanjšala se bo fluktuacija izobraženih kadrov v razvitejša središča, 
o spodbujen bo razvoj raziskovalnega dela v gospodarskih subjektih 

regij, 
o omogočen bo hitrejši pretok znanja v neposredno prakso, 
o regijski visokošolski zavodi bodo zaposlovali predvsem strokovnjake iz 

domačega okolja, ki imajo zagotovo odgovornejši odnos do izobraževal
nih ciljev in nalog šole, do katere imajo tudi globlji čustveni odnos oz. SO 

za boljše rezultate bolj motivirani. To pa pomeni, da tudi študenti bolj 
delajo, po drugi strani pa predavatelji od njih dobivajo povratne 
informacije o njihovih potrebah in potrebah delovnega okolja. 



110 Pedagoška obzorja (3-4,2002) 

S pomočjo znanstvenih spoznanj v svetu izoblikovanih sistemov in možnosti 
izobraževanja odraslih in s preučevanjem vrst, oblik in okoliščin, v katerih se odrasli 
izobražujejo, raziskovanjem spodbud in ovir v procesu izobraževanja, lahko prido
bimo vse potrebne podlage za snovanje sistemov in možnosti izobraževanja odras
lih. 

3. Sposobnost odraslih za učenje 

V strokovni literaturi (Andrilovic, 1976; Jelenc, 1991; Jarvis, 1997) zasledimo 
različna mnenja o tem, kdo je odrasel v vzgojno-izobraževalnem procesu. Mnogi 
avtorji menijo, da odraslost pomeni zrelost, ki jo posameznik doseže s polnoletnos
tjo, ki je v različnih kulturah pri različni starosti. Ker pa je zrelost oz. odraslost 
proces in ne statičen pojav, je ne moremo opredeljevati s kronološko starostjo, 
ampak z biološko, psihološko, socialno in poklicno zrelostjo. Vse vrste zrelosti se 
pri posamezniku povezujejo in so druga drugi pogoj. Razvijajo in spreminjajo se 
ter sestav1jajo celostno človekovo podobo. 

Najbolj celostna, ki tudi v resnici pomeni posameznikovo zrelost, je socialna 
zrelost, ki se izraža v interakciji z drugimi 1judmi. Obsega odgovornost za lastno 
ravnanje, sodelovanje z drugimi, ravnotežje med dojemanjem in sprejemanjem, 
ustvarjen sistem notranjih standardov, občutek za realnost, prožnost in prilagod1ji
vost (Andrilovic, 1976). Zrelost je sposobnost pravilne izbire poklica in uspeh v 
poklicu, ki posamezniku omogoča, da z ustvarjenim dohodkom vzdržuje sebe in 
družino. Vsako obdobje odraslosti oz. zrelosti ima svoje značilnosti, v ospredje 
postavlja različne želje in potrebe po doseganju drugačnih ciljev. 

Eden izmed glavnih elementov definicije odraslosti, je človekova samostojnost, 
ki se kaže predvsem v ravnotežju do reakcij na spremembe v socialnem okolju in 
se izraža v materialni, socialni in psihološki neodvisnosti (Krajnc, 1984). 

Odraslega človeka odlikujejo senzorne lastnosti in psihomotorika, ki zajema 
ostrino vida, sluha in spretnosti rok; intelektualno- spoznavne sposobnosti, ki 
obsegajo sposobnost za učenje, hitrost in kvaliteto učenja, inteligentnost, mentalno 
kondicijo, izkušnje, mišljenje in pomnjenje; čustveno motivacijske sposobnosti, ki 
so najbolj določene z zrelostjo oz. odraslost jo ter se izražajo v čustveni stabilnosti, 
motivih, ciljih, interesih, odgovornosti, racionalnem ravnanju in obnašanju, spreje
manju in reševanju konfliktov (Tennant, 1995). 

Življenjskih nalog in odgovornosti, ki jih posamezniki prevzemajo v življenju, 
ne moremo vezati na določeno kronološko starost, vendar družba pričakuje, da bo 
vsak posameznik v določenem starostnem obdobju sprejel tudi različne družbeno 
pričakovane vloge in dejanja. V zgodnji odrasli dobi (23-30 let) naj bi se posamez
nik osamosvojil, ustvarjati bi si začel družino, izbral ustrezno zaposlitev. Težnja po 
družbenem uveljavljanju v delovni organizaciji je v tem obdobju močna, saj je tesno 
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povezana z načrtovanjem materialne perspektive. Za srednjo odraslo dobo (31-50 
let) so značilni izbira življenjskih ciljev, ureditev osebnih in delovnih odnosov, skrb 
za poklicno kariero, vzpostavitev trdne identitete. Življenjsko obdobje po 55. letu 
imenujemo pozno odraslo dobo, v kateri posamezniki dosegajo svoj živ1jenjski vrh 
po izkušnjah, ustvarjalnosti in širši aktivnosti. Z ožjega izobraževalnega vidika 
lahko poudarimo, da imajo odrasli v starejših letih več časa za izobraževanje in za 
zadovoljitev različnih interesov (Jarvis, 1995). 

Andragoška definicija, ki določa odraslega v izobraževanju, ne govori o značil
nostih osebe same, ampak o položaju te v izobraževalnem ali učnem procesu. To 
je oseba, ki je zaključila redno šolanje, prevzela nove družbene vloge, na katere se 
vežejo drugačne odgovornosti in pričakovanja kot na vlogo učenca, in se občasno 
ali neprekinjeno izobražuje (Krajnc, 1979). Po tej definiciji ni pomembna krono
loška starost, ni nujno, da je to socialno, emocionalno in mentalno zrel človek, ker 
bomo lahko po potrebi z vzgojo in izobraževanjem na njegov razvoj še lahko vplivali. 

V strokovni literaturi je sposobnost odraslih za učenje različno opredeljena. 
Biti sposoben za učenje pomeni imeti določene izkušnje, prakso, delovne in učne 
navade ter nekatere za izobraževanje potrebne spretnosti: motorične, čutnO-zaz
navne in umske sposobnosti. 

Ko govorimo o učenju in izobraževanju odraslih, se moramo zavedati, da sta to 
dva različna pojma. S pojmom izobraževanje označujemo dejavnosti, ki so usmer
jene k razvijanju znanja, moralnih vrednot in razumevanja na vseh življenjskih 
področjih. Smoter izobraževanja odraslih pa je načrtno razvijati sposobnosti in jih 
seznanjati z dosežki različnih področjj družbene dejavnosti, da jih bodo razumeli, 
razvijali svojo in druge kulture ter naravne zakone. Učenje odraslih pa razumemo 
kot dejavnost, s katero posamezniki pridobivajo nova znanja, spretnosti in stališča 
za opravljanje določenega dela oz. dejavnosti. 

Učenje odraslih ima svoje specifične lastnosti, ki se močno razlikujejo od učenja 
otrok. Tako imajo odrasli bogato zalogo izkušenj, ki jo lahko prenesejo v učno 
situacijo in so pomemben vir za novo učenje, odrasli se učenja lotevajo problemsko, 
b01j so se priprav1jeni učiti in so za učenje bolj motivirani (Reiss, 2000). Odrasli 
doživ1jajo izobraževanje kot življenjsko potrebo, njihovi cilji, ki jih motivirajo za 
učenje, so časovno približani in določeni, iščejo življenjsko resničnost in uporabnost 
znanja ter se predhodno informirajo o vsebinah, učnih metodah in oblikah samega 
izobraževanja. 

4. Formalno izobraževanje odraslih 

Z razvojem andragoške prakse so se kazali novi prijemi v izobraževanju odras
lih. Prej veljavna klasifikacija izobraževanja in samoizobraževanje odraslih je do
bilo nove dimenzije. Predvsem na področju učenja odraslih so se izoblikovale štiri 
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oblike učenja, ki se med seboj ne izldjučujejo ampak dopolnjujejo. To so samoizo
braževanje, usmeIjeno izobraževanje, neformalno in formalno izobraževanje odraslih. 

Formalno izobraževanje je kronološko organizirano izobraževanje, ki privede do 
neke vrste formalno potIjenih izobraževalnih rezultatov z javno priznano listino, ki ga 
organizirajo osnovne in srednje šole, visoke strokovne šole in univerze (Jelenc, 1991). 
V katero vrsto izobraževanja se bo odrasli vključil, je odvisno od njegovih potreb, 
potreb njegovega okolja in možnosti, ki jih ima sam ali ki mu jih daje njegovo okolje. 
Samostojni visokošolski zavodi omogočajo pridobitev formalne izobrazbe. 

5. Metodologija raziskovanja 

Osnovno populacijo našega raziskovanja sestavljajo vsi izredni študenti drugih 
letnikov na samostojnih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji (Visoka šola 
za upravljanje in poslovanje Novo mesto, Visoka strokovna šola za podjetništvo 
Portorož, Visoka šola za turizem Portorož, Visoka šola za management Koper). 
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 reprezentativen. Vzorec 
anketiranih (n = 400) predstavlja 73,8 % celotne populacije izrednih študentov 
drugih letnikov. 

6. Rezultati in interpretacija 

6.1. Cilji raziskave 

Da bi čim bolje osvetlili obravnavani problem, smo morali ugotoviti: 
o motive, ki prevladujejo pri odraslih, da se vključijo v visokošolske 

strokovne programe; 
o vzroke, zaradi katerih se vključujejo ravno na samostojne visokošolske 

zavode; 
o dejavnike, ki ovirajo odrasle pri njihovi odločitvi za študij in med 

samim študijem; 
o kako organizirati izobraževanje, da bi vzdrževali pri študentih moti

vacijo na takem nivoju, da bi študij v rednem roku tudi končali. 

Ob tem smo izpostavili nekaj ključnih elementov: 
o če hočemo pritegniti k izobraževanju odrasle, moramo razumeti njihovo motivi

ranost v širšem (družbenem) kontekstu. Na odločitev za izobraževanje vpliva več 
med seboj povezanih in odvisnih motivov, ki pa se med posamezniki razlikujejo in 
so odvisni od starosti, izobrazbe in socialnega okolja. 
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o Ugotoviti moramo izobraževalne potrebe odraslih, jim ponuditi naprednejše 
programe, ki jih bodo prepoznali kot alternativo sedanjim možnostim pridobivanja 
znanja. Ugotoviti je treba, kje so šibke točke sedanje prakse in na osnovi tega 
spoznanja graditi naprednejšo teorijo. 

o Pravica do izobraževanja je teme1jna človekova pravica, ki je ne smemo omejiti 
le na en model. Demokratičnost izobraževanja pomeni prisluhniti tudi tistim, ki 
v pogojih tekmovalnosti nimajo najboljših možnosti, dograditi sistem material
nega stimuliranja izrednega študija, dograditi vpisni postopek za izobraževanje 
ob delu, ki naj bi bil sicer poenoten, vendar bolj življenjski. 

6.2. Populacija, ki se izobražuje na samostojnih visokošolskih zavodih 

Presenetljivo je, da je ta oblika izobraževanja privlačnejša za žensko populacijo 
(62,5 %). Znano je, da je izobrazbena struktura žensk v Sloveniji višja od izobraz
bene strukture moških. Z vključitvijo tako velikega deleža žensk v izobraževanje se 
bodo razlike samo še povečevale. To bo nedvomno povzročilo večjo prosvetljenost 
družin, višje aspiracije po izobraževanju njihovih otrok, kar bo da1jnoročno močno 
vplivalo na izobrazbeno strukturo Slovencev. 

Tabela 1: Izredni študentje po spolu glede na vrsto šol 

Moški Ženske Skupaj 
Šola f f% f f% f f% 

VŠUP 52 39,7 60,3 100,0 
VŠM 26 50,0 50,0 100,0 
VŠT 43 25,3 74,7 100,0 
VSŠP 29 

150 

Največji delež vpisane populacije je starih do 25 let (48,3 %). V času anketiranja 
je bilo brezposelnih kar 30 % respondentov. Ob tem moramo opozoriti, da izredna 
oblika študija ni namenjena mladim nezaposlenim diplomantom srednjih šol. 
Izredni študij oz. izobraževanje ob delu je namenjeno tistim odraslim, ki so redno 
zaposleni in za izobraževanje uporabljajo svoj prosti čas. Tako veliko število 
vpisanih kaže na to, da število razpisanih mest za redni študij ne ustreza potrebam 
po izobraževanju mladine in da je zakonodaja, ki regulira vpisni postopek, neflek
sibilna. Izredni študij ne sme postati oz. ne more biti nadomestilo za brezposelnost, 
poleg tega pa bi lahko postali visokošolski strokovni programi pribežališče za manj 
uspešne srednješolce. 
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Tabela 2: Starostna struktura respondentov po šolah 

Starost 
Šola do 25 f% f% 36-45 f% nad46 f% Skupaj f% 

VŠUP 40 30,5 38,2 30,5 1 0,8 131 100,0 
VŠM 16 30,8 46,2 15,4 4 7,7 52 100,0 
VŠT 115 67,6 27,1 4,7 1 0,6 170 100,0 
VSŠP 22 ° 47 

Skupaj 193 48,3 139 34,8 62 15,5 6 1,5 400 100,0 

Z raziskavo smo tudi ugotovili, da je delež neporočenih študentov večji kot 
60 %. Večina jih meni, da nima dovolj časa za študij, kar je nesprejemljivo, saj mora 
izredni študent več samostojno delati. Bliže resnici je najbrž to, da svoje energije 
ne usmerjajo v produktivno izrabo časa, kar lahko še zniža nivo njihove usposobi je
nosti za delo. Večina je nezaposlenih, torej brez potrebnih izkušenj, s katerimi bi 
lahko kompenzirali dve tretjini predvidenih pedagoških ur za redno obliko študija. 
To pomeni za šole spričo nehomogene starostne strukture študentov svojevrsten 
problem, saj bi ta populacija potrebovala specifičen pedagoški pristop z vzgojnimi 
komponentami in pedagoško psihološkimi prijemi, ki bi vzdrževali že tako šibko 
motivacijo za študij na ustreznem nivoju skozi vsa leta izobraževanja. 

Dobra polovica (57,9 %) udeležencev izobraževanja na samostojnih visokošol
skih zavodih ima do 15 let delovne dobe. To je ravno dovoJj, da znajo presoditi 
pomen izobraževanja za svoje poklicno delo, obilica izkušenj, ki so si jih pridobili, 
pa jim omogoča povezovanje novih znanj s praktičnimi izkušnjami. S svojim delom 
so zadovoljni. 

6.3. Zadovoljstvo anketiranih izrednih študentov s kvaliteto pedagoškega dela 

Strokovnjak, ki dela z odraslimi, mora dobro poznati značilnosti učenja odras
lih, obvlada vsebine, ki jih poučuje, zna biti sprejemljiv za zamisli drugih in se 
zaveda, kako pomembne so pri poučevanju izkušnje odraslega, ki jih povezuje in 
prepleta s teoretičnimi izhodišči in na ta način obogati izobraževalni proces (Wlod
kowski, 1993). Pri kvalitetnem delu se andragog zna prilagajati konkretni skupini 
izobraževancev in tudi vsakemu posamezniku. To je pogojeno z različnimi stili v 
mentorstvu in svetovanju, ki jih imajo posamezni andragoški delavci pri izo
braževanju odraslih (akomodativni, asimilativni, divergentni in konvergentni stil). 
Enako pomembni so tudi učni stili udeležencev izobraževanja, ki jim olajšajo 
izobraževanje (Minton, 1997). Če bi imeli izobraževanci in izobraževalci enak 
izhodiščni stil, bi to izobraževance še dodatno motiviralo k izobraževanju in redne
mu spremljanju pedagoškega procesa. 
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V okviru našega preučevanja smo potrdili teoretična izhodišča, ki poudarjajo 
vlogo in pomen andragoškega delavca v procesu izobraževanja odraslih. Po mnenju 
respondentov so predavatelji na samostojnih visokošolskih zavodih dobri andrago
gi, saj so z njimi zadovoljni (82 %) oz. zelo zadovoljni (9,7 %). To zagotovo kaže, 
da se izobraževalci prilagajajo potrebam in izkušnjam izobraževancev, ki so ustvarili 
potrebo po učenju in da z ustreznimi spodbujevalnimi pedagoškimi prijemi omo
gočajo udeležencem izobraževanja, da integrirajo novo znanje s starim in z iz
kušnjami. Nata način zagotovo omogočajo izobraževancem razvoj samospoštovan
ja, samozaupanja in sprejemanja samega sebe. To pa so pomembni dejavniki pri 
motivaciji za izobraževanje. 

Tabela 3: Zadovoljstvo respondentov s predavatelji 

Zadovoljstvo s predavatelji f f% 

zelo sem zadovoljen 39 9,7 
zadovoljen 328 82,0 
nezadovoljen 32 8,0 
zelo nezadovoljen 1 0,3 

Skupaj 400 100,0 

Poudariti moramo, da je motivacija za izobraževanje pri udeležencih izo
braževanja delno odvisna tudi od motivacije, ki jo ima za svoje delo z odraslimi 
predavatelj. Če svojega dela ne opravlja dovolj zavzeto in le bolj formalno po 
dolžnosti, toliko da opravi predpisane ure, izobraževanje in pedagoški proces ne 
bosta pustila globljih sledi niti v predavatelju niti v izobraževancih. 

Ugotovili smo, da je zadovoljstvo s predavatelji zelo motivirajoče, saj se je kar 
91,8 % respondentov opredelilo, da na njihovo zadovoljstvo s študijem v vpisanem 
programu vpliva tudi dobro delo predavateljev. 

Za kakovostno izobraževanje sta zelo pomembna poznavanje in ustrezna 
uporaba učnih oblik in metod, ki pa v izobraževanju odraslih niso podrobneje 
predpisane. Izbor in uporaba metod je odvisna od snovi, od zrelosti in predznanja 
izobraževancev, učnih pripomočkov, ki so na vojjo, in od samega izobraževalca. 
Enotne klasifikacije ciljev in učnih metod za izobraževanje odraslih v strokovni 
literaturi ni. Najrazličnejši strokovnjaki (Alessandrini, 1996; Jereb, 1998; Rečnik, 
1999) jih delijo glede na komunikacijo med izobraževalcem, izobraževanci in izvori 
znanja, glede na celostno podobo razvoja izobraževalne tehnologije, glede na 
upoštevanje aktivnosti, ki je v ospredju in je skupna vsem v skupini izobraževancev, 
pa tudi glede na področja učenja. Te metode v današnjem času dopolnjujejo novejše 
metode, ki dopuščajo izražanje vseh idej odraslega v izobraževalnem procesu in 
tako v največji možni meri upoštevajo suverenost, ustvarjalnost odraslih in njihovo 
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sprejemanje sveta. Zaradi tega na odrasle delujejo zelomotivirajoče, saj jih spod
bujajo k sodelovanju in jim dajejo občutek enakopravnosti v izobraževalnem 
procesu. 

V tesni povezavi z učnimi metodami so učne oblike, ki nam pomenijo predvsem 
temeljni organizacijski okvir izobraževalnega procesa, v katerem za dosego izo
braževalnih ciljev uporabljamo različne izobraževalne metode (Jereb, 1998). Naj
primernejše izobraževalne oblike za izobraževanje odraslih so predvsem preda
vanje, seminar, tečaj, strokovni posvet, študijski krožek, inštrukcije, konzultacije, 
svetovanje, mentorstvo. 

Kako pomembna je ustrezna izbira izobraževalnih oblik pri izobraževanju 
odraslih, smo dokazali tudi pri našem raziskovanju. Preučevali smo, kateri so 
najprimernejši načini za pridobivanje želenega znanja. Po mnenju respondentov so 
to šolanje po rednem programu, predavanja in seminarji v sklopu izrednega študija 
ter praktično usposabljanje, kar je tudi v strokovni literaturi navedeno kot najpri
mernejše pri izobraževanju odraslih. 

Najpogostejše učne metode so: metoda predavanja (98 %), metoda pogovora 
(88 %), metoda demonstriranja (51 %) in metoda dela s tekstom (43 %). Prevla
dujejo izrazito tradicionalni načini pridobivanja znanja, kar je zaskrbljujoče, saj 
predvsem metoda predavanja, ki je najpogostejša, onemogoča izobraževancem 
aktivno sodelovanje, saj so postavljeni v vlogo pasivnih poslušalcev. To lahko 
opravičimo s tem, da se vsak predavatelj zaveda, da mora v minimalnem številu 
pedagoških ur izrednim študentom posredovati čim več informacij s svojega stro
kovnega področja, kar pa lahko doseže le s klasičnim predavanjem, ki pa je za 
študente mnogokrat naporno, včasih tudi nezanimivo in nemotivirajoče. 

Da bi se predavatelji temu lahko izognili, bi morali med predavanja vplesti tudi 
modernejše načine pridobivanja znanja. V začetku bi morda naleteli na odpor in 
slabo aktivnost izobraževancev, ki že iz osnovnošolskih in srednješolskih let bolj 
poznajo tradicionalne oblike prenašanja znanja, navajeni so jih, zato so jim blizu in 
jih sprejemajo kot najustreznejše. Druga rešitev pa bi lahko bila v povečanem 
številu predvidenih pedagoških ur za izredne študente, kar pa spet lahko povzroči 
nove organizacijske težave in podaljšanje študija. S tem pa bi bili študenti še 
najmanj zadovoljni. 

6.4. Odločitev odraslih za izobraževanje 

Splošna značilnost ljudi je potreba po napredovanju, razvijanju in samopotrje
vanju. Odrasli živijo v dinamičnem svetu akcije, kjer se sprotno oblikujejo potrebe 
po znanju, po najnovejših informacijah. Prav omenjene potrebe sproti osmišljajo 
izobraževanje odraslih in spodbujajo željo po izobraževanju. 

Odrasli se odločajo za izobraževanje po svoji presoji, čeprav so v ozadju 
življenjske potrebe materialne, intelektualne, socialne, kulturne in čustvene narave 
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(Rogers, 1992). Izobraževanje doživljajo kot življenjsko potrebo zaradi spoznane 
nujnosti slediti razvoju stroke, znanosti in tehnologije in iz zavesti, da jim bo znanje 
pomagalo pri poklicnem in družbenem delu. Pripravljenost odraslih na izo
braževanje se kaže tudi v tem, da so njihovi cilji, ki jih motivirajo za izobraževanje, 
časovno približani in določeni, med samim izobraževanjem pa tudi znajo poiskati 
resnično uporabnost znanja. 

Nadaljnje izobraževanje pomeni, da se pri odraslih z izobraževanjem po obse
gu, stopnji in vsebini širita in poglabljata obseg in kakovost pridobljenega znanja, 
saj gre za nadgradnjo temeljnega znanja in izobrazbe (Tought, 1994). 

Pri posameznikih nastaja motivacija kot kopičenje energjje pod vplivom eks
ternih in internih dražljajev, ki. jo posamezniki s svojo aktivnostjo zmanjšujejo. To 
pa predstavlja pogoj za nadaljnjo aktivnost. Motivacija vzpostavlja stanje pripravl
jenosti tudi pri izobraževanju, kjer imajo pomembno vlogo psiho socialne potrebe, 
interesi, stališča in vrednote tistega, ki se je že vključil v izobraževanje ali pa se nanj 
pripravlja. 

Vsak posameznik ima celo paleto individualnih motivov, ki sprožijo in 
pospešijo nadaljevanje učenja. V ospredje vedno znova stopajo novi motivi, ki so 
povezani z izobraževanjem. 

Pri preučevanju specifičnih motivov za izobraževanje moramo posameznike 
opazovati v njihovem specifičnem socialnem okolju. Rezultati preučevanja vseh 
motivov so socialno pogojeni in navadno niso veljavni za drugo družbeno okolje. 
Motivi za izobraževanje so odvisni od kulturnega statusa okolja, v katerem posa
mezniki živijo in si v njem zagotavljajo svojo eksistenco, zato se hierarhija teh 
motivov spreminja od okolja do okolja (West, 1996). 

Posamezniki si za svoje obnašanje tudi sami razvijajo motive in ni nujno, da ti 
prihajajo od zunaj. Želja po učenju in izobraževanju pri odraslih je plod avtonomnih 
človekovih pobud. 

Vsak posameznik ima vedno hkrati več motivov. Nekateri od njih sprožijo in 
pospešijo nadaljevanje učenja in izobraževanja pri odraslih, vendar je to odvisno 
od trenutnih notranjih in zunanjih pogojev. Ce se ti spreminjajo, se lahko pojavi 
nov motiv za učenje in izobraževanje, lahko pa celo antimotiv (ovira), ki ga zavira. 

V okviru našega preučevanja smo navedli in komentirali najpogostejšo in v 
strokovni literaturi (Krajnc, 1982; Rogers, 1992; Tought, 1994) dostopno definicijo 
o delitvi motivov za izobraževanje na notranje in zunanje. Ugotovitve, do katerih 
smo prišli, potrjujejo že pridobljene rezultate iz že narejenih raziskav doma in v 
tujini. 

Analiza v naši raziskavi je pokazala, da med motivi prevladujejo želja po 
samostojnosti in neodvisnosti (49 %), po kvalitetnejšem opravljanju dela v poklicu 
(35,3 %), po usposobljenosti za življenje (34 %) in po preizkušanju svojih sposob
nosti (33,3 %). Vsi našteti motivi so notranji. Med zunanjimi motivi pa izstopata 
samo dva: boljši zaslužek (33 %) in pridobitev novega poklica (31,8 %). Vsi drugi 
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motivi so med seboj relativno izenačeni in glede na slab odstotek izbire šibkejši, 
zato lahko predpostavimo, da nimajo pomembnejšega vpliva na izobraževanje 
odraslih. 

Avtonomno motivirani udeleženci izobraževanja iščejo merila uspešnosti v 
samem sebi (postati samostojen in neodvisen, postati usposobljen za življenje, želja 
po kvalitetnejšem opravljanju dela v poklicu in preizkušanju svojih sposobnosti). 
Heteronomno motivirani pa iščejo merila uspešnosti v okolici (boljši zaslužek, 
pridobitev novega poklica) in so uspešni le, če so boljši od drugih. 

Tabela 4: Motivi, ki vzpodbujajo k izobraževanju 

Zelo Pomemben Manj 
Motivi za izobraževanje pomemben f% f % pomemben f % 

postati samostojen in neodvisen 
kvalitetnejše delo v poklicu 
postati usposobljen za živ1jenje 
preizkusiti svoje sposobnosti 
boljši zaslužek 
pridobiti si nov poklic 
priti na boljše delovno mesto 
spodbuda in podpora lastne družine 
ustvariti si večji ugled in vpliv 
priti v stik z ljudmi 
tekmovanje z drugimi 
pridobiti si nove prijatelje 
razlika v izobrazbi med sodelavci in vami 
zgled drugih 
višja izobrazba glede na partnerja 
spodbude v delovnem kolektivu 
izmakniti se težavam ( neustrezna izobrazba) 

26,3 14,3 8,5 
12,5 13,8 9,0 
18,0 9,3 6,7 
7,3 13,2 12,8 
11,8 14,0 7,2 
5,5 10,3 16,0 
~O ~8 4~ 
3,8 4,7 9,5 
2~ ~O ~O 
0,8 4,0 5,5 
0,3 1,3 2,8 
0,0 1,0 2,3 
0,0 0,8 1,5 
0,8 0,5 0,3 
0,0 0,5 0,8 
0,3 0,3 0,0 
1,5 2,3 3,5 

Skupaj 
f% 

49,0 
35,3 
34,0 
33,3 
33,0 
31,8 
18,3 
18,0 
16,3 
10,3 
4,3 
3,3 
2,3 
1,6 
1,3 
0,6 
7,3 

Motiv postati samostojen in neodvisen je izrazitejši pri mlajših udeležencih 
izobraževanja, starih do 25. let, za katere je značilno, da finančno še niso neodvisni 
in imajo veliko željo po materialni neodvisnosti. Motiv prevladuje tudi pri tistih 
respondentih, ki niso zaposleni in ravno tako vidijo v ozadju tega motiva možnost 
zadovoljevanja svojih materialnih potreb. Podatki raziskave tudi kažejo, da zado
voljstvo z delom, ki ga respondentje opravljajo, predstavlja pomembno spodbudo 
za oblikovanje motiva po večji samostojnosti in neodvisnosti tudi na delovnem 
mestu. 

Motiv, da bi kvalitetnejše opravljali svoj poklic, je močnejši pri tistih respon
dentih, ki so zaposleni v velikih podjetjih, saj je med zaposlenimi v velikih podjetjih 
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prisotna večja tekmovalnost, pa tudi možnosti za hitrejše napredovanje v poklicu 
so manjše, saj se za boljša delovna mesta poteguje več zaposlenih. Motiv je 
izrazitejši tudi pri tistih, ki opravljajo zahtevnejše delo kot ga predvideva njihova 
izobrazba, zato vidijo v izobraževanju večjo možnost za kvalitetnejše opravljanje 
dela, kar bi jim omogočilo na novo pridobljeno znanje med študijem. Po drugi strani 
pa želijo z izobraževanjem upravičiti svoj položaj, ki ga imajo v delovnem okolju. 

Motiv, ki vodi k boljši usposobljenosti za življenje, se zdi najpomembnejši 
mlajšim respondentom, starim do 25 let. Zavedajo se pomena usposobljenosti za 
življenje, ki ga gledajo tako z nematerialnega in materialnega vidika. 

Motiv "preizkusiti svoje sposobnosti" je za vse udeležence izobraževanja enako 
pomemben. Vsi vidijo v izobraževanju izziv za preverjanje svojih sposobnosti oz. 
zmog1jivosti za izobraževanje. 

Motiv "boljši zaslužek" je v ospredju pri moških, ki pomen izobraževanja bolj 
ocenjujejo z materialnega vidika (boljša zaposlitev, boljša plača, kariera). Izrazitejši 
je tudi pri tistih, ki svoje delo opravljajo na mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi, 
in pri respondentih, ki imajo od 6 do 15 let delovne dobe. To lahko razložimo s tem, 
da si prvi želijo ob pridobitvi diplome neke vrste priznanje svoje organizacije v obliki 
višjega osebnega dohodka, drugi, ki so šele na začetku svoje poklicne poti, pa vidijo 
v izobraževanju možnost za napredovanje na delovnem mestu in posredno tudi 
boljši zaslužek. 

6.5. Odnos okolja do izobraževanja respondentov 

Pogosto se dogaja, da odnos družine ali najbližjih prijateljev pomembno vpliva 
na lasten odnos do izobraževanja, na vrednotenje izobraževanja, iz česar seveda 
izhajajo ustrezne konsekvence. To je potrdila tudi naša raziskava, ki je pokazala, 
da ima ožje socialno okolje pozitivno mnenje o izobraževanju, saj dobi podporo v 
družinskem krogu 95,4 % in v krogu prijateljev 81,7 % izobraževancev. Očitno živi 
velika večina udeležencev izobraževanja v takem okolju, ki izobraževanje visoko 
vrednoti. 

Tabela 5: Odnos družine respondentov do izobraževanja 

Odnos družine do izobraževanja f f% 

zelo me podpirajo 197 49,2 
podpirajo me 185 46,2 
ovirajo me 3 0,8 
zelo me ovirajo ° 0,0 
jim je vseeno 15 3,8 
Skupaj 400 100,0 
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Ugotovili smo, da predstavljajo delovne organizacije in sodelavci v približno 
enaki meri (44,2 % : 43,4 % ) pobudnike za izobraževanje. So pozitivni dejavnik, ki 
odrasle udeležence izobraževanja podpirajo predvsem moralno in veliko manj 
materialno. Dobra polovica izobraževancev je zaposlenih v malih podjetjih, opravl
jajo dela, ki so ustrezna njihovi izobrazbi in niso na vodilnih delovnih mestih. 

Tabela 6: Odnos delovne organizacije in sodelavcev do izobraževanja 

Delovna organizacija Sodelavci 
Odnos do izobraževanja f f% f f% 

zelo me podpirajo 52 13,0 39 9,7 
podpirajo me 125 31,2 135 33,7 
ovirajo me 23 5,7 10 2,5 
zelo me ovirajo 5 1,3 1 0,3 
jim je vseeno 74 18,5 94 23,5 
nisem zaposlen 121 30,3 121 30,3 

Skupaj 400 100,0 400 100,0 

Ugotovili smo, da različni motivi z različno stopnjo intenzivnosti vplivajo na 
udeležence izobraževanja. Med seboj so povezani in povečajo uspešnost delovanja 
vsakega posameznika, ki se izobražuje. Ker je izobraževanje odraslih prostovoljno, 
motivacija zanj niha in ni enako intenzivna od začetka do konca izobraževanja. 
Zlasti pri tistih, ki imajo za izobraževanje zelo nizko motivacijo, lahko pričakujemo, 
da ne bodo uspešno dokončali študija. Zato je potreben obsežen in razvit sistem 
spodbud in okoliščin, ki odrasle motivirajo k učenju in izobraževanju. 

Povezava med šolami in organizacijami je nujno potrebna, saj smo v raziskavi 
ugotovili, da se delovne organizacije, v katerih so udeleženci izobraževanja zapos
leni, ne zanimajo dosti za izobraževanje svojih zaposlenih. Le slaba polovica 
delovnih organizacij jih pri tem podpira. Skoraj tretjina sodelavcev je popolnoma 
indiferentnih do izobraževanja, našla bi se tudi peščica tistih, ki svojega sodelavca, 
ki se izobražuje, pri tem ovira. Organizacije in sodelavci nudijo bolj neke vrste 
moralno podporo in zelo malo (16,5 %) jih je priprav1jenih pomagati tudi mate
rialno, s plačilom šolnine. 

6.6. Dejavniki, ki ovirajo respondente pri študiju 

Pri izobraževanju odraslih ne moremo mimo dejstva, da nastajajo v vseh fazah 
izobraževanja antimotivi oz. ovire, ki znižujejo stopnjo motivacije in onemogočajo 
nemoteno udeležbo v procesu izobraževanja. Analizirali smo domačo in tujo 
literaturo, ki obravnava te antimotive oz. negativne motive, v strokovni literaturi 
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največkrat poimenovane kot ovire za izobraževanje, in ugotovili, da jih teoretiki 
različno opredeljujejo in navajajo. Za našo raziskavo smo se odločili, da bomo ovire 
delili na situacijske, ki izhajajo iz posameznikovega trenutnega razpoloženja; ins
titucijske, ki zajemajo ponudbo ustreznih študijskih programov, vpisne pogoje, 
urnike, načine prenašanja znanja, učne metode in oblike ter predavatelje; dispozi
cijske, ki so povezane s psihološkimi značilnostmi odraslega (Jelenc, 1989). 

Zanimalo nas je, kateri dejavniki najpogosteje ovirajo izobraževance pri izo
braževanju in jim zmanjšujejo motivacijo zanj. Ugotovili smo, da izhaja največ 
motečih dejavnikov iz situacijskih ovir: pomanjkanje časa pri študiju ovira 66,5 %, 
stroški izobraževanja 55,1 %, oddaljenost od izobraževalne ustanove 14,1 % in 
družinske obveznosti 11,3 % respondentov. Sledijo jim institucijske ovire, za katere 
se je opredelilo 35,3 % respondentov in dispozicijske ovire, ki onemogočajo 
nemoteno izobraževanje 22,3 % respondentom. 

Tabela 7: Ovire respondentov pri študiju 

Ovire danes 

pomanjkanje časa 
stroški izobraževanja 
družinske obveznosti 
oddaljenost od izobraževalne ustanove 
slaba informiranost o možnostih izobraževanja 
neustrezni študijski programi 
neustrezni vpisni pogoji 
neustrezen urnik predavanj 
način prenašanja znanja 
nizka samozavest 
prepričanje, da nisem sposoben študirati 
strah pred izpiti 
prestar za izobraževanje 
nisem vedel, v kateri program bi se vk1jučil 

Ovira 
f% 

66,5 
55,1 
11,3 
14,1 
6,3 
3,3 
4,3 
10,6 
10,8 
5,6 
2,1 
9,8 
0,5 
4,3 

Ne ovira 
f% 

10,5 
15,3 
11,0 
13,5 
2,5 
2,5 
0,8 
7,5 
8,0 
7,8 
0,0 
9,0 
3,5 
4,5 

Pomanjkanje časa najbolj pesti izobraževance, stare od 26 do 35 let, ženske 
mnogo bolj kot moške, neporočene, kar je presenetljiv podatek, tiste, ki so od 
izobraževalne ustanove oddaljeni do 35 kilometrov, in tiste, ki jih sodelavci in 
delovne organizacije pri njihovi odločitvi za izobraževanje ne podpirajo. Stroški 
izobraževanja so največja ovira tistim študentom, ki so stari do 25 let. Ta ovira je 
izrazitejša tudi pri neporočenih udeležencih izobraževanja in pri tistih, ki si šolnino 
plačujejo sami. Družinske obveznosti mnogo bolj ovirajo pri izobraževanju ženske 
kot moške in predvsem tiste, ki so poročeni. Odda1jenost od izobraževalne ustanove 
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onemogoča nemoteno izobraževanje tistim, ki so odda1jeni nad 46 kilometro~, 
najmanj pa tiste, ki so oddaljeni do. 5 .kilo~etr?v: Yečj? .?vi:o t? predsvta~l~a 
ženskam. Za oviro se je izkazala izrazIteje tudI pn tIstIh, ki JIm solmno placuJejo 
starši. Ti so še finančno odvisni in najverjetneje tudi brez lastnega prevoznega 
sredstva. 

7. Zaključek 

Raziskava v okviru Nacionalnega programa izobraževanja odraslih je sicer 
pokazala skoraj enotno mnenje vodiln~~ kadrov gle~e p?membnosy.~?br~ev~n~a 
zaposlenih, vendar so ob tem opozonlI na to, da mmaJo razpolozljIvIh fmancn~h 
sredstev, s katerimi bi jim omogočili izobraževanje. Zato se nam ob tem poraja 
vprašanje, kako ta sredstva zagotoviti in spodbuditi delovne organiz~cije, ~a bo~o 
vlagale v izobraževanje; kako motivirati zaposlene, da ~e b?do za l~obrazevanJe 
odločali, in kako prepričati državo, da je njeno sodelovanje pn. tem nUjno potreb~o. 
Ob tem zagotovo ne moremo računati na samodejno razsvetljenost vodstev p?dJ~~ 
tij, navdušenje države in na veliko željo zaposlenih po znanju. Vodstva orgamzacl~ 
so sicer velikokrat pripravljena vlagati v zaposlene, vendar ne vedo, kako. Tu b~ 
lahko priskočila na pomoč država, ki bi z organiziranje?I semin~~ev za v?ds~~m 
kader o pomembnosti izobraževanja njihovih zaposlemh pospesda, da bl vsezlvl-
jenjsko učenje uvrstili med pozit!vne us~e~itve p?djet~j in ga t~~o ~11;di ra~j~li, 
približali svojim zaposlenim, da bl ga sprejelI za SVOjega m ga ne bl cutIlI kot pnsIl? 
Razvijati bi se začele učeče se organizacije, ki bi s pospeševanjem izobraževa~Ja 
svojih kadrov pravzaprav ustvarjale novo znanje kot kulturno vrednoto skl~paJ s 
svojimi zaposlenimi in zunanjim okoljem (izobraževalci, pedagogi, andragogl). 

Ugotoviti bi morali, kje na lestvici posameznih motivov je posamezen udele~en
ec izobraževanja. Pri tem bi nam pomagalo interdisciplinarno raziskovanje motIvov 
za izobraževanje odraslih na državnem nivoju in na posameznih visokošolskih 
zavodih, ki bi z ustreznimipedagoško-psihološkimi prijemi motivacijo za izo
braževanje še spodbujali. 

Tako bi lahko prišli do pomembnih spoznanj o tem, kateri motivi odrasle 
spodbujajo pri njihovi odločitvi za študij, kar bi izobraže~alnim u~tan~vam o~o~ 
gočalo, da bi na primernejše načine privabljale nove kandIdate za studIJ. S svoJImI 
študijskimi programi, z modernejšimi načini prenašanja znanja, s spremembo 
tradicionalnega načina izvajanja izrednega študija bi lahko pomembno vplivale na 
odrasle, tako da bi njihove motive za izobraževanje še bolj krepile in razvijale nove. 

Za dobro motivacijo svojih študentov bi morali samostojni visokošolski zavodi 
nenehno spremljati razvoj in napredek znanosti, potrebe na trgu delovne sile in 
temu ustrezno prilagajati svoje študijske programe in njihove sklope. Težiti bi 
morali k temu, da bi odraslim ponujali naprednejše programe, ki jih bodo prepoz-
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nali kot alternativo sedanji neuspešni praksi pridobivanja znanja, kar bi jih še 
dodatno motiviralo za izobraževanje. 

Samostojni visokošolski zavodi bi morali nenehno spremljati potek izobraževal
nega procesa, ker bi tako lahko ugotovili, kje so šibke točke sedanjega izobraževan
ja in bi na teh izkušnjah gradili naprednejšo teorijo, naprednejše metode in oblike 
izobraževanja odraslih. 

Samostojni visokošolski zavodi bi se morali boJj povezati s svojo širšo okolico 
- z delovnimi organizacijami, jim predstaviti svoje študijske programe, cilje in 
prednosti izobraževanja, pomen izobraževanja za zaposlene na njihovih šolah in na 
ta način vzpodbujati vodilni kader k pozitivnemu mnenju o nujnosti izobraževanja 
svojih zaposlenih. 

Tako bi organizacije pokazale večji posluh za izobraževalne potrebe svojih 
zaposlenih injim z raznimi ugodnostmi študij tudi omogočale in ga vzpodbujale pri 
tistih, ki se še ne izobražujejo: pomoč pri plačilu šolnine, študijski dopust vsaj na 
dan izpita, občasna menjava dela v izmeni, možnost popoldanske uporabe računal
nika v študijske namene (za pisanje seminarskih nalog), pomoč pri nakupu stro
kovne literature, ki bi bila dostopna tudi ostalim zaposlenim. Ker večina iz 0-

braževancev piše seminarske naloge s svojega delovnega področja, bi jim 
organizacija lahko omogočila dostop do nekaterih podatkov (pravilnikov, statis
tičnih analiz), ki bi jih lahko s pridom uporabili pri študiju. 

Za dobro motivacijo svojih študentov bi morali samostojni visokošolski zavodi 
ponuditi ugodnejši način plačila šolnine (na več obrokov), saj ta predstavlja za 
sedanje in prihodnje udeležence v izobraževanju pomembno oviro, saj si jo večina 
sama plačuje. Tudi banke bi lahko ponudile ugodnejša posojila za študij. Če imajo 
to možnost redni študenti, zakaj je ne bi imeli še izredni. 

Država bi morala poskrbeti za primernejše vpisne pogoje za izredne študente 
in jih ne bi smela enačiti z vpisnimi pogoji za redne študente. Država naj ne bi 
omejevala vpisa na študij ob delu, ampak bi morala poiskati ustreznejši način 
izvajanja le-tega, kar bi omogočalo vpis večjemu številu izrednih študentov. Ob tem 
ne smemo pozabiti, da mora odrasli zbrati veliko poguma, volje in motivacije, da 
se sploh odloči za štUdij. Pri nekaterih je ta motivacija šibkejša in če jim zaradi 
omejitve onemogočimo vpis, jim bo motivacija upadla in vprašanje je, če bodo še 
kdaj ponovno zbrali pogum za študij. 

Zavedati se moramo, da je poznavanje ovir enako pomembno kot poznavanje 
motivov, saj znižujejo motivacijo za izobraževanje. Na nekatere ovire težko vpliva
mo, nekatere pa bi lahko omilili ali celo odpravili z ustreznimi pedagoško--psiho
loškimi pristopi svetovalca, predavatelja, mentorja ali tutorja. 

Samostojni visokošolski zavodi bi lahko omilili vpliv institucijskih ovir in z dobrimi 
andragoškimi pristopi predavateljev tudi dispozicijske ovire. Ker obravnavanje ovir 
ravno tako zahteva interdisciplinarni pristop kot obravnavanje motivov, bi morali 
predvsem omogočiti vsem andragoškim delavcem ustrezno andragoško predznanje, ki 
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bi jim izobraževanje odraslih osvetlilo iz več zornih kotov, da bi s poznavanjem 
sposobnosti odraslega za učenje in posebnosti učenja odraslih lahko pqmembno 
pripomogli k razvijanju pozitivnih motivov za izobraževanje in odpravljanje ovir. 

Vsak posameznik bi se moral zavedati, da je izobraževanje danes ena od 
najpomembnejših vrednot, ki odpira nove možnosti za bogatitev in osvežitev že 
pridobljenega znanja in nenazadnje tudi za osebnostno rast. 
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Dr. Slavko Cvetek 

Pedagoška praksa in njen pomen 
za izobraževanje učiteljev 

Pregledni znanstveni članek 

UDK 371.13/.16 

DESKRIPTORJI: pedagoška praksa, izobraževanje 
učiteljev, programska evalvacija 

POVZETEK - Avtor na začetku pregleda različna 
pojmovanja o vlogi pedagoške prakse za profesional
ni razvoj študentov ter navede nekaj podatkov o 
vključenosti pedagoške prakse v programe za izo
braževanje učiteljev. Avtor ugotavlja, da je v sodob
nem izobraževanje učiteljev v Evropi in svetu praksa 
(izkustvo) vse manj razumljena zgolj kot uporaba 
teoretičnih spoznanj in principov, ki so jih študenti 
pridobili s predavanji na fakulteti, ter da dobiva v 
izobraževanju učiteljev ključno vlogo in pomen. Izha
jajoč iz izkustva (prakse), študenti na osnovi kritične
ga premisleka preverjajo posredovane teorije in prin
cipe ter gradijo svoje profesionalno znanje. 
Avtor zatem oceni vlogo in status pedagoške prakse v 
izobraževanju učiteljev v Sloveniji. pri tem izhaja iz 
podatkov in ugotovitev, objavljenih v znanstveni in 
strokovni periodiki, ter iz ugotovitev obsežne evalva
cije programa za izobraževanje učiteljev angleškega 
jezika na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, ki 
jo je opravil avtor v letih 2000/2001. Avtor ugotavlja, 
da pedagoška praksa v izobraževanju učiteljev pri nas 
nima ustrezne vloge, kar je, med drugim, razlog za to, 
da študenti ob zaključku študija na fakulteti niso 
ustrezno usposobljeni za poučevanje in pedagoško 
delo v šoli. 

1. Uvod 

Review 

UDC 371.13/.16 

DESCRIPTORS: teaching practice, teacher educa
tion, programme evaluation 

ABSTRACT - The author starts with a reviewofdifferent 
conceptions of the role of teaching practice in student 
teachers' professional developmen~ andprovides infor
mation on the inclusion of teaching practice in study 
programmes. He finds that in modem teacher education 
in Europe and the world there is an increasing under
standing that practice is not mere application of theory 
and principles students receive at the faculty but has 
instead acquired a key role and crucial importance in 
teacher education programmes. Based on experience 
(practice) and reflection on that experience, students can 
critically examine the acquired theories and principles 
and in this way build up their professional knowledge. 
The author then evaluates the role and status of teaching 
practice in teacher education in Slovenia. His evaluation 
is based on the results of published research and on the 
results of an extensive evaluation of the programme of 
initial education of English language teachers at the 
Faculty of Education, University of Maribor, which the 
author conducted in 2000-2001. The author has estab
lished !hat teaching practice is not given an appropriate 
role which is, among other things, amajor reason why 
students are not adequately prepared for teaching after 
the completion of the programme. 

Najbrž bi težko oporekali trditvi, da glede na to, da je poučevanje po svojem 
bistvu praktična dejavnost, študenti, bodoči učitelji, ne morejo začeti razvijati 
svojega lastnega profesionalnega znanja, dokler ne vstopijo v razred. Seveda je 
treba priznati, da noben študent, bodoči učitelj, ne vstopi v razred kot popoln 
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začetnik. S seboj prinaša vrsto znanj in spretnosti, pridobljenih v drugih okoljih, 
svoje izkušnje kot učenec in teoretično znanje, ki ga je pridobil na fakulteti. Res pa 
je, da se to znanje bistveno razlikuje od znanja, ki ga študent, bodoči učitelj, pridobi 
s samim poučevanjem. Vsak, ki uči, namreč dobro ve, da je učenje poučevanja nekaj 
drugega kot učenje o poučevanju. Poglejmo za začetek nekaj pojmovanj o pomenu, 
ki ga ima pedagoška praksa za profesionalni razvoj študentov, bodočih učiteljev, 
ter podatkov in ocen ter razmislimo o tem, kako je pedagoška praksa Vključena v 
programih za izobraževanje učiteljev. 

2. Pojmovanja o pomenu pedagoške prakse za profesionalni 
razvoj študentov, bodočih učiteljev 

Splošno je znano, da gre pri profesionalnem razvoju študentov za proces, v 
katerem se študenti ob pridobivanju znanj, izkušenj in odgovornosti pomikajo proti 
kompleksnejšim vzorcem mišljenja. Nekateri avtorji opisujejo profesionalni razvoj 
študentov, bodočih učiteljev, kot prehod skozi različne stopnje. Tako na primer 
Fuller in Brown (1975, povz. po Furlong in Maynard, 1995) ugotavljata v profesio
nalnem razvoju študentov tri ločene stopnje: preživetje, mojstrstvo in, kot zadnjo, 
stopnjo, kjer se študenti, bodoči učitelji, bodisi ustalijo v rutinskem delu in posta
nejo odporni na spremembe, ali pa začno izkazovati tj. "posledično usmerjenost", 
kar pomeni, da se začno zanimati za vpliv, ki ga imajo na učence, in se odzivati na 
povratne informacije o svojem poučevanju. Calderhead (1987, povz. po Furlong in 
Maynard, 1995) prav tako prepoznava v procesu učenja za učiteljski poklic tri 
obdobja, in sicer je na začetku obdobje prilagajanja, ko študenti zavzamejo prag
matični pristop, ki se kaže v posnemanju mentorja. Sledi obdobje, ko je učenje 
podrejeno zahtevam izpita, v tretjem obdobju pa začno študenti eksperimentirati 
z vsebino in organizacijo učne ure, vodenjem aktivnosti v razredu ipd. Podobno 
ugotavljata Furlong in Maynardova (1995), ki na osnovi raziskave profesionalnega 
razvoja študentov v času pedagoške prakse ugotavljata pet razvojnih stopenj in sicer 
zgodnji idealizem, osebno preživetje, soočanje s težavami, doseganje platoja in 
napredovanje. Tako, na primer, študenti, bodoči učitelji, gledajo na učence najprej 
kot na otroke in zaveznike, nato kot na razred in šele na koncu kot na posamezne 
učence. Tudi vsebino aktivnosti najprej vidijo le kot sredstvo za nadzor, nato kot 
priložnost za doseganje vtisa in šele nazadnje kot na sredstvo, ki privede do učenja. 
Avtorja v raziskavi ugotavljata, da na profesionalni razvoj študentov, bodočih 
učiteljev, vplivajo osebnostni dejavniki, npr. njihova osebna prepričanja in uje
manje le-teh s prepričanji njihovih mentorjev in učiteljev na univerzi. Po mnenju 
avtorjev potrebujejo pri profesionalnem razvoju največ pomoči tisti študenti, ki 
imajo trdna, tradicionalna in poenostavljena prepričanja o naravi učenja in 
poučevanja. 
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Glede na to, da obstajajo v Evropi in svetu različni modeli izobraževanja 
učiteljev, je različen tudi obseg in časovna razporeditev pedagoške prakse v študij
skih programih. Praksa je organizirana bodisi na koncu ali v sredini programa, ali 
pa je b01j ali manj enakomerno porazde1jena v drugi polovici študija. Handal in 
Lauvas (1987, str. 4) v zvezi s tem ugotavljata, da kadar poteka praksa na koncu 
prog~ama, pride sčasoma do opaznega prepada med teorijo in prakso. Pedagoško 
osebje se specializira bodisi za teorijo ali prakso, komunikacija med enimi in 
?rug~i uČi!elji se poslabša, razlike v statusu začnejo naraščati, praktični del 
lZobrazevanJa pa postane v glavnem naloga zunanjih sodelavcev in začetnikov. 
~vtorja razumeta odnos med teoretičnim in praktičnim delom programov za 
Izobraževanje učiteljev kot dialektičen in ne kot vprašanje ustreznega zaporedja ter 
poudarjata, da mora biti pedagoška praksa vključena v študijski program z določen
Im namenom in s ciljem premostitve razkoraka med teorijo in prakso. 

Prav to vprašanje, namreč premostitev razkoraka med teorijo in prakso, je 
postalo v zadnjih desetletjih predmet intenzivnega proučevanja strokovnjakov in 
raziskovalcev1 na področju profesionalnega izobraževanja - sem seveda sodi tudi 
izobraževanje učiteljev - po vsem svetu. Kljub nekaterim razlikam v pojmovanjih 
odnosa med teorijo in prakso v delu in izobraževanju profesionalnih praktikov je 
večini avtorjev skupno njihovo zavzemanje za takšno razmerje med teorijo in 
prakso, v katerem sta v interaktivnem odnosu izkustvo (praksa) in premislek o tem 
IZkusfV"? ( teorija). V tem odnosu je doslej veljavno razmerje med teorijo in prakso 
po~tavlJeno na glavo: za razliko od tradicionalnega odnosa, ki ga lahko ponawrimo 
s sIntag~o "praktic~~nja teorije", gre v novem odnosu za "teoretiziranje prakse". 
Za razliko od tradICIonalnega odnosa, v katerem vlada med teorijo in prakso 
prepad - prva "prebiva" na akademSki ustanovi in druga v šoli - sta v novem odnosu 
teorija in praksa "na isti strani" prepada, pri čemer je ta stran tako šola kot 
akademska ustanova. Bistveno pri tem je, da učenje in profesionalni razvoj študen
tov, bodočih učiteljev, izhajata iz izkustva in premisleka o tem izkustvo, kar je 
podlaga. z~ novo izkustvo ~n tako naprej. Pristopi, ki jih za dosego omenjenega cilja 
uporabljajO ustanove za IZobraževanje učiteljev, so različni. Nekaj jih na kratko 
predstavljam v nadaljevanju tega poglavja. 

~ritt~? (~985) v svo~i primerjalni analizi programov za izobraževanje tujejezi
k0'?1ih ~c!te1Jev na?IenJ~ poseb~~ pozornost deležu in vlogi pedagoške prakse v 
~urikulih In ugotavlja, da Je v večInI programov tradicionalni pristop k izobraževan
JU - ta je pomenil teoretične predmete na visokošolski ustanovi in prakso na šoli -

~oleg "kl~sikov" na tem področju, kot so (Schoen, 1983, 1987), Argyris in Schoen (1974), Carr 
m K~mmlS (1986), van Manen (1977, 1995), velja omeniti avtorje, kot so Wallace (1991), 
Harnsova (1993), Cav~naughova (1993), Walesa (1993), Kessels in Korthagen (1996), Kor
thagen (~001), Handal In Lauvas (1987), Hatton in Smith (1995), Jams (1999), JaIVis (1998), 
Furlong In Maynardova (1995), Kansanen (1999) in drugi. 
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nadomestil pristop, v katerem se študenti uvajajo v profesionalno prakso na 
postopen način, in sicer od simuliranega mikro pouka, namenjenega učenju speci
fičnih veščin poučevanja, prek poučevanja večjih segmentov v majhnih skupinah in 
timskega poučevanja celih urv razredu do samostojnega poučevanja v času prakse. 
Najpomembnejši del programov predstavlja pedagoška praksa na šoli, bodisi v 
strnjeni ali nestrnjeni obliki. Cilji pedagoške prakse vključujejo integracijo peda
goških veščin, pridobivanje samozavesti, sposobnost navezovanja stikov in spozna
vanje učencev, spoznavanje administrativnih dolžnosti učitelja ipd. To je za mnoge 
študente tudi čas dramatičnih sprememb v stališčih do poučevanja. 

Med načini vk1jučevanja pedagoške prakse v sistem izobraževanja učiteljev 
zbuja v zadnjem času, zlasti v Evropi, veliko pozornosti finski model. Pedagoška 
praksa je bistveni sestavni del raziskovalno usmerjenega študija, ki traja pet let in 
daje diplomantom magistrski naziv. Osnovna ideja je, kot piše Kansanen (1999), v 
tem, da študenti že v času študija povezujejo teoretične principe s prakso, in tako 
razvijajo pedagoški način razmišljanja, ki ne temelji zgolj na občutkih, ampak je 
podprt z argumenti, ki izhajajo iz raziskovalnega dela. Praksa se začne že v prvem 
letniku, ko študenti opazujejo učence različnih starosti, skupinsko dinamiko ter 
interakcijo v razredu. Postopno se vsebina prakse razširi na različna področja 
učiteljevega dela s ciljem, da se študenti razvijejo v avtonomne učiteljske osebnosti. 
Vsako obdobje organizirane prakse se povezuje s poglobljenim teoretičnim študi
jem, ki se nanaša na vsebino, predvideno za tisto obdobje. Praksa poteka tako na 
posebnih hospitacijskih šolah kot na navadnih šolah, vendar veljajo za učitelje, ki 
so mentorji študentom, posebne zahteve. Veliko pozornosti je v zadnjih letih 
deležen tudi model, po katerem se bodoči učitelji izobražujejo na Univerzi v 
Utrechtu na Nizozemskem. Model realističnega izobraževanja učiteljev temelji na 
načelu vodenega odkrivanja oz. "od prakse k teoriji" (Korthagen, 2001, str. 14). 
Program se izvaja v blokih, ki potekajo menjaje na fakulteti in šoli, nekaj časa pa 
je namenjenega integraciji teoretičnih in praktičnih znanj. Celoten program obsega 
1.680 ur organiziranega in individualnega dela, od tega je 840 ur namenjeni~ študiju 
na fakulteti, najmanj 840 ur pa dejavnostim v povezavi s šolo oz. razredom. Student 
mora preživeti najmanj 250 ur v razredu, od tega najmanj 120 ur v vlogi učitelja. 
Pedagoška praksa obsega dve stopnji: prva je triadna1 praksa, ki traja skupaj pet tednov, 
druga - ta se izvaja na koncu programa - pa samostojna zakljUČIla praksa, ki traja tri 
mesece in v kateri študent samostojno poučuje in opravlja drugo potrebno pedagoško 
delo, vendar v zmanjšanem obsegu 10-12 ur na teden, kar je približno 40 % tedenske 
obveznosti, ki velja za vse učitelje. 

Na nekoliko drugačen način, vendar s podobnih izhodišč, se vzpostavljanja 
drugačnega odnosa med teorijo in prakso v izobraževanju učiteljev lotevajo v 

1 Študenti so organizirani v trojice in opravljajo prakso pod vodstvom učiteljev-mentorjev in 
univerzitetnih supervizorjev. 

Dr. Slavko Cvetek: Pedagoška praksa in njen pomen za izobraževanje učiteljev 129 

državah anglosaksonskega govornega področja (ZDA, Kanada, Avstralija, Nova 
Zelandija, v Veliki Britaniji, predvsem Anglija in Wales). Za razvoj izobraževanja 
učiteljev postaja značilen partnerski odnos med visokošolskimi ustanovami in 
šolami, kjer opravljajo študenti pedagoško prakso. Pritchard in Ancessova (1999) 
v obsežnel1} pregledu razvoja in delovanja šol za profesionalni razvoj (ŠPR) v ZDA 
definirata SPR kot element reformnega gibanja na področju izobraževanja učitel
jev, katerega cilj je ustvariti novo vizijo izobraževanja učiteljev, profesionalizma 
učiteljev in šol kot profesionalnih učenjskih skupnosti. ŠPR so zasnovane po vzoru 
učnih bolnišnic, služile pa naj bi izobraževanju novih učiteljev, kot podpora profe
sionalnemu razvoju učiteljem-praktikom, visokošolskim učiteljem in administra
tivnemu osebju ter kot klinično okolje za raziskovanje na področju poučevanja in 
učenja. Avtorja po pregledu obsežne literature s področja SPR ugotavljata številne 
prednosti novega načina izobraževanja učiteljev v primerjavi s tradicionalnim 
"vajeniškim" modelom. Bistveni element pedagoške prakse, kot se izvaja na ŠPR, 
je kritična analiza prakse, kar poteka v obliki seminarjev, razprav v majhnih 
skupinah, timskega poučevanja in skupnega načrtovanja pedagoških aktivnosti. 
Eno temeljnih načel, po katerih poteka izobraževanje učiteljev na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Stanfordu, se nanaša na spremembe v razumevanju prakse. Za 
razliko od tradicionalnega gledanja na prakso kot uporabo teorije, ta zdaj vključuje 
tudi aktivnosti, kot so načrtovanje politike šole, evalvacija programov, razvoj in 
preizkušanje modelov učenja, izobraževanja učiteljev in upravljanja na področju 
izobraževanja. Sem sodijo tudi aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje ocenjevalnih 
postopkov, uprav1jalskih procesov, raziskovalnih metod, učnih načrtov, tehnik 
poučevanja in svetovanja ter učne tehnologije (SUSE: Guiding Principles, 
http://suse-www.stanford.edu!suse/home09-02.html). 

Podobnih primerov, kot so zgoraj omenjeni, bi lahko naštel še veliko, saj so 
podatki o organiziranosti pedagoške prakse v visokošolskih ustanovah, kjer izo
bražujejo učitelje, večinoma dostopni prek interneta, na spletnih straneh teh 
ustanov. Glede na namen tega prispevka pa se mi zdi potrebno pogledati tudi na 
"domače ognjišče", kar je vsebina poglavja, ki sledi. 

3. Vloga in pomen pedagoške prakse v izobraževanju učiteljev v Sloveniji 

Poglejmo najprej, kaj menijo nekateri slovenski strokovnjaki in raziskovalci o 
vlogi in pomenu pedagoške prakse za izobraževanje učiteljev pri nas. Med njimi po 
številu objavljenih prispevkov v strokovni in znanstveni publicistiki posebej izsto
pata Marentič Požarnikova in Razdevšek Pučkova. Prva od obeh avtoric (Marentič 
Požarnik (1989, 1991, 1992, 1997a, 1997b, 2000) je prepričana, da je izobraževanje 
učiteljevv Sloveniji potrebno prenove, za uspešno prenovo pa bi po mnenju avtorice 
morali prevetriti ne le programe izobraževanja učiteljev, ampak tudi poglede 
(pojmovanja) in filozofijo, na katerih slonijo (Marentič Požarnik, 2000, str. 5). Za 
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izobraževanje učiteljev pri nas je po mnenju avtorice značilno transmisijsko pojmo
vanje pouka, v skladu s katerim naj bi učitelj predvsem dobro obvladal stroko, ki 
jo bo poučeval, medtem ko bo metodično znanje pridobil kasneje s prakso. Svoje 
mnenje avtorica podkrepi s stanjem na Filozofski fakulteti, kjer se že tako skromno 
(in minimalno predpisano) število ur pedagoške prakse ne izvaja v celoti oz. na vseh 
oddelkih. Podobno meni tudi Razdevšek Pučkova (1990, 1991, 1995, 1997,2000), 
ki trdi, da v Sloveniji posvečamo praktičnemu usposabljanju in ocenjevanju tega 
usposabljanja mnogo manjšo pozornost kot v večini drugih držav. Avtorica med 
drugim ugotavlja, da so v mnogih drugih državah, za razliko od Slovenije, ustanove 
za izobraževanje učiteljev sistemsko povezane s šolami, v katerih poteka praktični 
del usposabljanja bodočih učiteljev (npr . Finska), kjer učitelji-mentorji eno tretjino 
svojega dela opravijo kot sodelavci v procesu usposabljanja učite1jev (Norveška) in 
sodelujejo kot svetovalci in ocenjevalci praktičnih poskusov (Razdevšek Pučko, 
1990, str. 53). Ugotovitve obeh avtoric potrjuje Papotnik (1997) na podlagi obsežne 
raziskave med predmetnimi didaktiki Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, v 
kateri je ocenjeval vzgojno in izobraževalno vrednost usposabljanja študentov 
razrednega in predmetnega pouka z vidika njihove prakse. Avtor med drugim 
ugotavlja, da je pedagoška praksa prekratka, da študenti (in njihovi mentorji) 
posvečajo premalo pozornosti dejavnostim izven razreda, da so poročila študentov 
o opravljeni praksi zelo skopa, da so mentorji marsikje preslabo usposobljeni in da 
je premalo povezovanja med predmetnimi didaktiki, učitelji pedagoško-psiho
loških predmetov, učitelji strokovno-teoretičnih predmetov in mentorji na šolah. 

Kot ugotavlja Valenčičeva (1991), se stmjena pedagoška praksa skoraj na nobeni 
slovenski visokošolski ustanovi, ki izobražuje učitelje, ne izvaja v predpisanem obsegu 
štirih tednov oz. se sploh ne izvaja. Avtorica je v raziskavi proučevala izvajanje 
stmjene pedagoške prakse na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z vidika mesta 
in vloge pedagoško-psiholoških in specialno-didaktičnih znanj v subjektivnih teori
jah študentov. Raziskava je pokazala, da znanja iz pedagoško-psiholoških predmetov 
in specialne didaktike, ki bi jih študenti morali osvojiti v času študija, niso dovolj 
integrirana v subjektivne teorije študentov, in tako nimajo pričakovanega vpliva na 
njihovo ravnanje. Do podobnih ugotovitev je prišla Juriševičeva (1997), kije anali
zirala pričakovanja študentov, bodočih učiteljev razrednega pouka, do pedagoške 
prakse. Rezultati so pokazali, da so imeli študenti pred začetkom prakse do nje zelo 
visoka pričakovanja, ki pa so se veliki večini študentov v celoti izpolnila že po nekaj 
dneh prakse, ob zaključku prakse (po 12 dneh) pa so bili s prakso v celoti zadovoljni 
skoraj vsi študenti. Avtorica meni, da je iz rezultatov raziskave razvidno, da je 
razumevanje narave učenja in poučevanja pri študentih še zelo enostavno, brez 
globlje refleksije in kaže na "obdobje zgodnjega idealizma" (po Furlong in May'" 
nard, 1995), za katerega je značilna težnja po posnemanju. 

Ob razpravi o vlogi in pomenu ter organiziranosti pedagoške prakse v izo
braževanju učiteljev v Sloveniji je treba vsaj na kratko omeniti tudi vlogo in pomen 
ter organiziranost pripravništva, kije bilo zamišljeno kot nekak nadomestek skrom-
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nemu obsegu pedagoške prakse v času študija. Mnogi strokovnjaki, tako akademski 
r~ziskov~lci kot profesionalni praktiki so prepričani, da pripravništvo svoje naloge 
nI opravilo tako, kot je bila ta zamišljena, kritična mnenja pa potrjujejo tudi 
nekatere opravljene raziskave. Šemetova in Kejžar (1991) sta na podlagi rezultatov 
empiri~ne raziskave o urejenosti pripravništva, ki se izvaja na srednjih šolah, 
ugotovila številne pomanjkljivosti v takratnem sistemu pripravništva, med katerimi 
posebej omenjata obremenjenost pripravnika s pedagoškim delom in pomanjkanje 
ustreznega programa. Do podobnih ugotovitev je na osnovi anketne raziskave med 
učitelji-pripravniki in mentorji prišla Intiharjeva (1991), ki opozarja na številne 
probleme, povezane z organizacijo in izvajanjem pripravništva v osnovni šoli, še 
posebej na površne in nedodelane programe pripravništva in nenačrtno, nesiste
matično ter nekvalitetno mentorsko delo, kar je posledica časovne preobreme
njenosti mentorjev in skromne moralne, strokovne in materialne pomoči mentor
jem. 

Da se stanje na področju pripravništva navkljub doseženim formalnim spre
membam v resnici ni spremenilo na bolje, ugotavlja Bizjakova (1997, str. 52) v svoji 
oceni stanja na področju pripravništva po uvedbi novega pravilnika o pripravništvu 
l~ta 1996. Kot ugotavlja avtorica, ena temeljnih slabosti prejšnjega sistema priprav
nIš~a, . prevelika prepuščenost pripravnika samemu sebi, v prehodnem obdobju 
uvajanja novega sistema še ni odpravljena. Med vzroki za takšno stanje so po 
mnenju avtorice pomanjkljivo načrtovanje programov pripravništva, pomanjkanje 
strokovno usklajenega opisa minimalnih kompetenc, ki jih mora obvladati priprav
nik za pridobitev licence za poučevanje, metodološko pomanjkljiva usposobljenost 
~entorjev pripravnikov in pomanjkanje sistema spremljanja in evalviranja priprav
nIštv.a. Avtorica je posebej kritična do programov za izobraževanje učiteljev, saj si 
po njenem mnenju razen nekaterih izjem (npr. izobraževanje učiteljev razrednega 
pouka) na vseh drugih fakultetah pridobijo prihodnji učitelji med štUdijem zelo 
malo ali celo nič praktičnih izkušenj. Podobno ugotavlja Marentič Požarnikova 
(1997), ki ocenjuje, da novi pravilnik posveča mnogo premajhno pozornost peda
goško-didaktičnemu usposabljanju, ob tem pa za pripravnika to izobraževanje ni 
obvezno, ampak se ga udeležuje po svoji presoji. Avtorica je kritična tudi do 
sprememb didaktično-metodičnega dela strokovnega izpita, kjer gre po novem 
namesto izpita oz. nastopa le za oceno mentorja. Po mnenju avtorice bi moral biti 
~trokovni izpit zasnovan tako, da bi pomagal povezovati strokovnjake s fakultet in 
IZ prakse ter spodbujal nujne spremembe v dodiplomskem izobraževanju učiteljev. 

Iz d,?slej povedanega je jasno razvidno, da v izobraževanju učiteljev v Sloveniji 
p~dago~ka. praksa, tako praksa študentov v času študija kot pripravništvo po 
dIplomI, .nlIDa pomembne vloge, med ključnimi razlogi za takšno stanje pa je 
prev!aduJoče pojmovanje, da morajo bodoči učite1ji v času izobraževanja na uni
verZI oz. fakulteti pridobiti predvsem znanje s področja predmeta, ki ga bodo 
poučev~li (akademsko, teoretično znanje), medtem ko bodo znanje o poučevanju 
(profeSIOnalno, praktično znanje) pridobili po vstopu v pedagoški poklic. V luči 
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sodobnih pojmovanj o poučevanju in ~obražev~nju za potrev~e pe~agoške pr~fesije 
je takšno razumevanje neustrezno m pomem ceda1je veCJo OVI~~}a kva~tetno 
izobraževanje učite1jev. To potrjujejo tudi rez~ltati ~bsež~e e~plf~cne razls~ave, 
opravljene v sklopu evalvacije programa za ~obraz~~~nJe uClteljev angleskega 
jezika na Pedagoški fakulteti Univerze v Manboru, kI Jih na kratko povzemam v 
naslednjem poglavju. 

4. Pedagoška praksa v izobraževanju učiteljev angleškega jezika 
na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru 

Bodoči učitelji angleškega jezika se na Pedagoški fakulteti Univerze v ~a~i?o~u 
izobražujejo po dvopredmetnem pedagoške~ ~tu~ijskem ~rog~ay?u an~l~ski ~ez~k 
in književnost, ki ga izvaja oddelek za anghstIko m amerikanistiko, P~I IZVaJa~J.u 
programa pa sodelujejo tudi učitelji drugih oddelk.o~ faku~tete. CIlJ evalvacIJ~ 
študijskega programa, v okviru katere je bila an~hzlfana m ovr~dnote.na tud~ 
pedagoška praksa študentov, je bil ugotoviti vlogo I? p?m~n pro~eslOnal~ih zn~J 
v zasnovi in izvedbi študijskega programa. EvalvaCIja Je bIla raclO~~lna ~ e~pI
rična. Glavni cilji racionalne evalvacije so bili ugotoviti bistvene znacilnostI mstIt~~ 
cionainega in akademskega konteksta, v kat~rem se izva~~ program, u~O.tOVltI 
njegovo konceptualno zasnovo in notranjo lOgIko t<:r ocemtI ?z. ovrednotitI pr~
gram z vidika njegove ustreznosti za potr~?e pe?agoske pr~fes]je. Med opravlJem
mi analizami v okviru racionalne evalVaCIje se Je ena nanas~la na v~ogo m pom~n 
pedagoške prakse v programu. V nadaljevanju so pr~dsta;.IJene n.aJPomembn~Jse 
ugotovitve racionalne evalvacije programa, še posebej v lUCI vloge m pomena, ki ga 
ima v zasnovi in izvedbi programa pedagoška praksa. 

4.1. Ugotovitve racionalne evalvacije programa 

V programu angleškijezik~nkn!iže':Il0s~ iz.le.ta 19~5, k~ je nekdan~a Pedago~ka 
akademija postala fakulteta inJe zacela IZVaJati vIsokosolski pr~gra~,Je pedagosk~ 
praksa definirana kot "oblika organiz~ranega in ~~črt~~a~eg~ S~udIJskega dela, P~I 
katerem študenti podrobneje spoznajo razne VIdIke zI~IJenJa .I? ~lotne~.a v~g?J
no-izobraževalnega dela na šoli, opravljajo določene deJavnos~I fiJlh Sa~l1.IZVaJ.aJo, 
ob opazovanju, kritični analizi in lastnem aktivnem ~~del~vanJ~ povezujejo pndo
bljena teoretična spoznanja s praktičnimi izkušnjamI m pndobIJo o~novno usposo
bljenost za vzgojno-izobraževalno delo ... " (Vzgojnoizobraževalm program VII. 
stopnje 1985 str. 74) V skladu s programom praksa traja dvakrat po dva tedn~ (v 
3. in 4. ietn~ študija), v času 14-dnevne pra~se pa naj bi ~tudenti, med d~gll~l, 
spoznali organiziranost in delovni program sole, pedagosko d~kumentacIJ? fi 
druge dokumente, pomembne za delovanje šole, delo oddelčmh skupnostI, se 

Dr. Slavko Cvetek: Pedagoška praksa in njen pomen za izobraževanje učiteljev 133 

udeleževali prostočasnih in drugih aktivnosti učencev na šoli ipd. Konkretno naj bi 
študenti pri vsakem predmetu opravili tri hospitacije pri pouku in drugem vzgoj-· 
noizobraževalnem delu, ki ga vodi učitelj-mentor, in opravili tri samostojne nas
tope. Izdelava programa za prakso je dolžnost predmetnih didaktikov, ki pri tem 
sodelujejo z učitelji-mentorji. Pri načrtovanju in vrednotenju prakse naj bi sodelo
vali tudi visokošolski učitelji pedagoško-psiholoških predmetov, ki bi dajali študen
tom opazovalne in druge naloge in rezultate obravnavali v seminarjih. Po praksi 
naj bi študent napisal poročilo skupaj z analizami hospitiranih ur in nastopov ter 
svoje dejavnosti na šoli. 

V letu 1990 je bil v vseh dvopredmetnih in enopredmetnih programih Peda
goške fakultete spremenjen oz. posodobljen lik diplomanta, iz katerega je jasno 
razvidno, da naj bi bili študenti ob zaključku študija na fakulteti usposobljeni za 
poučevanje angleškega jezika v šoli. Določila o pedagoški praksi so ostala v glavnem 
ista. Leta 1996 so vsi visokošolski programi Pedagoške fakultete postali univerzi
tetni programi, vendar pa od tega leta naprej v študijskih programih, ki jih letno 
oz. po potrebi izdaja Pedagoška fakulteta, ni poglavja o liku diplomanta (splošni 
cilji oz. smotri programa) in o pedagoški praksi. Praksa je omenjena le med 
obveznostmi študentov, in sicer naj bi študenti opravili strojeno pedagoško prakso 
v trajanju enega tedna na osnovni šoli in enega tedna na srednji šoli ter v tem času 
opravili 3 nastope in 6 hospitacij. V praksi se od leta 1997 dalje na osnovi dogovora 
med predmetnimi didaktiki Pedagoške fakultete strojena pedagoška praksa izvaja 
na enoten način za študente vseh pedagoških programov, določila o vsebini in 
poteku prakse ter obveznosti študentov in učiteljev-mentorjev pa vsebuje Dnevnik 
strojene pedagoške prakse (Papotnik, 1997), ki ga izpolnijo študenti v času opravl
j anja prakse (običajno v prvi polovici marca). Določila o pedagoški praksi, zapisana 
v dnevniku, so v primerjavi z določili, zapisanimi v programu 1990, v glavnem enaka, 
vendar brez določil, ki se nanašajo na sodelovanje drugih učite1jev (poleg predmet
nih didaktikov) pri načrtovanju in izvedbi prakse. 

Strnjeno pedagoško prakso opravljajo študenti na osnovnih in srednjih šolah v 
Mariboru, na svojo željo pa tudi v šolah drugod po Sloveniji, pri čemer običajno 
izberejo šolo, ki je blizu kraja, kjer stalno prebivajo. Zaradi kratkega časa, ki je na 
voljo (dva tedna), števila študentov (posebej na jezikovnih smereh študija) ter 
njihove geografske razpršenosti, je sodelovanje predmetnih didaktikov (drugi 
učitelji pri izvajanju pedagoške prakse študentov praviloma ne sodelujejo) zelo 
otežkočeno, delo, ki ga opravljajo, pa ni posebej ovrednoteno, niti niso za svoje 
delo v zvezi s prakso ustrezno nagrajeni. Predmetni didaktiki imajo tako za ocen
jevanje in vrednotenje uspešnosti prakse na voljo le podatke iz dnevnikov peda
goške prakse, in sicer so toporoči1a študentovo opravljenih hospitacijah in nastopih 
(s priloženimi opazovalnimi listi in učnimi pripravami) ter o drugih aktivnostih v 
času prakse ter mnenja študentov in učiteljev-mentorjev o uspešnosti pedagoške 
prakse. Pri slednjih gre bolj ali manj za formalnost, saj obsega predvideni prostor 
v dnevniku pedagoške prakse, kamor študenti oz. učitelji-mentorji pišejo mnenja, 
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samo 15 x 6 cm. V poročilih praktikantov in mnenjih učiteljev-mentorjev prevla
dujejo kratke in zelo posplošene ocene in mnenja o pedagoški praksi, kot nap~imer 
naslednje mnenje praktikantke: "Na praksi mi je bilo zelo všeč, ker se?I btlav?a 
lepem mestu in med dobrimi ljudmi. Z mentorico sva se dobro ~~umeb. ~auctla 
me je veliko novega in koristnega,,,kar mi bo.pomagalo v n~daIJnJ~m p~khcu oz. 
usmeritvi". In mnenje mentorice: "Studentka Je pokazala veliko zammanJe za delo 
v šoli. Postavljala je različna vprašanja. Vzpostavila je dober stik z učenci. Učne 
nastope je uspešno opravila" (Vir: osebna dokumentacija avtorja). 

Iz večletnih izkušenj pri organiziranju in vodenju pedagoške prakse študento~, 
pa tudi na osnovi rezultatovempiričnih raziskav (Polak, 1995; Cvetek, 2002) Je 
mogoče trditi, da obseg in organizacija pedagoške prakse študentov na oddelku za 
anglistiko in amerikanistiko oz. na Pedagoški fakulteti ne omogočata ustrezne 
priprave študentov na poklic učitelja. Med razlogi velja omeniti predvsem nasle
dnje: 
o Zasnova, organizacija in izvedba prakse in praktičnega ~ela št~dent~v temeljijo 

na neustreznem in konceptualno preseženem modelu 1Z0brazevanJa za peda
goško profesijo, po katerem študenti dobijo na ~akult:ti te.or<:~ičn.,? znal!je, ~ g~ 
zatem uporabijo v praksi in po katerem so vIsokosolski uCItelJI prOIzvaJalcI, 
učitelji-praktiki pa uporabniki znanja o poučevanju. 

o Organizacija in izvedba pedagoške prakse ni ustrezno institucionalizirana v 
smislu vzpostavitve formalnega in partnerskega odnosa med Pedagoško fakul
teto oz. Univerzo v Mariboru in izbranimi osnovnimi in srednjimi šolami. 

o Obseg prakse (kot tudi hospitacij in nastopov študentov) je bistveno premajhe?, 
njena umestitev v program (šele v 3. letniku in v obdobju, ko na šolah potekajO 
ocenjevalne konference), pa neustrezna. 

o Za izvajanje pedagoške prakse ni ustreznih stal!dardov .in n~rmativov, p,?sebej 
kar zadeva naloge in odgovornosti posamezmh akterjev (studentov, VIsoko
šolskih učiteljev in učite1jev-mentorjev), kriterijev uspešnosti študentov, finan
ciranja ipd. 

o Učitelji-mentorji se praviloma niso posebej usposabljali za opravljanje men
torskega dela s študenti. 
Toliko o ugotovitvah racionalne evalvacije programa. Cilj empirične evalvacije 

programa je bil ugotoviti mnenja in stališča študentov, visokošolskih učiteljev in 
učiteljev-mentorjev do različnih vidikov programa in njegovega izvajanja, med 
katerimi sta bila tudi vloga in pomen pedagoške prakse. Pri empirični raziskavi so 
bili uporabljeni naslednji vzorci: 

o študenti višjih letnikov programa angleški jezik in književnost (3. in 4. 
letnik, skupaj 95 študentov), ki so že opravljali strnjeno pedagoško 
prakso, 

o visokošolski učitelji in sodelavci, ki na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Mariboru poučujejo oz. sodelujejo pri poučevanju predmetnih didak
tik (skupaj 32 učiteljev in sodelavcev), 
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o učitelji-praktiki, zaposleni na osnovnih šolah v Mariboru, ki so bili v 
določenem časovnem obdobju mentorji študentom (programa 
angleški jezik in književnost) na pedagoški praksi (skupaj 32 učiteljev. 

Pri raziskovalnem delu je bila uporabJjena deskriptivna metoda empiričnega 
pedagoškega raziskovanja. Za ugotav1janje mnenj o vlogi in pomenu pedagoške 
prakse so bili uporabJjeni naslednji instrumenti: anketni vprašalnik za študente o 
študiju in pedagoški praksi, opisna poročila študentovo pedagoški praksi, anketni 
vprašalnik (standardizirani intervju, pisni vprašalnik) za visokošolske učitelje in 
sodelavce, anketni vprašalnik za učitelje-mentorje, anketni vprašalnik za pred
metne didaktike Pedagoške fakultete. Podatki so bili obdelani v aprilu in maju 2001, 
in sicer s statističnim programskim paketom SPSS, uporabljeni so bili programi za 
izračun frekvenc in osnovne deskriptivne statistike. 

4.2. Ugotovitve empirične evalvacije programa 

V nadaljevanju povzemam bistvene ugotovitve raziskav, ki zadevajo vlogo in 
pomen ter vključenost pedagoške prakse v program, kot so razvidni iz stališč in 
mnenj respondentov. 

Skoraj vsi anketirani študenti (92 %) menijo, da je pedagoška praksa zelo 
pomembna za njihov profesionalni razvoj oz. usposabljanje za poklic učitelja 
angleškega jezika in da mora program usposobiti študente za učinkovito 
poučevanje angleškega jezika v šoli. 

Velika večina študentov (77 %) meni, da je delež strnjene pedagoške prakse v 
programu premajhen oz. bistveno premajhen. Podobno meni večina učiteljev, ki 
sodelujejo pri izvedbi programa (68 %), in velika večina (81 %) predmetnih 
didaktikov Pedagoške fakultete. 

Dobra polovica intelVjuvanih učiteljev (8 oz. 57 % ) meni, da je obstoječi sistem 
organiziranja in izvajanja pedagoške prakse študentov na Pedagoški fakulteti 
neustrezen oz. zelo neustrezen (štirje učitelji oz. 28 % se glede tega niso opredelili 
oz. so izjavili, da ne vedo). Ti učitelji v svojih obrazložitvah med drugim navajajo, 
da je pedagoška praksa prekratka, da ni sistemsko urejena, da je premalo usposo
bljenih mentorjev in da njihovo delo ni ustrezno priznano in nagrajevano, da pride 
na fakulteto premalo povratnih informacij in da organizacija in izvedba pedagoške 
prakse ne upošteva kompleksnosti organizacije pedagoškega dela v šoli. Vsi učitelji 
z izjemo enega menijo, da so b01j malo oz. da sploh niso :~znanjeni z uspešnostjo 
študentov na pedagoški praksi. Velika večina (79 %) jih tudi meni, da je treba 
izdelati natančnejše kriterije za izvajanje pedagoške prakse na šolah, opredeliti 
odgovornosti in naloge predmetnih didaktikov in učiteljev-mentorjev ter pogoje 
za kvalitetno mentorsko delo. 

Za razliko od učiteljev, ki sodelujejo pri izvajanju programa, pa dobri dve 
tretjini (69 %) učiteljev-mentorjev menita, da je sistem organiziranja in izvajanja 
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pedagoške prakse, kot se trenutno izvaja na PeF, ustrezen oz. zelo ustrezen, 14 % 
učiteljev-mentorjev meni, da ni ustrezen. 17 % anketirancev se glede tega ni 
opredelilo. Učitelji-mentorji, ki menijo, da je obstoječi sistem organiziranja in 
izvajanja pedagoške prakse neustrezen, kot razlog za to najpogosteje navajajo 
skromno odmerjen čas, ki je na voljo za prakso. Od tistih, ki menijo, da je obstoječi 
sistem organiziranja in izvajanja pedagoške prakse ustrezen, nekateri poudarjajo 
dobro pripravljenost študentov, nekateri pa menijo, da so učenci premalo pripravl
jeni na situacijo v razredu. Nekateri učitelji-mentorji poudarjajo, da imajo ob vseh 
tekočih dejavnostih premalo časa za delo s študenti. Najpogosteje pa tudi ti 
respondenti v svojih mnenjih poudarjajo potrebo po povečanju deleža pedagoške 
prakse v študijskem programu. 

Po mnenju večine predmetnih didaktikov študentom ob zaključku študija 
najbolj primanjkujejo naslednja znanja, potrebna za učinkovito delo v šoli: sposob
nost povezovanja teorije s prakso, poznavanje psihologije in značilnosti učencev, 
prilagajanje načinov poučevanja, sposobnost samostojnega izvajanja eksperimen
talnega dela z otroki, sposobnost povezovanja snovi in izbire problemov, pozna
vanje raziskovalnih tehnik, ocenjevanje, sposobnost komuniciranja z učenci, starši 
in sodelavci, organizacija praktičnih aktivnosti (laboratorijsko, terensko delo, eks
kurzije), razredništvo, vodenje roditeljskih sestankov, metode vzgojnega dela in 
reševanje disciplinskih problemov, sposobnost komuniciranja, govorna spretnost, 
sposobnost za samostojno iskanje informacij, dajanje jasnih navodil učencem ipd. 

Iz zgornjih rezultatov empirične raziskave ovlogi in pomenu pedagoške prakse 
je mogoče nedvoumno ugotoviti, da je za študente pedagoška praksa nepogrešljiv 
vir znanj in izkušenj o poučevanju in pedagoškem delu v šoli, kot tudi to, da se jim 
zdi delež prakse v študijskem programu mnogo premajhen. V primerjavi s študenti 
so mnenja visokošolskih učiteljev in učiteljev-mentorjev manj enotna, čeprav - to 
je razvidno iz ugotovitev drugih raziskav v sklopu empirične evalvacije - skoraj vsi 
pripisujejo velik pomen praktičnemu znanju študentov in njihovi usposobljenosti 
za poučevanje. Glavni razlog za to je po mnenju avtorja tega prispevka v njihovem 
skromnem poznavanju vloge in pomena praktičnih znanj in pedagoške prakse v 
sodobnem izobraževanju učiteljev. Za visokošolske učitelje je še posebej značilno 
prepričanje, da so praktična znanja študentov, bodočih učiteljev, sicer potrebna, 
vendar je to predvsem naloga predmetnih didaktik in ne tudi ostalih predmetov 
programa. Mnenja skoraj dveh tretjin učiteljev-mentorjev, da je sistem organizi
ranja in izvajanja pedagoške prakse, kot se trenutno izvaja na Pedagoški fakulteti, 
ustrezen, ni mogoče pojasniti na osnovi rezultatov empirične evalvacije programa. 
Kot možni se ponujajo različni razlogi, od tega, da učitelji ne želijo biti kritični do 
visokošolskih učiteljev, s katerimi sodelujejo in programa, po katerem so se izo
braževali tudi sami, do tega, da se poučevanja na fakulteti tako ali tako ni mogoče 
naučiti, ker to znanje prinese šele praksa. V vsakem primeru pa ugotovljena 
neskladja v rezultatih raziskave zahtevajo nadaljnje preučevanje. 
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5. Zaključek 

Ne glede na dejstvo, da je bil v evalvacijo zajet le en dvopredmetni pedagoški 
program, je mogoče ugotovitve posplošiti tudi na druge dvopredmetne in enopred
metne pedagoške programe, ki jih izvaja Pedagoška fakulteta, ugotovitve racio
nalne evalvacije pa v veliki meri veljajo tudi za programe za izobraževanje učiteljev, 
ki jih izvajajo druge visokošolske ustanove v Sloveniji. Razlog za skromno vlogo in 
pomen, ki ga Pedagoška fakulteta (in tudi druge ustanove za izobraževanje učiteljev 
v Sloveniji) pripisuje pedagoški praksi študentov v času študija, je konceptualne 
narave in sem ga v tem prispevku že poj asnil. 

Sedanje neustrezno stanje glede pedagoške prakse je mogoče spremeniti v 
kontekstu sprememb v sami zasnovi in strukturi izobraževanja učiteljev na Peda
goški fakulteti oz. Univerzi v Mariboru, gledano širše pa to velja tudi za celotno 
izobraževanje učiteljev v Sloveniji. Nekateri dogodki v zadnjem času kažejo na to, 
da so večletna opozorila o neustreznosti pedagoških študijskih programov naletela 
na odziv. Svet za tuje jezike kot posvetovalni organ Ministrstva za znanost, šolstvo 
in šport je na svoji 7. seji (22. maj 2000) sklenil dati pobudo vodstvoma Filozofske 
in Pedagoške fakultete v Mariboru, da na oddelkih odprejo razpravo o smiselni 
prenovi pedagoških programov. Svet tudi predlaga pristojnemu ministrstvu, da 
poišče ustreznejše rešitve glede vrednotenja praktičnega dela specialnih didakti
kov, financiranja mentorskega dela, normativov za določanje hospitacijskih skupin 
in pedagoške prakse. Isti organ je na naslednji, 8. seji (13. marec 2001) ponovno 
verificiral svoje sklepe, sprejete na 7. seji in v posebnem dopisu dal vodstvoma 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Pedagoške fakultete Univerze v Mari
boru pobudi "da na oddelkih odpreta razpravo o programih za pedagoško smer z 
namenom, da pridobita videnja različnih akterjev in predloge za spremembe, ki bi 
bili osnova za smiselno prenovo programov". Svet je tudi menil, da bi bila za 
prenovo in razvoj pedagoških študijskih programov potrebna posebna študija, zato 
je sklenil dati pobudo Programskemu svetu za ciljne razvojne projekte, da to temo 
uvrsti med prioritete nacionalnega pomena. 

Na podlagi stališč, sprejetih na 7. in 8. seji, je Svet za tuje jezike naslovil na 
Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport več pobud, ki se nanašajo na začetno 
izobraževanje učiteljev, med drugim za zmanjšanje normativa za določanje velikosti 
skupin pri skupinskih hospitacijah in na potrebo po sistemskih rešitvah na področju 
praktičnega usposabljanja študentov. Gre predvsem za potrebo po vzpostavitvi 
mreže hospitacijskih šol, ureditvi položaja in financiranja učiteljev-mentorjev, 
kadrovskih in materialnih pogojih za izvajanje pedagoške prakse in definiranju ter 
vrednotenju obveznosti predmetnih didaktikov. 
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POVZETEK - Avtorica predstavlja osnovne zakoni
tosti, po katerih delujejo naravni sistemi. Te zakoni
tosti ohranjajo stabilnost biosfere kot osnovnega sis
tema ter stabilnost vseh podsistemov biosfere. Kot 
podsistem bi lahko razumeli tudi razred. V članku je 
s preprostimi primeri nakazano, kako se posamezne 
zakonitosti naravnih sistemov uresničujejo oziroma 
bi jih lahko uresničevali v razredu, da bi ustvarili 
kakovostno in stabilno učno okolje. 

1. Uvod 

Professional paper 

UDC372.891 

DESCRIPTORS: natural systems, eco-system think
ing, teaching methods in geography 

ABSTRACT - The article presents the basic laws 
goveming natural systems. These laws preserve the 
stability of the biosphere as the fundamental system 
as well as the stability of all biosphere sub-systems, of 
which the classroom could be one example. On the 
basis of sim ple examples it shows their possible im
plementation in the classroom, resulting in astable 
learning and teaching environment. 

Realnost ni skupek med seboj nepovezanih elementov, temveč gosto preplete
na mreža le-teh oziroma sistem, znotraj katere(ga) elementi učinkujejo drug na 
drugega. Sistem je biosfera kot celota. Sistemi so mlaka, rastlina, naselje, gospo
darstvo idr. Sistem je vsak posameznik, sestavljen iz intelekta, hormonskega siste
ma, živčnih impulzov, čustev, intuicije, gibanja in ritma, spolnosti in stresa. 

Osnovni sistem, znotraj katerega funkcionirajo našteti in drugi (pod) sistemi, je 
biosfera. Ta sistem obstaja že štiri milijarde let. Vzrok stabilnosti sistema so 
zakonitosti, po katerih deluje. Imenujemo jih "zakonitosti naravnih sistemov" 
oziroma "biokibernetske zakonitosti". Na podlagi teh zakonitosti se v naravi pojavi 
in procesi uravnavajo in ohranjajo stabilnost. 

V si podsistemi biosfere naj bi delovali po enakih osnovnih zakonitostih kot 
biosfera, če naj bi stabilno in kakovostno funkcionirali. Takega mnenja je Vester, 
avtor knjige z naslovom Kriza prenaseljenih območij (1991), v kateri zelo nazorno, 
življenjsko in praktično predstavlja osnovne zakonitosti naravnih sistemov. Poudar
ja, da človek v biosferi v večini primerov še vedno ni "našel svojega mesta", se še 
vedno ne zna ravnati po omenjenih zakonitostih. Hkrati ugotavlja, da je mogoče 
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k~~ovost~o ~eševati prob~eme na različni? področjih človekovega življenja (ekono
mIJa, urejanje prostora, solstvo ... ) prav fi samo v smeri zakonitosti ki veJjajo v 
~~ , 

Tudi osebno verjamem, da lahko vsi pod sistemi biosfere, vključno z družbeni
mi, preživijo brez prevelikih negativnih posledic tako, da upoštevajo zakonitosti 
naravnih sistemov. Menim, da je osnovne zakonitosti naravnih sistemov treba in 
mogoče upoštevati tudi v razredu, čeprav njihova osnovna definicija morda zveni 
nen~~a?no, tuj~ ali v začet~u celo smešno za šolsko okolje. Kljub temu lahko v 
teofIJI. fi pr~ksI po~ka .naJdemo celo zelo dobre primere ravnanja v skladu z 
z~onItostmI naravnIh SIstemov. Kajti če dobro pomislimo, je sistem tudi razred, 
ki ga sestavJja več "podsistemov" , ki stalno učinkujejo drug na drugega in znotraj 
katere~a prihaja do različnih pojavov, procesov in učinkov, ki imajo določene 
posledIce za nadaljnje funkcioniranje sistema razreda. 

V nada1jevanju so na kratko opisane glavne zakonitosti živ1jenjskih sistemov. 
Ob vsaki je naveden primer iz pedagoške teorije ali prakse, ki nam kaže, kako se 
določena zakonitost pojavlja v razredu oziroma kako se je mogoče po določeni 
zakonitosti v njem ravnati. 

2. Pregled zakonitosti življenjskih sistemov in primeri 
iz pedagoške teorije in prakse 

Prva zakonitost naravnih sistemov je povezana z dejstvom, da se naravni sistemi 
nagibajo k stabilnemu ravnotežju. 

Kako se v naravi ohranja stabilno ravnotežje, je razvidno iz tega primera: hitra 
žival pogosteje ujame plen, pri tem postaja debela in počasna, njen ulov pa manjši, 
zaradi česar spet shujša, postane hitrejša in pogosteje ujame plen ... Podoben primer 
je naslednji: večja rodnost vodi v večjo gostoto prebivalstva, ki povzroča večjo 
stresno obremenitev. Prek upadanja življenjske dobe in povečanja neplodnosti vodi 
stresna obremenitev spet do zmanjšane gostote prebivalstva ... "Motnja" (npr. 
prevelika gostota prebivalstva) v sistemu je popravljena in ravnovesje ponovno 
vzpostavljeno. V obeh primerih učinek, ki izhaja iz določene točke v sistemu, preko 
drugih elementov sistema deluje nazaj na izhodiščno točko, vendar tako, da se 
ohranja ravnovesje. Povratno delovanje, ki ohranja ravnovesje v sistemu, imenuje
mo negativna povratna vezava. Ohranjanje stabilnosti v sistemu zahteva različne 
stopnje samokontrole in spremembe v organizaciji sistema, ki včasih nastopijo 
spontano (kot v zgornjih primerih), v določenih primerih pa je treba vzpostaviti 
višje regulacijske mehanizme, kot npr . lastno voljo, da ponovno stabiliziramo sistem 
(Vester, 1991,51-52). 

Povratna vezava je lahko tudi drugačna - ne ohranja ravnovesja, temveč se 
začetni učinek v sistemu okrepi. Takšna (pozitivna) povratna vezava je vidna na 
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tem primeru: čim več je ljudi, toliko več otrok se lahko rodi in tolik~ več.?o ljudi, 
ki bodo spet rojevali otroke, kar vodi v prenaseljenost. Podobno sItuvacIJovlah~o 
zaznamo v tipičnem banšnem zlomu: če pade ugled ?ank~, pote~ dol~.ceno stevI~o 
ljudi dvigne svoj denar. Ce se to razve, ugled banke se bolj pade ID z nJIm ~a~panJe 
v to banko in še več strank bo dvignilo svoj denar, dokler ne pride do pntIska na 
blagajne in banka propade. Taka "okrepitev'~ začetn~ga uč~ka .tahk~ vodi do 
eksplozije ali do kolapsa sistema, zato v naraVI, pa tudI v drugih sIstemIh ne sme 
prevladati. Nad njo mora vedno dominirati negativna povratna vezava. 

Tudi pri učnih urah si želimo stabilnega ravnotežja ~:d udelež~nimi ~ubje~ti. 
Pomemben preizkus stabilnosti sistema razreda so razlIcne konfliktne S~~u~c]Je. 
Dogajanja v povezavi s konfliktnimi situacijami v razredu se lahko odv]JaJo po 
načelu zgoraj opisane negativne ali pozitivne povratne vezave. 

Primer krepitve učinkov in protiučinkov (pozitivne povratne vezave ) v konflikt
ni situaciji v razredu: učenci pričakujejo precej sproščeno uro nadomeščanja -
nadomestni učitelj postavi zahteve po resnem delu - skupina učencev zahtev ne 
upošteva: namesto da bi reševali naloge, motijo sošo1ce in povzročajo neustvatjalen 
nemir v razredu - na neupoštevanje svojih zahtev s strani skupine učencev učitelj 
reagira z glasnim in jeznim besednim neodobravanjem - izpostavljenost učencev 
med vrstniki, prekinitev dejavnosti, ki je bila na tak ali drugačen način odr~ 
njihovih temeljnih potreb, od fizioloških do potreb po moči, zabavi, svobodI, 
pripadnosti (Glasser, 1998), vpliva na negativen besedni izbruh določeneg~ uče~ca 
proti učitelju - učitelj ga želi umiriti z vzpostavitvijo še močnejše avtontete ltd. 
Rezultat obojestranske krepitve učinkov in protiučinkov je lahko "kolaps" učenca, 
pogosto pa tudi slabo počutje učitelja, četudi je morda "navidezni zmagovalec". 

V opisanem primeru bi bilo treba nekako prekiniti obojestransko krepitev 
učinkov in protiučinkov ter doseči ponovno ravnovesje. "Podiranje domin" bi lahko 
učenec ustavil oziroma preprečil sam, če bi se znal odgovorno vesti. Ker je učence 
velikokrat treba takega odgovornega vedenja šele naučiti, mora biti pogosto usmer
jevalec učenčevega razmišljanja učitelj. "Stabilnost sistema" lahko učitelj ponovno 
vzpostavi s premišljenim pogovorom na podlagi načel "realitetne terapije". Gre za 
nagovatjanje ljudi, naj raziščejo, kaj bi pravzaprav radi dosegli z določenim vede~
jem, kakšno vedenje trenutno uporabljajo za to, da bi dobili, kar želijo. Po~em Je 
treba ovrednotiti učinkovitost uporabljenih vedenjskih vzorcev. Potem ko dovek 
prizna oziroma spozna, da njegovo vedenje ni najbolj učink.ovito, mu~ahko poma: 
gamo, da si izbere boljše vedenje oziroma, da bolje načrtuje pot do tIstega, k~r SI 
želi (SuHo, 1996, 15-19). Koristne napotke za učenje odgovornega vedenja v 
opisanem smislu podajata teorija izbire in realitetna terapija (več v Glasser, 1?9~; 
Gossen, 1996) S podobnimi reakcijami lahko učitelj prepreči svoje slabo počutje ID 

učencu pomaga ponovno doseči ustrezno učno vitalnost. Lahko celo prispeva k 
njegovi osebni rasti in stabilizira razred. 

V sklopu osnovnih zakonitosti življenjskih sistemov je zanimivo načelo jiu-jitsu. 
Izraz jiu-jitsu pomeni azijsko samoobrambno veščino, pri kateri borec za samoo-
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brambo izkoristi napad (moč, energijo) nasprotnika. Namesto da zaviraIne sile 
uničuje, jih izkoristi oziroma že obstoječe sile in energije uporabi. 

Primer iz vsakdanjega življenja: v hiši, ki naj resnično ustreza zakonitostim 
življenjskih sistemov, je mogoče izkoristiti odboj žarkov in pa dec nočnih temperatur 
za hlajenje in sončno toploto za ogrevanje, temperaturno razliko med posameznimi 
deli stavbe ter z njo povezano razliko v zračnem tlaku in gibanju pa za prezračevanje 
(Vester, 1991,67). 

V nasprotju z opisanim ljudje pogosto kljubujemo sili "nasprotnika" z lastno 
silo. To silo nato velikokrat še enkrat uporabimo, da dosežemo, kar smo pravzaprav 
želeli doseči že na začetku. Podoben primer lahko odkrijemo v razredu: učitelj 
porabi veliko svoje energije, da prekine prepir med učenci, šele nato začne istim 
učencem od temeljev razlagati prednosti in slabosti večkulturne družbe v ZDA. V 
pedagoški praksi naj bi iz vsega negativnega, kar se pripeti nam ali našim učencem, 
poskušali potegniti najboljše oziroma vsaj nekaj, kar nas bo okrepilo na poti naprej. 
Tako lahko izkoristimo prepir med učenci za vrednotenje vpliva različnosti na 
funkcioniranje družbe, pogoste pripombe in vprašanja nadarjenega posameznika 
za poglabljanje v snov (sodelovanje pri vodenju pouka, izdelovanje referatov ... ), 
razigranost učencev za oblikovanje učnih iger, za delo v naravi itd. 

V nekem smislu sta blizu pravkar opredeljenega načela še dve zakonitosti: 
načelo večkratne uporabe in načelo recikliranja. V prvem primeru gre za to, da naj 
bi ničesar od vsega, kar ustvarimo in naredimo ne uporabili za en sam namen 
(primer: listi ne uravnavajo le vlažnosti med rastlino in ozračjem, ampak skrbijo 
tudi za fotosintezo ). Drugo načelo v gospodarstvu pomeni izkoriščanje in ponovno 
vključevanje odpadnih proizvodov v življenjski obtok udeleženih sistemov. 

Prevod prvega načela v pedagoško prakso bi lahko bil tudi takšen: znanje naj 
ne služi le enemu samemu namenu - pridobivanju ocene, temveč ga je treba 
uporabiti v drugačnih okoliščinah (pri drugi učni snovi, na drugačne načine -
različne metode, oblike, v okviru drugih predmetnih področij - medpredmetne 
povezave, vsakdanje življenje). Aktualno načelo lahko uresničimo že pri napovedi 
učnih ciljev, npr.: danes bomo obravnavali toplotne pasove; ko jih boste poznali, 
boste razumeli glavne vzroke za podnebne razlike, za razporeditev rastja in živals
tva, za način življenja ljudi po vsem svetu in ne le v Evropi. To znanje boste 
uporabljali pri večini ur geografije v osnovni šoli in srednji šoli, na fakulteti in v 
življenju. Koristilo vam bo pri biologiji, zgodovini, fiziki ... Kot vemo, s spodbujan
jem uporabnosti znanj dobijo le-ta novo aktualnost, poveča se občutek pomemb
nosti učne snovi za življenje, zapomnitev je trajnejša, vzpodbujena je motivacija za 
delo. Ob upoštevanju navedenega uresničujemo naravno načelo večkratne uporabe 
"ustvatjenega produkta" ter vplivamo na kakovostnejše funkcioniranje učnega 
sistema. Poleg tega je dejstvo, da ko je določeno znanje pridobljeno, proces učenja 
še ni končan. Pretvorbo "konca v začetek" (načelo recikliranja) lahko zagotovimo 
na različne načine: z delom na terenu (uporabimo metodološka in vsebinska znanja, 
jih prenesemo v konkretno okolje, ugotovimo pomanjkljivosti tega znanja in zato 
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se poglabijamo in iščemo še naprej), z metodo reševanja problemov, kar olajša 
prenos informacij v življenje ... in tu se razvijanje oziroma nadgrajevanje znanja 
nadaljuje. Že v okviru izdelovanja letne učne priprave je treba odgovoriti na 
vprašanja: kdaj bodo učenci usvajali specifična znanja, spretnosti in sposobnosti v 
začetni stopnji in kdaj bo posebej spodbujeno razvijanje, povezovanje, uporaba 
znanj. 

Poleg že navedenega sta za naravne sisteme značilni še načeli neodvisnosti 
funkcije od kvantitativne rasti ter neodvisnosti funkcije od proizvoda. 

Pri prvem načelu gre za to, da je rast v ustreznih razmerah popolnoma spre
jemljiva, odvisnost od rasti pa preprečuje evolucijo, razcvet, fleksibilnost osebka ali 
njegove aktivnosti (primer: rast možganske celice je nekaj mesecev po rojstvu že 
končana - tedaj se šele začne razvoj misli). Večja usmerjenost v funkcijo (v proces) 
kot v produkt prav tako vpliva na večjo fleksibilnost in prilagajanje spremembam 
(primer: Če si želi podjetje povečati možnost dolgotrajnega uspešnega obstoja, 
mora imeti raznovrstno proizvodnjo, ne sme biti odvisno od ustvarjanja le enega 
proizvoda: ob proizvodnji prevlek za avtomobilske sedeže naj širi svoje dejavnosti 
tudi na proizvajanje avtomobilskih sedežev, drugih delov avtomobila ene in drugih 
znamk, naj kupi hotel za poslovne partnerje in druge goste, letališče ipd. S tem 
zmanjšuje svojo odvisnost od dogajanja na trgu, povezanega z zgolj enim proizvo
dom in povečuje verjetnost uspešnega funkcioniranja.). 

Ob teh zakonitostih lahko v pedagoški praksi pomislimo na razmerje med 
kopičenjem informacij (kvantitativna rast) in sposobnostjo njihove uporabe. Kot 
vemo, ni dovolj, da učencem natresemo vrsto informacij (npr. o nastajanju reliefa), 
ampak moramo dodati konkretne primere (na fotoprosojnicah, na filmu ali kar je 
najboljše in najpomembnejše - v naravi). Tukaj učenci lahko rišejo panoramske 
risbe, merijo hitrost rek, rišejo rečni profil, sklepajo o erozijski moči, določajo 
lastnosti kamnin, vse navedeno povezujejo med seboj itd. Njihovo znanje o nastan
ku reliefa se po tej poti utrjuje, razvija, postaja fleksibilnejše in bolj uporabno. 
Poudarjen je pomen učnega procesa in kakovost znanja, ne količina informacij ali 
celo zgolj en produkt - ocena. Z vidika opisanih načel lahko ponovno ugotovimo 
velik pomen vlaganja energije v pridobivanje spretnosti in sposobnosti "iskanja" 
znanja (funkcija, proces), ne zgolj pasivnega sprejemanja "gotovih" rezultatov, kar 
je eden pomembnih poudarkov kurikularne prenove. 

Obe načeli se pravzaprav združujeta tudi v ideji izkustvenega učenja, ki ga Kolb 
opredeljuje kot proces, ki povezuje izobraževanje, delo in osebni razvoj (izkušnje 
služijo kot baza za refleksij o , opazovanje, konceptualizacijo, analizo, testiranje in 
apliciranje idej (Weil, McGil1, 1990,9). Nenazadnje je v skladu z obema načeloma 
tudi Piagetovo videnje vloge učitelja: njegova vloga ni zgolj transmisijska, temveč 
bi moral učitelj oskrbeti učence z materialom, situacijami in priložnostmi, ki bi 
omogočile pomikanje naprej v razvoju. Torej je učitejjeva vloga mentorska v smislu 
stimuliranja iniciative in raziskovanja (De Vries, Kohlberg, 1990, 36). 
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V razr~d~ naj bi prišl~ do izraza tudi načelo simbioze - skupno življenje 
raznovrstnIh SIstemov z obOjestransko koristjo. Simbioza je fenomen, značilen za 
višji nivo razvoja bioloških in družbenih sistemov. Čim bolj so posamezni členi 
raznoliki, več je možnosti za simbiozo. Gradnja simbioznih sistemov je predvsem 
komunikacijska naloga (pri tem je pomembna sposobnost poslušanja, poudarjanje 
od~o,:or.?osti pri ~seh. subjektih, upoštevanje mnenj, pozitivna naravnanost, spod
bUJanJe custvene Intehgence ... ). Načelo simbioze se zrcali v misli: "Ni treba, da smo 
vedno nekaj posebnega, nekaj boljšega, raje pomagajmo in si pustimo pomagati." 
(Vester, 1990, str. 73-74) 

Kot zadnje moramo omeniti še načelo posnemanja osnovnega biološkega vzorca. 
Poudarek je na fiziognomiji, na oblikovnem oziroma vizualnem vtisu. Tipičen 
biološki vzorec je "nepravilnost v pravilnosti", ki jo najdemo pri rastlinskih listih. 
Enakomerna nazobčenost v resnici ni enakomerna. Tako je tudi s strukturo člove
kovih celic. Če posnemamo naravne oblike, pride do ujemanja z našim lastnim 
vzorcem, kar v nas vzbudi zaupljivost, ugodje in poveča sprejemljivost. 

Tudi pri urejanju učilnic je enoličnost (prazne stene, puste zavese, monotone 
barve, vedno enaka razporeditev klopi ... ) lahko stresna. Določena stopnja "nepra
vilnosti" (kombiniranje barv, plakati različnih oblik in velikosti, zelenje, občasne 
razstave ... ) pa povečuje prijetno počutje in motivacijo za delo. 

3. Zaključek 

Smo "podsistemi" v osnovnem biološkem sistemu. Odgovornost za kakovostno 
funkcioniranje tega sistema nam nalaga, da svoje delovanje kolikor je mogoče 
približarno naravnim zakonitostim. Temeljne naravne zakonitosti, ki so na kratko 
opisane v pričujočem sestavku, bi morali spoštovati na vseh področjih življenja, 
zanimivo je o njih razmišljati tudi v povezavi z vsakdanjo pedagoško prakso, čeprav 
rešitve na tem področju še zdaleč niso preproste. Če dobro pomislimo, številni 
sodobni teoretični in praktični pogledi na pedagoški proces sovpadajo z opisanimi 
zakonitostmi. Prav pa je tudi, če kot učitelji kdaj ovrednotirno svoje pedagoško delo 
v luči osnovnih zakonitosti, po katerih delujejo naravni sistemi. Čeprav gre v 
začetku za utrjevanje naših pedagoških in človeških načel, je to že prvi korak. 
Verjetnost "vzpostavljanja in vzdrževanja kakovostnejših sistemov" se bo vzpored
no z našim trudom prav gotovo večala. 

LITERATURA 

1. Glasser, W.: Teorija izbire - nova psihologija osebne svobode, Regionalni izobraževalni 
center Radovljica, 1998. 

2. Gossen CD., 1996: Restitucija - preobrazba discipline v šolah. Regionalni izobraževalni 
center Radovljica. 



146 Pedagoška obz01ja (3-4, 2002) 

3. De Vries, R., Kohlberg, L.: Constructivist Early Education: Overview and Comparison With 
Other Program s, NAEYC, Washington D.C., 1999. 

4. SuHo, A.R.: Učite jih sreče, Regionalni izobraževalni center Radovljica, 1996. 
5. Weil, W.S., McGill, I.: Making Sence of Experiental Learning, The Society for Research into 

Higher Education&Open University Press, Buckingham, 1990. 
6. Vester, F.: Kriza prenaseljenih območij, DZS, Ljubljana, 1991. 

Mag. Eva Konečnik (1973), asistentka za didaktiko geografije in družbeno geografijo na Pedagoški 
fakulteti v Mariboru. 
Naslov: Mislinjska Dobrava 47, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, SLO; Telefon: +38622293688 
E-mail: eva.konecnik@uni-mb.si 

Slavica Bragato, Neva Pahor, Nataša Skrt Leban 

Delavnice ustvarjalnosti - obogatitveni 
program za učence razredne stopnje 

osnovne šole 

Strokovni članek 

UDK 373.32:37.036 

DESKRIPTORJI: nadarjeni učenec, delavnice us
tvarjalnosti, didaktični pristop~ projekt 

POVZETEK - V članku so prikazane izkušnje pri delu 
z u{enci razredne sf!Jpnje v Delavnicah ustvarjalnosti na 
OS Ivana Roba v Sempetm pri Gorici. Gre za obogatit
veni program, s katerim želijo spodbuditi učenčevo us
tvarjalnost, obenem pa v njem razviti strpnost do dru
gačnosti (do nenavadnih odgovorov vrstnikov, do raz
ličnih stališč in rešitev, ki se porajajo v skupini, do 
vprašanj, do drugačnih poti reševanja problemov, ... ). 
Največ pozornosti je posvečeno spremljanju in beleženju 
učenčevih domislic, rešitev, dosežkov, da bi lahko posa
meznik razvil občutek neponovljive enkratnosti, ki je v 
vsakem človeku. Hkrati so želeli povečati občudjivost 
učiteljev razredne stopnje pri spremljanju, odkrivanju, 
identijikaciji terspodbujanjurazvoja nadarjenih učencev 
ter izdelati in preveriti pripomočke za spremljanje 
učenčeve ustvarjabwsti in nadarjenosti. Članek obrav
nava dileme, ki so se porajale pri delu z učenci nižjih 
razredov ter možne odgovore in rešitve, ustvarjanje pozi
tivne klime oziroma naravnanosti do drugačnosti kot 
vrednote, spodbujanje lastne iniciative učenca in s tem 
večanje občutka odgovornosti, spoznavanje učenčevih 
močnihpodročij, de/avmanjšiskupini Tosolene!«ltere 
spremembe, ki omogočajo drugačno, bolj poglobljeno 
delo v razredu. 

1. Uvod 

Proffesional paper 

UDC 373.32:37.036 

DESCRIPTORS: gifted student, creativity workshops, 
teaching approaches, project 

ABS1RACI' -The paperpresents experiences in the work 
with lower primary students during the "Creativity 
workshops" at the Ivan Rob Primary Schoo~ Šempeterpri 
Gorici The programme was intended to stimu/ate pupils' 
creativily as weU as develop their tolerance of differences 
(such as their friends' unusual answm, different poinJs of 
view andsolutionswithin a group, questions, dijferentway.s' 
of solvingproblems, ... ). The emphasis was on monitoring 
and recording pupils' ideas, solutions and achievements 
because we wanted to develop each individual's feeling of 
uniqueness, which is present in every human being. At the 
same time we endeavoured to increase the lower primary 
teachers' sensitivity to monitoring, identifying andstimu/at
ing the development of gifted students. otu aim was aJSO 
to create and test instruments for monitoring students' 
creativity and talent. The article treats the di/emmas arising 
from the work with lower primary students and suggests 
some solutions and answeTS. The creation of a positive 
atmosphere, accepting differences as values, stimu/ating 
pupiJs' own initiative and feeling of responsibility, learning 
alXJUt pupiJs' strengths and abilities, and smaU group work 
representon1ysome of the changes which enablea dijferent 
and a more engaged approach to work in class. 

Na šoli Ivana Roba v Šempetru pri Gorici izvajamo Delavnice ustvarjalnosti že 
od šolskega leta 1988/89. Takrat smo se na šoli odločili, da namenimo več časa 
učencem, ki nimajo težav pri osvajanju učne snovi oz. ki se v čemerkoli odlikujejo. 
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Ker je bil tedaj pouk še zelo storilnostno naravnan, so delavnice delovale 
sproščujoče. Učence so usmerjale v načine in oblike dela, kjer so lažje pokazali 
svojo kreativnost ter se v manjših skupinah bogatili z idejami in izkušnjami ostalih 
udeležencev skupine. V delavnice smo vabili vse učence razredne stopnje. 

Pred dvema letoma se nam je ponUdila priložnost, da poglobimo svoie izkušnje 
z vključitvijo v republiški projekt Spodbujanje nadarjenih učencev OS, ki ga je 
vodila svetovalka Zavoda RS za šolstvo Tanja Bezic. Eden od temeljnih ciljev 
projekta je bil večati občutljivost učiteljev razredne stopnje pri spremljanju in 
odkrivanju ter spodbujanju razvoja nadarjenih učencev ter izdelati in preveriti 
pripomočke za spremljanje učenčeve ustvarjalnosti in nadarjenosti. V projektu smo 
želeli dopolniti delavnice za učence tretjega razreda z novimi vsebinami. Ugotovili 
smo namreč, da je dosedanji program delavnic za učence prvega in drugega razreda 
primeren, v tretjem in četrtem razredu pa smo začutili, da primanjkuje nalog, pri 
katerih bi lahko učenci sami ugotovili, kako naj se lotevajo reševanja problemov, 
kaj jih pripelje do rešitve, kaj jih ovira pri delu, kako naj sodelujejo v skupini, ... 

Delavnice ustvarjalnosti potekajo med poukom. Gre za neke vrste obogatitveni 
program, s katerim želimo spodbuditi učenčevo ustvarjalnost, obenem pa v njem 
razviti strpnost do drugačnosti v vsakem pogledu (do nenavadnih odgovorov 
vrstnikov, do različnih stališč in rešitev, ki se porajajo v skupini, do vprašanj, do 
drugačnih poti reševanja problemov, ... ). Budno spremljamo in beležimo učenčeve 
domislice, rešitve, dosežke, da bi lahko posameznik razvil občutek neponovljive 
enkratnosti, ki je v vsakem človeku. 

Pri sodelovanju v razvojnem projektu smo se sodelujoče šole srečale z vprašan
jem, katere razlike med učenci naj šola zmanjša, katere pa naj ohranja in spodbuja. 
V zgodnjem obdobju otrokovega razvoja ni mogoče natančno določiti, kdo je 
resnično nadarjen in kdo ne, saj so razlike največkrat razvojno pogojene. Za otroka 
je pomembno, kako zaznamo njegovo ustvarjalnost ter močna področja, kako 
"resno" jemljemo pobude, vprašanja in rešitve. Prezgodnje etiketiranje otroka kot 
nadarjenega bi lahko obremenjujoče vplivalo na njegov razvoj, zato skušamo z 
delom v Delavnicah izpostaviti otrokove različne sposobnosti in potrebe kot nekaj 
normalnega, hkrati pa skozi interakcijo med otroki ter med otroki in odraslo osebo 
krepiti in spodbujati otrokove potenciale. 

Mentorice delavnic smo svetovalne delavke in učiteljice razrednega pouka, ki 
delajo v PB. Z manjšo skupino učencev se sestajamo eno šolsko uro na teden. V saka 
od nas vodi delavnice veni paralelki, kamor največkrat vabimo polovico razreda. 
Običajno potekajo Delavnice v šolski knjižnici, kjer imajo učenci dostop do knjig, 
revij, računalnika, ... in kjer lahko sedimo v krogu, da je druženje prijetnejše in je 
komunikacija med udeleženci bolj sproščena in zato uspešnejša. 

V šoli, kjer je pogosto prisotna pretirana težnja k perfekcionizrnu, kjer je vloga 
odraslega še vedno dominantna, kjer prevladuje tekmovalnost med posamezniki in 
med šolami, je pomembno preveriti, kakšna naj bo vloga mentorja delavnic, če naj 
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bi ta spodbujal otrokovo ustvarjalnost. Učenci v Delavnicah ustvarjalnosti niso le 
vključeni v proces, ampak je proces rezultat balansiranega odnosa med odraslim in 
otrokom. Ne gre torej za pedocentristično idejo. Otrok je izhodišče in središče 
dogajanja, vendar se mu odrasli ne podreja, ampak se z njim sooča, ne da bi omejeval 
otrokovo izvirnost. Cilji programa so torej doseženi tem bolj učinkovito, čim bolj so 
podprti z vzgojnimi vidiki, ki ne posegajo zgolj na področje znanja, ampak zajemajo 
celovito osebnost: otrokova čustva, občutek sprejetosti, občutek samospoštovanja in 
pomembnosti v procesu dogovarjanja ter sprejemanja odločitev ... 

V Delavnicah so se uveljavile oblike in metode pedagoškega dela, ki se zunan
jemu opazovalcu zdijo le nekoliko spremenjene, vendar lahko njihovo ures
ničevanje pripelje do globljih premikov. Naj navedem nekaj možnosti: samostojno 
delo, delo v paru ali manjši skupini, umirjena sprem1jajoča glasba, pestra ponudba 
materialov, nenavadna vprašanja kot izziv za razmišljanje, več časa za posameznika 
kot tudi za to, da posameznikova zamisel dozori, avtorefieksija o lastnem delu in 
počutju, pobude za delo na naslednjih delavnicah, ... 

Učenci z odobravanjem sprejemajo svojo aktivnejšo vlogo in se obnašajo bolj 
odgovorno, odrasli pa vidijo svojo vlogo tudi v skupnem raziskovanju, kjer ni že 
vnaprej oblikovanih odgovorov in stalnega pritiska ocenjevanja posameznika glede 
na njegove rezultate in dosežke. Znotraj omenjenih procesov imajo dejavno vlogo 
starši, ki ob spremljanju dogajanja v Delavnicah tudi sami odkrivajo otrokova pa 
tudi lastna močna področja, kar spodbuja dialoški princip odpiranja prostora 
človekove svobode. 

Uvodna srečanja v vseh razredih od prvega do četrtega namenjamo ugotavljan
ju ustvarjalnosti učencev. Za začetno motivacijo najpogosteje uporabljam~ so
cialne igre, nato pa z nestrukturiranim materialom kot so npr. nedokončane nsb~, 
izdelki iz šeleshamerja, zgodbe iz naključno izbranih slik, trikotnikov, ... poskušajO 
narediti izdelek, ki bi bil čim bolj nenavaden, mu pripisati nenavaden naslov, 
funkcijo ipd. 

Učiteljice (razredničarke) in mentorice Delavnic ustv.arjalno~ti vsako. leto iz
polnjujejo vprašalnik, v katerem ocenijo učenčevo ustvalJalnost m nadalJenost v 
šolski situaciji. 

V tretjem razredu učenci izpolnijo še vprašalnik o preživ1janju prostega časa, s 
katerim ugotovimo otrokove interese in način izkorišč~n~~ proste~a ~asa. V. t;m 
razredu opravimo v dogovoru s starši preizkus RavenOVIh progreSIvnih matnc ,s 
katerimi merimo splošne sposobnosti učencev. 

Učence prvega in drugega razreda delimo na m~njše sku~i~e gled~~~ n:terese, 
za katere se opredelijo na uvodnih srečanjih. Skupma se srecuJe v knJIZDICI enkrat 
tedensko, dokler ne izpelje osnovne zamisli. 

Tudi v tretjem razredu je način dela podoben kot v prejšnjih razredih, razlika 
je le v tem, da učencem ponudimo tudi nekaj diferencirani~ nalog glede n~ 
pridobljene podatke o učencu in izkušnje pri delu s posamezmkom. Z nalogamI 
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želimo učence spodbuditi k razmišljanju o lastnih strategijah pri reševanju proble
mov, o uporabi logičnih zakonitosti ter razvijati problemsko mišljenje. 

2. Uvodna srečanja 

Ni lahko ocenjevati ustvarjalnosti posameznika, saj se ta pojavi nenačrtno in jo 
težko uresničimo v umetnih pogojih. Teme1ji na divergentnem mišljenju pri delu v 
sproščenem ozračju, brez pritiskov in časovne stiske, česar ni mogoče vselej zago
toviti v razredu. Kljub težavam pa učitelji vedo, da določene oblike dela oziroma 
nekatere teme bolj spodbujajo otrokovo ustvarjalnost. Pomembno je, da učenec 
začuti, kako je pestrost idej in predlogov nekaj zaželenega. 

3. Cilj 

Ugotoviti, kateri učenci dajejo neobičajne, duhovite odgovore in kaj jih še 
posebej zanima. 

O začetnih delavnicah je učiteljica Valentina Kolenc zapisala tako: 

Delavnico sem začela s socialno igro, s katero sem ustvarila ustrezno klimo in 
sproščeno vzdušje. K temu je pripomogla tudi izbrana glasba in prostor. Dejavnost 
sem poimenovala Trikotniki, združite se. Vsak otrok je dobil šest pravokotnih 
trikotnikov. Barvo trikotnikov in podlage so otroci sami izbrali. Iz trikotnikov so 
morali sestaviti obliko, ki nekaj predstavlja in je nenavadna, k čemur sem jih še 
posebej spodbujala. Obliko je posameznik zalepil šele, ko je bil z njo zadovoljen. 
Otroci so po želji dodali kompoziciji še druge elemente z barvami. To je lahko 
izdelek obogatilo in dodatno razložilo. Svojemu delu so dali še naslov. 

V zaključku delavnice je vsak otrok v krogu predstavil svoj izdelek z naslovom 
in če je želel, je dodal tudi razlago ali zgodbo. Pri tem smo si pomagali z žogico ali 
govorečo palico. Ta nadomešča mikrofon, katerega namen je, da ima besedo tisti 
otrok, ki ima v roki predmet. Ostali so poslušalci. 

Pri ugotavljanju ustvarjalnih izdelkov, ki sem ga opravila po delavnicah, sem 
upoštevala naslednje kriterije: 

o kompozicijska celota (vsi trikotniki so smiselno povezani v celoto), 
o izvirnost (originalnost) izdelka, 
o dinamika, 
o zapolnitev prostora, bodisi s kompozicij o ali z dorisovanjem, 
o barvna skladnost (barva podlage in trikotnikov), 
o domiselnost naslova (sveža ideja, oddaljene asociacije, primere, ... ), 
o predstavitev izdelka. 
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Izdelke učencev sem razstavila. 

V naslednji delavnici sem z Vodeno fantazijo odkrivala interese in skrite želje 
otrok. Otroci so sedeli v krogu, v ozadju je igrala umirjena glasba. Vzdušje je bilo 
sproščeno. Povabila sem jih, naj sledijo moji pripovedi z zaprtimi očmi, saj jih bom 
popeljala v mislih na potep. Za tem sem začela pripovedovati: 

Smo v šolski knjižnici, kjer je vse polno knjig. Sedimo in čutimo, da smo 
prijatelji. Skupaj gremo iz knjižnice skozi hodnik pred šolo. Veselo skačemo in se 
veselimo izleta. Sonce toplo greje in rahel vetrič nam boža lica. Otroci okrog nas 
so veseli in nasmejani. Odpravimo se v gozd ... Prispeli smo. Opazujemo drevesa. 
Listi pod našimi nogami šelestijo, čutimo njihov vonj in od daleč slišimo oglašanje 
ptičkov. Polni smo pričakovanj in urno stopamo po stezi, nabiramo liste in dihamo 
svež zrak ... Pridemo do jase in na njej uzremo hišico. Vemo, da je to hišica naših 
želja. Hiša je majhna in prijazna. Na oknih so rože. Potrkamo na vrata in ta se kot 
po čudežu odprejo ... In kaj ugledamo? ... Lepo nam je pri srcu. Kar zavriskali bi. 
Poskušajmo zadržati to sliko v sebi, da bi o njej lahko pripovedovali, ko se bomo 
kasneje vrnili v knjižnico. Tako, sedaj je v vašem spominu. In sedaj počasi zapremo 
vrata in odidemo skozi gozd proti šoli. Zagledamo mogočno šolsko stavbo, hodnik 
in sedaj smo spet v knjižnici. Počasi odpremo oči. Počutimo se vami in sproščeni ... 

Po kratkem premoru sem predlagala, da pripovedujejo o vsem, kar so videli v 
hišici želja. Dogovorili smo se za vrstni red pripovedovanja. Sama sem na plakat 
zapisovala vse, kar so otroci naštevali. Dovolila sem jim tudi, da svoje predstave 
narišejo. Zamisli smo kasneje upoštevali pri izboru tem za dejavnosti in projekte. 

Po uvodnih delavnicah sem si zapisala: 
o kdo ima veliko idej, 
o kaj je vsebina idej, 
o opis nenavadnih, enkratnih idej in avtorja, 
o kdo je v skupini prevzemal vodilno vlogo ... 

Opažanja so bila dragocen pripomoček pri nadaljnjem delu. 

4. Primer projekta 

Sledi poročilo o projektu Jamarstvo, ki ga je vodila učiteljica Sonja Mozetič: 

V uvodnih urah smo z učenci drugega razreda ugotovili, da jih zanimajo 
podzemne jame. 

Da bi projekt lažje izpeljala, sem najprej preverila njihovo predznanje. Učenci 
so sami izdelali miselni vzorec, v katerem so zabeležili vsebine, ki jih zanimajo. 
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Ugotovila sem, da jih zanimajo predvsem: 
o nastanek in vrste jam, 
o zakladi, 
o življenje v jamah. 

Tema je: 
o spodbujala željo po iskanju novega, 
o omogočala sodelovalno delo, 
o krepila medsebojne odnose, 
o nadgrajevala znanje, 
o krepila samozavest in veselje do raziskovanja, 
o spodbujala ustvarjalnost. 

Delo je potekalo v knjižnici, v sproščenem vzdušju, kjer so si lahko učenci 
poiskali primeren kotiček v parih ali manjših skupinah. 

V razgovoru z njimi sem ugotovila, da buri njihovo domišljijo pravljični svet 
škratov in zakopanih zakladov. Razvojna značilnost tega obdobja so še vedno pestra 
domišljija in bogate fantazijske predstave. zato sem le-te izkoristila. Učence sem 
spodbudila, da so iskali ustrezne likovne in literarne rešitve za predstavitev jam na 
svojstven način. Tako so nastale zanimive likovne stvaritve in zgodbice, v katerih je 
bila jama poosebljena in je imela človeške lastnosti. 

Nato so si učenci znanje o jamah širili in poglabljali z brskanjem po različni 
literaturi, si ogledovali slike, filme, brskali po internetu in izvedli poskus topljenja 
apnenca. Tako so si potešili radovednost in iskali odgovore na svoja vprašanja. 
Pravljična podoba jam se je kmalu spremenila v realnejšo. V svojo predstavo so 
vključili slikovite kapnike in podzemne rove z življenjem, ki ga jame ponujajo. 

Učenci so spoznavali človekovo odvisnost od narave in se hkrati dotaknili 
vprašanj ekologije. Na vprašanje: "Katere živali živijo v jamah", so dobili odgovor 
z ogledom poljudnoznanstvenega filma. Najbolj so jih prevzeli netopirji in jih 
motivirali za nove aktivnosti. Prav to tematiko so želeli likovno izraziti. Odločili 
smo se za tehniko slikanja s tušem na tkanino v kombinaciji z usnjem. Motiv, 
tehnika, barve in material so bili izbrani tako, da so ponujali vrsto zanimivih rešitev 
in sproščali strašljive predstave o jamah in netopirjih, kar je izzvalo še nadaljnje 
kreativno pisanje, ustvarjanje rebusov, ugank in križank. 

Učenci so bili s to tematiko že kar "zasvojeni", zato so tudi doma, v prostem 
času iskali različne podatke in slike o jamah in jih prinašali v šolo~ K sodelovanju 
so pritegnili tudi starše, ki so jim pri tem pomagali injim omogočili ogled nekaterih 
jam v obliki družinskega izleta. Tako so nekateri obiskali Postojnsko jamo, Ledeno 
jamo ali Antonij ev rov v rudniku živega srebra v Idriji. O doživetjih so pripovedovali 
sošolcem, se dopolnjevali in primerjali podatke med seboj. 
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Vrhunec projekta je bil ogled jame Vilenica, ki smo ga izvedli skupaj s starši. 
Učenci so z ogledom jame doživeli lepoto naravnih pojavov, se prepričali, kako 
temna je jama, kako močan je odmev, se srečali z netopirji in prisluhnili tišini. 

S kratkim kvizom o jamarstvu so učenci preverili znanje staršev o jamah. Hkrati 
so se jim odpirala nova vprašanja, ki so jih usmerjala v raziskovanje novih proble
mov. 

5. Zaključek 

Zanimiva je misel, da spremljajo človekovo ustvarjalnost občutki presenečenja, 
zadovoljstva in hkrati užitka. Ti občutki so iskra za nove zamisli in snovanja in kot 
taki pomembni za vsakega posameznika, še posebej pa odločujoči za nadarjenega 
otroka, ki mora v sebi najti voljo in moč za nadaljnji razvoj. 

Slavica Bragato, Neva Pahor, Nataša Slat Leban, Osnovna šola Ivana Roba, Gorici. 
Naslov: UlicaAndreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Goric~ SLO; Telefon: +38653935211 



NAVODILA SODELAVCEM 

Časopis PEDAGOŠKA OBZORJA - DIDAGTlGA SLOVENIGA 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 napisan z 
urejevalnikom besedil Word in preveden v ASCII 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, EMŠO 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. (\Jamesto 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, G.: Usposabljanje učiteljev za uvajanje novosti, V: Tancer (ur.), 
Stoletnica rojstva Gustava Siliha, 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 spošno navedbo, stran 
izpustimo (Kroflič, 1997). 




