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Podoba sodobne šole
Vsak izmed nas ima izkušnje s šolo in šolanjem, različna pričakovanja 
in predstave o tem, kakšna naj bi bila sodobna šola v današnji družbi, 
da bi bila usmerjena v prihodnost in dobrobit naših otrok. Nosilci 
današnje in prihodnje podobe šole so vsekakor učenci, učitelji in 
starši, njihovo sodelovanje in odnos, ki se odraža v spreminjajoči se 
kulturi in klimi družbe.

Če razmišljamo z vidika šolajočega se (učenca), je zanj najpomembneje 
doživljanje šole oziroma odnosa učenec – učenec, učenec – učitelj. Prvi 
korak k pozitivnemu odnosu je vsekakor dialog (pedagoški pogovor) 
med učiteljem in učenci, ki ga spodbuja ustvarjalno zasnovan in 
»odprt« pouk. Učencem ponudimo dovolj raznolikih izzivov, kjer imajo 
možnost izkazati svoje znanje in ga deliti s sošolci. Ugotavljamo, 
da imajo današnji otroci »veliko znanja« – vendar ne takega, kot 
ga predpisujejo učni načrti in ga pričakujejo učitelji. Pozoren in 
fleksibilen učitelj bo znal izkoristiti njihovo zakladnico izkušenj in 
idej ter jim omogočiti, da so sooblikovalci pouka.

Če razmišljamo z vidika staršev, si jih večina poleg dobrega šolskega 
uspeha želi, da bi se njihovi otroci v šoli dobro in varno počutili, da 
bi bili »videni in slišani« ter sprejeti s strani sošolcev in učiteljev 
takšni kot so, z vsemi svojimi potrebami in željami. Inkluzivna šola v 
vključujoči družbi bi se naj odzivala na potrebe posameznega učenca 
in omogočala, da napreduje v skladu s svojimi zmožnostmi. 

Če razmišljamo z vidika učitelja, ne moremo mimo pogojev dela, ki 
so na šolah zelo različni. Delo v razredu z osemindvajsetimi učenci 
vsekakor potrebuje večjo angažiranost učitelja kot delo v razredu z 
dvanajstimi učenci. Tudi didaktična opremljenost šol je raznolika. 
Bolj kot zunanji pogoji na kakovost dela v razredu vplivata učiteljeva 
zavzetost in strokovna usposobljenost. Vsak učitelj si zagotovo želi, 
da bi obvladal take metode in oblike dela, s katerimi bi maksimalno 
motiviral učence za šolsko delo; jih aktivno vključil v raznolike 
dejavnosti, ob katerih bi si zgradili znanje na različnih taksonomskih 
ravneh; jih podprl pri učenju itd. Omenjene elemente vsekakor 
podpira formativno spremljanje s svojo usmerjenostjo na učenca.

Ali si tako predstavljamo podobo sodobne šole? 

Prelistajte in preberite prispevke v tej številki revije in spoznali boste, 
kako vidijo podobo sodobne šole avtorji člankov. 

  uvodnik
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Vesna Vršič,  
odgovorna urednica
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Domača naloga – zakaj, koliko, kako jo 
pregledati, kaj narediti s »pozabljenimi 
nalogami«?

  vPrašaLi stE Rubriko ureja dr. Leonida Novak, Zavod RS za šolstvo

da bi lahko odgovorili na vpraša-
nje o domačih nalogah, je treba 
najprej opredeliti njen namen, ki 
je v najširšem smislu utrjevanje 
usvojenega znanja, ponovitev težjih 
delov v vsebinah, in sicer tako, da 
učenec dela v svojem tempu in na 
svoj način. namen naloge je tudi po
glabljanje znanja izven učilnice, kar 
pripomore k razvoju samostojnosti 
in odgovornosti učenca (tudi kot 
priprava na nov učni sklop). 

koncept podaljšanega bivanja (2009, 
9) opredeli, da učenci z domačo nalo
go povezujejo, utrjujejo in poglablja
jo učne vsebine, se učijo samostojno 
pripravljati na pouk; uporabljati 
pridobljena vedenja in spoznanja, se 
skozi izkušnjo učiti razumevati, kak
šen učni tipi so, oblikovati lastno 
učno metodo, načrtovati svoje delo, 
upoštevati navodila; uporabljati raz
lične vire . 

dobro načrtovana domača naloga 
upošteva, da so učenci različni 
po učnem stilu, po zmožnostih in 
interesih. namen domačega dela 
mora biti jasen tudi učencem (Učni 
načrt matematika, 2011, 74). količino 

domačega dela je težko opredeliti. 
treba je pomisliti na obremenjenost 
otroka skozi ves dan (čas v šoli in 
domače šolsko delo naj ne bo daljši 
od delovnika odraslih). Učencem, ki 
so v šoli na nekem področju izkazali 
znanje (npr. izračunali pravilno), ni 
učinkovito za domače delo dajati 
dodatnih enako zahtevnih nalog. 
Rezultati raziskave tiMSS (2007, 136) 
kažejo, da količina domače naloge 
in čas, ki ga učenec zanjo porabi, ne 
vodi k boljšemu uspehu.

Učni načrt za matematiko (2011, 76) 
opredeljuje namen domačih nalog 
kot integralni del šolskega dela, ki bi 
naj učence usposobile za samoizob
raževanje, razvile delovne navade, 
vztrajnost, natančnost in kritičnost. 
Domače naloge so osnova samore
gulacijskega učenja. 

domačo nalogo učitelj lahko poda 
na začetku, v sredini ali na koncu 
učne ure ter v dogovoru z učencem 
(različni učenci imajo lahko različne 
domače naloge pri istem predmetu 
v istem obdobju). Dajanje navodil 
za domačo nalogo na koncu ure ni 
učinkovito, saj učencem že upadeta 
pozornost in motivacija. Z navodili 
za nalogo v »zadnjem hipu« učen
cem posredno sporočamo, kolikšno 
pomembnost ji dajemo. nabor 
domačih nalog lahko predstavimo 
učencem na začetku tedna, v dogo
voru z učenci določimo roke in nato 
si učenci sami načrtujejo čas, ko jih 
bodo opravili. nekatere domače 
naloge so lahko tako kratkoročne 
(sprotne), druga pa dolgoročne. 
Učenci naj pridobivajo izkušnje ob 
opravljanju obeh vrst nalog. 

če so učenci vključeni v načrtova-
nje šolskega dela, si lahko postavi-
jo osebne cilje in so zato lahko tudi 

Domača naloga je pisna, 
ustna in praktična 
oblika učenčevega dela, 
ki jo posreduje učencem 
učitelj in je neposredno 
povezana s poukom 
ter jo učenec opravlja 
praviloma samostojno 
po rednem šolskem delu. 

(Čagran, 2007, 11)

aLi naJ oTRoku  
poMaGaM pRi doMaČi 
naLoGi?

kakŠen Je pRipoRoČen 
ČaS za opRaVLJanJe 
doMaČe naLoGe?

kaJ naJ naRediM, da 
doMaČa naLoGa doMa 
ne Bo poVzRoČaLa 
pRepiRoV?

 � Predvsem spodbujajte, 
podpirajte in opogumljajte 
otroka pri domačem delu, 
nikar pa domače naloge ne 
delajte namesto otroka. 

 � 6 let  
največ 20 minut na dan

 � 9 let  
največ 30 minut na dan

 � 10 let  
največ 40 minut na dan

 � Ne prepirajte se zaradi 
domače naloge. 
Spodbujajte otroka, da 
dokonča nalogo, če se 
upira, ne pritiskajte nanj. V 
šolo lahko otroci prinesejo 
nedokončano domačo 
nalogo – gre za otrokovo 
domačo nalogo, ne vašo.  

Iz škotskega šolskega okolja 
(šola Mount Vernon Primary) 
navajamo primer predstavitve 
namena in pravil domače na-
loge za starše (izsek iz zložen-
ke PRAVILA DOMAČE NALOGE 
za starše): 
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njihove domače naloge zelo raznoli
ke. tako naj učitelj učencu omogoči 
razmislek ob koncu ure: Kaj ti je da
nes šlo dobro? Kaj ti ni šlo dobro? Ka
tere vaje lahko narediš za izboljšanje 
tega?. Domača naloga je lahko samo
stojna priprava na obravnavo novega 
sklopa, raziskovalna dejavnost (npr. 
zbiranje podatkov). Pri učencih, ki 
ne opravljajo oz. »pozabljajo« doma
če naloge, je treba ugotoviti vzrok 
tega in k vsakemu učencu pristopiti 
individualno, največkrat je treba pre
misliti o tem, ali otrok vidi smisel in 
lasten cilj v nalogi. 

vsako domačo nalogo je treba pre-
veriti (če se ne preveri, se ne prispe-
va k motivaciji za njeno izvedbo) 
(Čagran, 1993). Pri pregledu domače 
naloge se ne pogovarjamo samo o 
rezultatih, ampak tudi o strategijah 
reševanja (Učni načrt za matematiko, 
2011, 76). tehnike popravljanja nalog 
so številne: popravljanje vseh napak, 
navedba mesta napake ob robu 
strani, zapis povratne informacije 
na koncu, glasno branje in komen
tiranje, kljukanje. Domače naloge 
lahko popravljajo učenci v paru, tako 
da ugotavljajo pravilne rešitve in po
pravljajo nepravilne, dvojice se lahko 
potem združijo v skupine. 

vrednost in namen domače naloge 
morajo videti predvsem učenci, 
učitelj s svojim ravnanjem vpliva 
na ravnanje učencev. Sledi nekaj 
praktičnih nasvetov o tem, kako se 
v razredu sistematično lotiti navaja
nja učencev na opravljanje domačih 
nalog in jim to delo osmišljati: 

•	 učenci naj imajo poseben zvezek 
ali beležko za domače naloge, 
kjer vodijo dnevnik domačih na
log, učitelj pa na vsaki strani tega 
dnevnika pripiše/doda opombe 
in povrtane informacije; 

•	 izvedba ankete med učenci o do
mačih nalogah (kako, kje, s kom 
delam domačo nalogo; naloge, 
ki bi jih rad opravljal večkrat; 
seznam nalog, ki so se ti zdele ko
ristne in si jih naredil …) in upo
raba ugotovitev pri načrtovanju 
diferenciranih domačih nalog; 

•	 navajanje učencev na učenje iz 
lastnih napak (učenci naj tudi 
pri domači nalogi uporabljajo 
kriterije uspešnosti dogovor
jene pri pouku (npr. stvari, na 
katere moram biti pozoren pri 
domači nalogi) in lete uporabi
jo pri pregledovanju ter doma
čem delu); 
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•	 zbirka »dobrih primerov« iz 
domačih nalog na novem 
delovnem listu, ki ga učitelj 
ponudi drugim učencem; 

•	 domače naloge naj bodo 
povezane s šolskim delom; 

•	 zagotavljanje podpore 
učencem, ki jo potrebujejo 
(npr. proti koncu učne ure 
se z učenci pogovorite o 
zapisu zgodbe: »Bil je …«; z 
možgansko nevihto prido
bite nekaj zamisli, ki bi jih 
lahko učenci uporabili pri 
tej domači nalogi); 

•	 izboljševanje že narejene 
domače naloge na osnovi 
povratnih informacij so
šolca ali učitelja; 

•	 podajanje domače naloge 
na začetku ure, s čimer 
opredelimo tudi namen 
učenja (prirejeno po Cland
filed in Prodromou, 2009).

domačih nalog ne ocenju-
jemo, saj težko zagotovimo 
objektivnost, zanesljivost in 
veljavnost ocenjevanja. 
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POvZetek: V prispevku je predstavljeno formativno 
spremljanje kot proces, namenjen pridobivanju informacij 
o učenju učencev – informacij, ki jih učitelj lahko uporabi 
pri nadaljnjem učenju in poučevanju vsakega učenca, s 
čimer zadovolji potrebe in interese posameznika; z načrtnim 
spremljanjem z namenom, da bo zagotovil boljše razumevanje 
in napredovanje učenja vsakega učenca. Namen prispevka 
je pomagati bralcem razumeti bistvo in dodano vrednost 
poučevanja po načelih formativnega spremljanja oz. potencial 
formativnega spremljanja. V začetku bo predstavljeno 
formativno spremljanje kot celostni pristop k učenju in 
poučevanju, v nadaljevanju pa so posamezne strategije in 
elementi predstavljani skozi teoretične in praktične primere s 
ponazorili. V šolskem letu 2015/2016 in 2016/2017 je bila glavna 
tema študijskih srečanj Zavoda RS za šolstvo formativno 
spremljanje. Seveda to ne pomeni, da se učitelji s formativnim 
spremljanjem niso srečali tudi prej, saj je le-to v slovenskem 
šolskem prostoru prisotno že dobro desetletje in ga nekateri 
učitelji uspešno vpeljujejo v svojo poučevalno prakso. 
Vsebinsko so bila ta srečanja usmerjena v senzibilizacijo 
učiteljev za to področje, v spoznavanje elementov in strategij 
formativnega spremljanja ter v predstavitve primerov iz 
prakse, čemur bomo sledili tudi v tem prispevku.  

ključne besede: formativno spremljanje, predznanje, povratna informacija, kriteriji 
uspešnosti, nameni učenja, samovrednotenje

Spremljanje učenca mora 
služiti nadaljnjemu učenju  
in poučevanju. 
Zakaj in čemu formativno spremljanje  
na razredni stopnji?

 
dr. Leonida novak,
Zavod RS za šolstvo
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Uvod
Preden začnemo razmišljati o formativnem spremljanju, 
je smiselno, da razjasnimo, kaj je to učenje in kaj pouče
vanje. Za pojasnilo bomo uporabili definicijo učenja av
torja Mayerja (2013, 167).

R.e. Mayer (prav tam) poučevanje opredeli kot premišlje-
no ustvarjanje takega učnega okolja, ki podpira učin-
kovito učenje. Učitelj v šoli podpira in spodbuja učenčev 
spoznavni, socialni, čustveni, moralni in telesni razvoj 
tako, da z izbranimi cilji in dejavnostmi vodi učenca ter 
usmerja njegov proces učenja. Pri tem učenci ne potre
bujejo samo idealnega učnega okolja in ustreznih učnih 
situacij, temveč tudi priložnosti za uravnavanje lastnega 
učenja (Clarke, 2008, 31). Pomen in razlago pojma »podpi
ranje v šoli« prikazuje spodnja shema: 

pupil assessment Should Benefit Further Learning 
and Teaching. Why Carry out Formative assessment 
at the primary Level and What for?

abstract: This paper presents formative assessment 
as a process intended to gain information about 
pupils’ learning – information which the teacher 
can use in the further learning and teaching of 
each pupil, thus satisfying the needs and interests 
of each individual – through planned assessment 
for the purpose of ensuring better comprehension 
and learning progress of each pupil. The purpose 
of this paper is to help readers to understand the 
essence and added value of teaching that follows the 
principles of formative assessment, or the potential 
of formative assessment. It begins by presenting 
formative assessment as an integral approach to 
learning and teaching, and continues by presenting 
individual strategies and elements through theoretical 
and practical examples with illustrations. In the 
2015/2016 and 2016/2017 school years the main topic 
of academic meetings of the National Education 
Institute of the Republic of Slovenia was formative 
assessment. Of course this does not mean that 
teachers have not encountered formative assessment 
before – it has been present in the Slovenian school 
setting for well over a decade and certain teachers are 
successfully integrating it into their teaching practice. 
Content-wise, these meetings were focused on 
sensitising teachers to this area, on getting to know 
the elements and strategies of formative assessment, 
and on presenting examples from practice, which is 
exactly what this paper is going to discuss. 

keywords: formative assessment, prior knowledge, 
feedback, success criteria, purposes of learning, self-
assessment

VkLJuČenih 5 VRST znanJa: 

 � DEJSTVA (npr. Zemlja je 
tretji planet od Sonca.)

 � POJMI (npr. predhodnik, 
naslednik, število) 

 � POSTOPKI (npr. sešteti  
14 + 53 = )

 � STRATEGIJE (npr. iskanje 
ključnih besed v besedilu) 

 � PREPRIČANJA (npr. 
spoznanja o lastnem učenju: 
»Nisem dober v branju.«) 

Učenje je dolgotrajna sprememba v učenčevem 
znanju, ki jo lahko pripišemo njegovim izkušnjam.

Na osnovi aktivne 
izkušnje učenec 
zgradi svoje 
znanje. Aktivna 
izkušnja pomeni 
ozaveščanje 
predznanja in 
navezovanje 
novega znanja 
na obstoječe 
znanje z lastnim 
delom (igro, 
raziskovanjem, 
preizkušanjem …). 

Stalno spremljanje  
za spodbujanje učenja  

(Greenstein, 2010):

Ustvarjanje učnih situacij 
za aktiviranje učencev

Vsako učenje je 
kognitiven, čustven in 

socialen proces.

Učenci se največ naučijo 
skupaj z drugimi ljudmi.

Najbolj učinkovito učenje 
omogoča učencem 

pripisovanje pomena in 
smisla temu, česar se učijo.

Razvijanje kulture 
sodelovanja v razredu.

Podpiranje odgovornega 
odnosa do znanja vseh.

Shema 1: Spremljanje učinkovitega učenja
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Povezava teorij učenja z ugotovitvami nevroznanosti 
(Rutar, 2015), kar prikazujejo puščice v shemi 1, pripelje do 
bistva formativnega spremljanja. Formativno spremljanje 
je torej osmišljanje učenja – prilagajanje in presojanje lete
ga (komljanc, 2014). D. Wiliam (2013) predlaga, da se ključni 
procesi v poučevanju nanašajo na ta ključna vprašanja: 

•	 kje v procesu učenja so učenci?

•	 kam gredo učenci?

•	 kaj je treba storiti, da bodo učenci prišli do cilja? 

Kje v procesu učenja so učenci in 
kam gredo?
Zavedanje, da vsak učenec prinese v razred bogato zna
nje o svetu, da učenčeve izkušnje pomenijo spodbudo za 
razvoj njegovega mišljenja ter da aktiviranje predhod
nega znanja poveča razumevanje, so prav gotovi tisti 
trije elementi, ki v učinkovitem učnem okolju omogočijo 
učenje vsem učencem. 

Za učinkovito učno okolje ja značilna velika občutljivost 
za individualne razlike učencev in njihovo predznanje 
(H. Dumont idr., 2013, 20). e. De Corte (2013, 54) pravi, da je 
najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na učenje, učenčevo 
predznanje. v preglednici 1 navajamo primer ugotavlja
nja predznanja tehnike branja ter razumevanja prebra
nega in na osnovi tega načrtovane prilagoditve. 

Učenci načrtujejo osebne cilje, opisujejo težave, uspehe, 
vrednotijo napredek, učitelj doda komentarje oz. povratno 
informacijo. Z aktivno vključitvijo otrok v proces sprotne
ga spremljanja so učenci tvorno vključeni v načrtovanje, 

spremljanje, evalviranje in razmišljanje o lastnem učenju. 
Pri tem je treba vedeti, da težko zberemo dovolj informacij 
o predznanju vseh učencev, če nimamo tako organiziranih 
uvodnih dejavnosti (v 1. razredu učenci še težko zapišejo, 
kaj že znajo, kako bi se radi učili itd.). Zato lahko uporabimo 
različne organizacijske oblike, da dobimo dovolj podatkov 
o izkušnjah in predznanju otrok (npr. igra vlog, delo v kotič
kih, skupinski pogovor, tabela trditev s piktogrami …). 

v domači in tuji teoriji ter praksi so bili razviti in preiz
kušeni številni učinkoviti pristopi za začenjanje teme oz. 
sklopa in s tem za aktiviranje in ugotavljanje predznanja. 
Med najpogostejšimi praksami ugotavljanja predznanja 
je zaznati metodo razgovora. Pri tem naj bo učitelj pazljiv, 
da ne ostane samo pri informaciji o splošnem znanju 
razreda, pač pa da doseže in aktivira predznanje vsake
ga posameznega učenca. Pogosta orodja ali tehnike, ki 
omogočajo aktiviranje znanja, so: nedokončane povedi, 
poročilo v eni minuti, vstopni in izstopni listki, aplikacija 
Padlet (dostopno na https://padlet.com/), kvizi kahoot 
(dostopno na: https://kahoot.com/ ), odprta produktivna 
vprašanja, igra vlog in didaktična igra. 

Ugotavljanje predznanja pokaže razlike med učenci. 
nekateri izkažejo razumevanje konceptov, že poznajo 
definicije, tvorijo analogije in povezujejo. Drugi poznajo 
posamezne primere, lastnosti nečesa, opišejo značilnosti. 
tretji podajo le asociacije, podobnosti, skromne izkušnje. 
vsekakor mora ta ugotovitev vplivati na nadaljnji potek 
poučevanja, saj se odgovor na vprašanje kaJ JE trEBa 
storiti, da Bodo učEnCi PrišLi do CiLJa? od 
učenca do učenca razlikuje. Spodaj je opisan primer ugo
tavljanja predznanja s pomočjo problemskih vprašanj. 

 strokovna izhodišča   

SkLop: RazViJanJe zMoŽnoSTi BRanJa (tehnika (hitrost) branja in branje z razumevanjem) – ugotavljanje predznanja 
Razred: 2. ali 3. 

Učenci v kotičkih berejo izbrano neumetnostno besedilo (nekateri glasno, drugi polglasno, tretji tiho). V enem od kotičkov učenci 
berejo učitelju in ta pridobiva informacije o hitrosti branja ter o branju z razumevanjem, ugotovitve oblikuje skupaj z učencem, saj je 
pomembno, da predznanje uzavesti tudi učenec (»To znam, to mi ne gre.«). Tako učitelj ugotovi: 

kako berejo učenci v razredu in kaj jim bo v nadaljevanju poučevanja prilagajal. 

Učenci, ki berejo tekoče in dobro 
razumejo prebrano.

Ne potrebujejo posebnih prilagoditev, le besedilo naj bo primerno njihovim bralnim 
zmožnostim ter interesom. 

Učenci, ki berejo tekoče in slabo 
razumejo prebrano.

Tekočnost branja je ustrezna, nerazumevanje pa je posledica šibkega besedišča, torej bo 
pred naslednjo bralno izkušnjo učenec delal vaje za širjenje besedišča (priprava na nove 
besede, ki sledijo v besedilu). 

Učenci, ki berejo počasi (netekoče) in 
dobro razumejo prebrano.

Učitelj mora učencu v nadaljevanju omogočiti urjenje tehnike (hitrosti, tekočnosti) branja, 
mu dati na voljo več časa za branje, saj učenec zmore razumeti prebrano, če ima dovolj 
časa za branje.

Učenci, ki berejo počasi (netekoče) in 
slabo razumejo prebrano.

Učitelj bo učencem omogočil veliko glasnega branja, izbiro besedila, ki je kratko in z 
nezahtevnim besediščem ter večkratno branje enakega besedila. 

V nadaljevanju učnega procesa bo učitelj pri vseh predmetih upošteval to predznanje in omogočal učencem, da izvajajo tiste naloge, 
ki jim pomagajo odpravljati šibkosti. S tem omogoči, da v zmožnosti branja napredujejo vsi, sam pa jih usmerja s povratno informacijo.

Preglednica 1: Ugotavljanje predznanja zmožnosti branja in prilagajanje učenja (Prirejeno po Pečjak, Magajna, Podlesek, 2011)
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Ugotavljanje predznanja omogoči, da učitelj in učenci 
ugotovijo močna in šibka področja in načrtujejo osebne 
cilje. Učenje je od tega trenutka lažje, saj učenci razume
jo, kateri cilj skušajo doseči, kaj je namen tega cilja in ka
teri so kriteriji uspešnosti (Chappuis in Stiggins, 2002). a. 

  strokovna izhodišča

pRiMeR: 1. razred 

(Vir: Klavdija Petrovič, OŠ Ivanjkovci, primer objavljen v spletni učilnici1)

učni cilj: Učenci govorno nastopajo z vnaprej napovedano temo in besedilno vrsto,in sicer najprej ob učiteljevih 
vprašanjih in slikovnem gradivu/drugih ponazorilnih, nato pa čim bolj samostojno in ob zgledovanju po podobnem 
že poslušanem besedilu. 

namen mojega učenja: Znam govoriti o sebi/o živali/ o svojem delovnem dnevu. 

kriterije uspešnosti so v razredu oblikovali tako, da so učenci poslušali različne 
primere govornega nastopanja in iskali kriterije, za katere so bili prepričani, da 
bi jih tudi sami lahko upoštevali. Ker učenci še niso bili opismenjeni, je učiteljica 
uporabila piktograme, ki so jih predlagali učenci. 

Uspešen sem, ko: 

 � govorim primerno glasno (slika mikrofona),

 � govorim primerno hitro (slika prometnega znaka – omejitev hitrosti),

 � govorim primerno tekoče (slika steklenice olja),

 � govorim z občutkom in doživeto (slika srca),

 � govorim samostojno (slika ustnic),

 � se držim izbrane teme (oblaček). 

1. Učitelj in učenci 
razjasnijo namene učenja  
(znanja/veščine/odnosi) 
in skupaj načrtujejo poti 
za njihovo doseganje.

2. Učitelj in učenci določijo 
kriterije uspešnosti, ki v jeziku, 
razumljivem učencem, opišejo, 
čemu slediti med učenjem in kako 
prepoznati to, da se je učenec 
nekaj naučil, dosegel, naredil.

3. Kriteriji uspešnosti so osnova 
za spremljanje napredka, 
podajanje učinkovite povratne 
informacije, samoevalvacijo 
in postavljanje osebnih ciljev 
učenca. 

1 Spletna učilnica razredni pouk študijska Maribor 1: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=109.

primer: Ugotavljanje predznanja poteka v skupinah, po 
razredu izobesimo problemska vprašanja na temo Ne/
varnosti v prometu in otroci se v skupinah premikajo od 
lista do lista in zapišejo/narišejo svoj odgovor. Primeri 
vprašanj: 

 � Zakaj mora pešec nositi svetla oblačila in 
odsevnike?, 

 � Zakaj se najpogosteje zgodijo prometne nesreče?, 

 � Katere so najpogostejše napake otrok v prometu?, 

 � Kaj bi svetoval otrokom v vrtcu, ko se odpravljajo na 
sprehod po Mariboru?.

Ko učenci zaokrožijo vse postaje, skupina na kratko 
poroča o zapisih. Učitelj/-ica ob poročanju učencev 
izpostavi ključne pojme, ki so povezani z nevarnostjo 
v prometu in skupaj izluščijo temo nadaljnjega dela. 
Učitelj skozi odgovore in razmišljanja učencev spremlja 
naslednja področja: 

 � poznavanje pojmov,

 � sklepanje,

 � sodelovanje,

 � povezovanje.

Med delom dobi učitelj/-ica informacije o poznavanju 
teme, opazi napačne predstave učencev in na osnovi 
tega usmeri nadaljnje učenje. 

Holcar Brunauer idr. (2016) definira, da so nameni učenja 
preoblikovani učni cilji iz učnih načrtov (preoblikovani 
tako, da so razumljivi učencem in oblikovani skupaj z 
učenci). vključitev učencev v načrtovanje namenov uče
nja in kriterijev uspešnosti ima nekaj značilnosti: 
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Clarke (2008, 2014) opisuje številna orodja in tehnike, ki 
pomagajo učitelju pri vključevanju učencev v načrtova
nje namenov učenja in kriterijev uspešnosti (mnoge pri
mere orodij najdete tudi v priročniku Holcar Brunauer, 
a. idr. (2016). Formativno spremljanje v podporo učenju –  
snopič nameni učenja in kriteriji uspešnosti): 

•	 S postavljanjem vprašanj: ali znate prešteti te kocke? 
Dokažite! kaj boste naredili najprej?

•	 naredimo nekaj narobe in učenci naj prepoznajo, kaj 
delamo narobe (npr. Zapišemo napačno reševanje 
besedilne naloge ).

•	 na začetku ure pokažite učencem primere nalog, iz
delkov vrstnikov preteklih let (npr. zapisana obnova, 
opis, tematski dnevnik ipd. Ob tem učence vprašamo: 
Kaj vas je na tem izdelku prepričalo?).

•	 Učencem pokažemo dva ali tri primere izdelkov raz
lične kakovosti, učenci ju primerjajo in povedo, kaj 
je dobro. 

•	 Učencem ponudimo že pripravljene primere kriteri
jev uspešnosti po opravljeni nalogi. (npr. Na koncu 
učnega sklopa boste znali … Učence vprašamo: Kako 
to razumete?).

•	 Medvrstniško učenje (npr. Prvošolec posluša drugo
šolca in razmišlja o tem, kako bere drugošolec., Peto
šolec opravi nalogo pred tretješolci.). 

»Na proces učenja vplivajo različni 
dejavniki, ki pa se ne pojavijo vsi 
naenkrat, vsi v isti generaciji otrok, na 
enak način in z enakimi posledicami. 
Velikokrat jih srečamo le pri 
posameznih učencih ali še več, nekateri 
dejavniki postanejo prepoznavni 
šele na dolgi rok, npr. po nekaj 
generacijah.«

Polona Legvart

 strokovna izhodišča   

 � Zelo priročne so t. i. flipchart table, ki omogočajo, 
da se z obračanjem listov vračamo k že znanim 
kriterijem. Obenem lahko tako tablo prenašamo 
iz razreda v razred (še posebej priročno, kadar 
se učitelj seli iz razreda v razred). Obenem taka 
tabla omogoča, da razred ni preobremenjen z 
aplikacijami, na katerih so kriteriji uspešnosti za 
različne sklope/predmete. 

 � Sonačrtovanje namenov učenja in kriterijev 
uspešnosti naj bo naravnano na učni sklop, 
potem pa se vsako uro k načrtovanemu vračamo 
in dopolnjujemo potrebno. 

 � Nameni učenja in kriteriji uspešnosti naj bodo del 
učenčevega zvezka. 

pRiMeR: 4. razred (Naravoslovje in tehnika)

učni cilj: 

 � Učenec zna samostojno načrtovati raziskovanje.

 � Učenec zna izvesti poskus. 

 � Učenec zna interpretirati pridobljene podatke.

namen mojega učenja: Znam načrtovati raziskovanje izbranega problema in izvesti raziskavo. 

kriterije uspešnosti so v razredu oblikovali tako, da so skupaj z učiteljem izvedli vodeno raziskavo v učnem sklopu 
Električni tok. Na osnovi tega so oblikovali kriterije ob vprašanju: kaj je treba narediti, da je raziskovanje uspešno. 
Nato si je vsak učenec izbral svoj raziskovalni problem, ki ga je raziskoval. 

UČITELJEVI STROKOVNI KRITERIJI, KI IZHAJAJO  
IZ UČNEGA NAČRTA: 

 � smiselnost napovedovanja  
(operacijsko določajo lastnosti, preverjajo napovedi),

 � sledenje navodilom,

 � ustreznost načrtovanja  
(raziskovalno vprašanje, pripomočki),

 � ustreznost zbranih podatkov,

 � smiselnost zaključkov, ugotovitev.



KRITERIJI USPEŠNOSTI OBLIKOVANI Z UČENCI. 
Uspešen sem, ko: 

Avtorica fotografije: Leonida Novak

pRakTiČni naMiGi
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Kako bomo skupaj z učenci prispeli 
do načrtovanih ciljev in kriterijev 
uspešnosti ter s tem uresničili 
namen učenja?
»Pri  pretežno »neposrednem« poučevanju so učenci pre
puščeni sami sebi in naj bi se znašli po svojih zmožnos
tih, da bi prišli do tega, kar misli (in pove) učitelj. Učenci 
so lahko vključeni tudi v vrsto različnih učnih izkušenj 
(od predavanj preko diskusij, projektov, izkustvenega 
učenja …) pa vendarle lahko ostanejo s šibkim razume
vanjem.« (Cerbin 2000) Zato je  treba dejavnosti učenca 

Preglednica 2: Skupine dokazov (Prirejeno po: http://assessmentmethods.weebly.com/before-teaching.html)

skrbno načrtovati in prilagajati. Da bi dosegli globlje 
razumevanje pri vseh učencih, organiziramo raznolike 
dejavnosti in zbiramo raznolike dokaze o znanju in 
napredovanju, z namenom spremljanja razumevanja in 
napredovanja vsakega učenca posebej. namen zbiranja 
dokazil o učenju je ugotavljanje razkoraka med ugotov
ljenim in želenim učnim dosežkom. Zbrani dokazi so 
kažipoti za učitelja, da na osnovi njih prilagaja nadaljnje 
procese poučevanja in usmerja učenčeve procese učenja. 
Dejavnosti so povezane s cilji pouka – nameni učenja in 
kriteriji uspešnosti. Spodnja preglednica prikazuje tri 
skupine dokazov učenčevega znanja, razumevanja: 

IZDELKI kot dokazi: 

 � pisna besedila

 � vizualne predstavitve 
(plakati, miselni vzorci)

 � ustne in praktične 
predstavitve

 � tehnični izdelki

 � vprašanja in odgovori

 � raziskovalno vprašanje

 � igre vlog

 � okrogle mize učencev

 � samovrednotenje in 
vrstniško vrednotenje

 � refleksije učencev 

 � razvoja zmožnosti 
učencev (npr. avdio-, 
videoposnetki branja) 

 � učenčevega načrtovanja 
in izvajanja dejavnosti

 � dela učencev v 
skupinskih, sodelovalnih 
dejavnostih 

 � prispevka učenca k 
skupinskemu dosežku

 � razvoja pojmov

Dokazi, ki izhajajo iz 
POGOVOROV, kot so: 

Dokazi, ki izhajajo iz OPAZOVANJ 
(vezano predvsem na razvoj 

veščin in zmožnosti)

primeri dokazov v učnem sklopu Čas (3. razred, Barbara Oder, OŠ Poljčane), potem ko so v razredu opredelili, 
zakaj je dobro v življenju poznati uro in meriti čas. 

izdeLki:
Namen: 
znam natančno izdelati uro. 

Uspešen bom, ko bom: 

 � natančno izdelal 
številčnico (enake razdalje 
med črticami);

 � izdelal ustrezno velike 
kazalce, 

 � naredil kazalce tako, da se 
bodo premikali.

  strokovna izhodišča
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poGoVoRi V Skupini:

opazoVanJe uČenCeV skozi dejavnosti za razvijanje koncepta čas 
(ura – minuta) – različni učenci izvajajo različne vaje v sklopu enega tedna, 
saj sledijo osebnim ciljem. 

Namen: 
znam oceniti trajanje dogodkov, 
dejavnosti in opravil.  

Uspešen bom, ko bom: 

 � znal oceniti, katere dejavnosti v 
mojem življenju trajajo eno uro; 

 � znal oceniti, katere dejavnosti 
trajajo eno minuto; 

 � znal svojo napoved o trajanju 
preveriti; 

 � svoje ocene o trajanju 
dejavnosti predstaviti 
sošolcem. 

Namen: 
znam odčitati čas na uri.  

Uspešen bom, ko bom: 

 � znal deliti dan na ure, ure na 
minute; 

 � z uro izmeriti trajanje kratkih 
dogodkov; 

 � znal izbrati ustrezno mersko 
enoto za čas; 

 � znal z merskim številom in 
mersko enoto zapisati čas; 

 � odčitati čas z ure s kazalci.

Vir: Barbara Oder (OŠ Poljčane)

Mapa učenca z dokazi učnega sklopa Čas – učenci imajo na 
koncu sklopa mapo z različnimi dokazi in različno količino le-teh 
(npr. učenec, ki je ves čas delal le s konkretnim materialom in z 
didaktično igro, ima v mapi le tedenski načrt dela in besedilo z 
refleksijo Kaj sem se naučil?)



 strokovna izhodišča   



|  RaZReDni POUk  |  2017  |  2  | 14  

Dejavnosti in dokazila učenec in učitelj spremljata, vred
notita in presojata na osnovi znanih kriterijev uspeš
nosti. Učenec je tisti, ki je aktivno vključen v zbiranje 
in presojanje dokazov, saj to zvišuje njegovo notranjo 
motivacijo, omogoča mu refleksijo o tem, kaj zna, kaj 
zmore ter kako dobro to počne, obenem pa dobi odgovor 
na vprašanje, kaj se še mora naučiti in kako. Učitelj ob 
presojanju dokazov dobiva vpogled v znanje učenca, na 
dokaze se odzove s povratno informacijo, obenem pa 
so njegove strokovne ugotovitve ob učenčevih dokazih 
tiste, ki usmerjajo njegovo nadaljnje poučevanje. na 
podlagi leteh načrtuje dejavnosti, ki jih bo ponudil po
sameznemu učencu v nadaljevanju. Pa vendar je potreb
no zavedanje, da kakovostno znanje ni v dokumentih, 
ampak to šele postane „v glavah učencev“, ko dojamejo 
mreže povezav (ilc Rutar, 2012). 

najmočnejši vpliv na dosežke učencev imajo sprotne 
povratne informacije (Hattie in Yates, 2014), ki pa svoj 
namen dosežejo, če ima otrok priložnost nanje odzvati se 
in svoj dosežek izboljšati v skladu z njo (shema spodaj). v 
primeru, ko učenec napiše npr. opis predmeta in prejme 
povratno informacijo, naj ima čas in možnost popraviti, 
dopolniti svoj opis in ga tako izboljšati. Učinkovitost uče
nja bo tako večja. Učinkovita povratna informacija, ki je 
v skladu s cilji in kriteriji uspešnosti, je pravočasna, pri
naša navodilo za nadaljnje učenje, pogosto je tudi v obliki 
vprašanja. Zaželene so različne relacije povratnih infor
macij: učitelj - učenec, učenec – učenec, učenec – učitelj. 

Da bi učenec zmogel usmerjati lastno učenje in spreje
mati odgovornost, mu je treba omogočiti tudi priložnosti 
za razvoj samorefleksivnega mišljenja, ki služi temu, 
da bi bolje vedeli, razumeli, uporabljali. Samoevalva
cija je faza, v kateri učenec vrednoti svoje lastno delo 
(Sentočnik, 2012). Učenci največkrat nimajo usvojene 
spretnosti samorefleksivnega mišljenja, ne vedo, kako 
samorefleksivno misliti, saj je to spretnost, ki jo lahko 
v spodbudnem okolju skozi leta šolanja pridobivajo in 
razvijajo. način takega mišljenja lahko učencem prikaže 

Shema: Odziv na povratno informacijo (Prirejena po Harlen 
(2002), Principals of Assessment for Learning)

učitelj. Orodja in pristopi za izvedbo samorefleksije pri 
mlajših učencih so zelo raznoliki: semaforji, vrednostna 
črta, barvna lestvica, kolo uspeha, kontrolni seznami, 
dnevnik učenja/odzivov, iztočnice, dnevnik za razmišlja
nje in postavljanje ciljev, vprašalniki, popisi, prispevki v 
mapi dosežkov, reflektivno pismo … Samovrednotenje v 
razredu lahko vključuje: pogovor učenca z učiteljem o 
usvojenem znanju, pogovor med sošolci o tem, kako so 
prišli do pravega rezultata, izbira izdelkov, ki jih učenec 
želi dati v portfolio, refleksija učencev na uro, pri čemer 
zapišejo v svoje zvezke/dnevnike ključna spoznanja – kaj 
so se naučili in vprašanja, na katera ne vedo odgovorov. 
vsako aktivnost lahko učenec vrednoti tako, da razmišlja 
na različnih taksonomskih ravneh, kar prikazuje spodnja 
preglednica (novak, 2016).

Preglednica 3: Taksonomija refleksije

TAKSONOMIJA REFLEKSIJE

Ustvarjanje: Kaj bo moj naslednji korak v učenju/pri delu?

Evalviranje: Kako uspešen sem bil?

Analiziranje: Ali se posamezne napake večkrat pojavljajo pri 
mojem delu? Katere so? Čemu jih pripisujem?

Uporabljanje: Kje lahko naučeno ponovno uporabim?

Razumevanje: Kaj je bilo najpomembnejše pri tem učenju/
delu?

Poznavanje: Kaj sem delal?

Samovrednotenje je priložnost za presojanje lastne
ga znanja ali uporabnosti naučenega. Primer kaže 
samovred notenje zmožnosti reševanja matematičnih 
problemov v petem razredu in je hkrati izhodišče za na
črtovanje osebnih ciljev učenca. 

Preglednica 4: Kriteriji uspešnosti in samovrednotenje (Vir: Edita 
Nemec, OŠ II Murska Sobota)

KRITERIJI USPEŠNOSTI               Uspešen/na bom ...

berem z razumevanjem

izpišem bistvene podatke

primerjam/analiziram podatke  
(katere podatke imam, katere podatke 
moram pridobiti/izračunati)

znam narisati skico

sklepam iz skice na korake reševanja

izberem ustrezen postopek reševanja 
in rešim problemsko nalogo

presodim o pravilnosti rezultata in 
zapišem odgovor
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Predstavljenih je bilo šest elementov formativnega 
sprem ljanja, od ugotavljanja predznanja, sonačrtovanja 
namenov učenja in kriterijev uspešnosti, zbiranja doka
zov, podajanja povratne informacije, vrstniškega sodelo
vanja ter samovrednotenja. Seveda v praksi velja, da se 
elementi prepletajo in da jih učitelj prilagaja učencem, 
učnemu sklopu, predznanju ter ciljem. 

Razredne učitelje velja opozoriti na nekatere pomembne 
ugotovitve, do katerih so z razvijanjem formativnega 
spremljanja prišli mnogi učitelji: 

•	 letno in sprotno načrtovanje učitelja naj spodbuja 
formativno spremljanje (naj bo fleksibilno in odprto); 

•	 spremljanje naj bo vezano na učitelja in učenca – 
učenec naj spremlja svoje delo, učitelj pa naj ga pri 
tem podpira; 

•	 »ček liste« za spremljanje doseganja ciljev pri učencih, 
v katere učitelj vpisuje opažanja, naj bodo premiš
ljene in načrtne, predvsem pa smiselne, seveda pa 
niso nujne v procesu formativnega spremljanja; 

•	 o formativnem spremljanju ne moremo govoriti, če 
gre v posameznem razredu zgolj za enkraten poskus 
v daljšem obdobju, učenci morajo biti namreč delež
ni strategij in elementov formativnega spremljanja 
vsakodnevno in sistematično; 

•	 učitelj naj že sam poišče smisel učenja nekega podro
čja ali teme (Zakaj bi to otrokom lahko bilo pomemb
no in smiselno?); 

•	 dejavnosti v razredu naj bodo povezane s cilji; 

•	 povratne informacije učencem naj bodo v njim ra
zum ljivem jeziku. 

Sklep
Formativno spremljanje je proces stalnega spremljanja, 
opazovanja, pregledovanja in vrednotenja, ki ga izvajamo 
z namenom, da učitelj prilagaja svoje poučevanje in daje 
učencem povratne informacije o njihovem učenju. teme
lji na zbiranju dokazov, s katerimi preverjamo razumeva
nje učencev, in jasnih kriterijih za vrednotenje učnih do
sežkov (J. Dodge, 2009). v prispevku je bil izpostavljen po
men učenja in poučevanja, upoštevanje individualnosti, 
ob koncu pa je treba opozoriti tudi na povezavo učenja 
s čustvi in socialnimi odnosi. M. Boekaerts (2013) govori 
o vzajemnem odnosu med kognicijo in čustvi, saj je uče
nje lahko uspešno, če je v skladu z učenčevimi interesi, 
prepričanji o njegovi lastni uspešnosti. kadar govorimo 
o spremljanju napredka vsakega učenca, ne gre zane
mariti stresa, strahu, negotovosti in preobremenjenosti 
otrok na začetku pa tudi v nadaljevanju šolanja. Prvo
ten namen formativnega spremljanja je narediti učenje 
vsakega učenca vidno, kar pomeni zagotoviti možnost 
napredka vsakemu učencu in podpreti učenca celostno, 

da bo s svojimi močnimi področji lahko odpravljal šib
kosti, ob tem pa se bo v šoli ali pri učenju počutil dobro 
in varno. študijske skupine učiteljev razred nega pouka2 
v letu 2017/2018 bodo usmerjene v iskanje možnosti za 
vključevanje vseh učencev v učenje ali v t. i. vključujočo 
šolo, pri čemer bodo strategije formativnega spremljanja 
še vedno ključne. 
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Inkluzija kot posebnost 
normalnosti

 
Mag. Marko Strle,
Center za komunikacijo, 
sluh in govor Portorož

O sodobni šoli lahko govorimo, če mislimo 
na šolo, ki se zna odzivati na zahteve so
dobnega časa, s premišljenim upoštevan
jem in vrednotenjem pretekle tradicije. 
Sodobna šola je šola, ki ne zanika pretek
losti, ampak je kritičen opomnik vsega, 
kar je bilo, in drzen glasnik vsega, kar še 
bo. Sodobna šola se ne oklepa zastarelih 
okvirjev medicinske paradigme obrav
navanja oseb s posebnimi potrebami in 
priseganja na segregacijsko ločevanje 
bolj zmožnih od manj zmožnih učencev, 
ampak razmišlja o procesu inkluzije, ki ga 
premišljeno vpeljuje v svoj vsakdan, ter 
razvija možnosti vključevanja posamez
nika v delo in življenje šole, ki zahtevajo 
višji nivo prilagajanja. 

inkluzija je pojem in proces, ki ga pozna
mo že dolgo. v slovenskem prostoru smo 
se, in se še, veliko ukvarjali z ločevanjem 
integracije od inkluzije. integracija po
meni vključevanje otrok s posebnimi 

  strokovna izhodišča

Razmišljati o inkluziji 
danes pomeni odpirati 
poglavje ter iskati odgovore 
na enega resnejših in 
pomembnejših vprašanj 
sodobne družbe. še vedno. 

Razmišljati o inkluziji 
danes pomeni razmišljati 
o družbenem pojavu, ki 
izpostavlja holistični pogled 
na človeka. vedno.

Razmišljati o inkluziji danes 
pomeni ustvarjati podobo 
sodobne šole. kako?
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potrebami v redne šole, ampak do tiste meje, ko lahko 
dosegajo standarde znanj. ti so neke vrste mejnik, ki 
onemogočajo otroku resnično vključevanje. Otrok z niž
jimi intelektualnimi sposobnostmi se ne more vključiti 
v redno šolo, ker ne more doseči določenih standardov 
znanj. integracija tako pomeni otrokovo prilagoditev 
okoliščinam določene ustanove. v procesu inkluzije pa 
se poleg otrokovega prilagajanja mora prilagoditi tudi 
okolje. Ravno v takem okolju se tako manj posvetimo 
zgolj otrokovim težavam in veliko bolj vsem možnostim, 
s katerimi ugotovimo otrokove potrebe ter zagotovimo 
njegovo najboljšo vključenost in uspešnost.	

Med prve mednarodne strateške dokumente, ki namenja
jo posebno skrb ranljivim družbenim skupinam, zagotovo 
sodi Splošna deklaracija o človekovih pravicah (1948). ta 
je pomembna, ker še posebej med ranljivimi skupinami 
obravnava osebe s posebnimi potrebami ter je med prvimi 
sprožila potrebo po vključevanju inkluzivnega izobra
ževanja. Že v prvem členu deklaracije je zapisano, da se 
vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in 
enake pravice. Je delitev na ljudi s posebnimi potrebami 
in ostale sploh smiselna? Pomembno je omeniti tudi Sa
lamško izjavo (1994), ki ureja področje inkluzivnega izobra
ževanja. v njej je jasno določeno, da morajo imeti otroci s 
posebnimi potrebami dostop do večinskih šol, pri čemer bi 
se jim te morale najustrezneje prilagoditi. 

vprašanje o inkluziji se ne dotika zgolj področja vzgoje 
in izobraževanja, ampak posega na področje kulturnega, 
širšega družbenega razumevanja odnosa do različnosti. 
inkluzijo razumemo tudi kot proces, ki vsebuje in zahteva 

razvoj strpnosti, pomoči ter sprejemanja različnosti. ni 
naključje, da izpostavljamo pojem proces, saj ne moremo 
govoriti o zaključenem družbenem pojavu, temveč o poja
vu, ki se spreminja glede na nova spoznanja o človeku ter 
v svoji biti skrbi za njegovo dobrobit.

koncept inkluzije nas nagovarja, da želimo oblikovati ter 
živeti v okolju, v katerem se počutimo priznane v skupini 
raznolikih posameznikov, se počutimo sprejete v skupini, 
ki nas spoštuje, ceni in ima rada. ianes (2001) govori o po
sebni normalnosti, kjer je normalno, da se počutimo kakor 
drugi in sprejete so vse naše posebnosti oziroma posebne 
potrebe, če vam je ta termin bližji (op. a.). Med posebnostjo 
in normalnostjo obstaja tesna vez soodvisnosti, saj se po
sebnost kaj hitro spremeni v normalnost, ali bi lahko rekli 
tudi običajnost (op. a.), ter jo spreminja, dopolnjuje, oboga
ti ter posodablja. tako šola postane sodobna in inkluzivna, 
ki zmore ustreči potrebam vseh in vsakogar.

Posebnost potreb je v politično korektnem izrazoslovju 
najprimerneje definirati kot posamezne situacije, ki se 
porajajo zaradi primanjkljajev na senzornem področju, 
težav v duševnem razvoju, motenj na področjih čustvo
vanja, vedenja, splošnega razvoja, bolezenskih stanj …

v vseh posameznih situacijah posebnih potreb sobi
vata normalnost in posebnost (ianes, 2001):

•	 posameznikove normalne in posebne potrebe, 
ki so vezane na zdravstveno stanje, na telesno in 
osebnostno funkcioniranje;

•	 posameznikove normalne in posebne potrebe 
po socialni participaciji, ki je vezana na vlogo 
posameznika v skupini, na različne življenjske 
razmere;

•	 posameznikove normalne in posebne potrebe, ki 
so vezane na dejavnike osebne samostojnosti in 
kulture na sploh.

inkluzija ni namenjena samo otrokom s posebnimi 
potrebami, ampak vsem otrokom. z njo bi dosegli, da 
bi imeli šolo, v kateri sta poleg uspešnosti pomemb-
na tudi vključenost in dobro počutje vseh otrok.

kroflič (2003) opozarja na vidik inkluzije »ko naj bi inklu
zivno pedagoško situacijo odlikovali spontani, strpni, skr
beči in pravični odnosi med različnimi (pa naj gre za razlike 
v mentalnih, telesnih sposobnostih ali za rasne, etnične, 
religiozne oziroma katere koli druge razlike), ki v vzgojnem 
smislu pomenijo prej prednost kot grozečo posebnost, po 
navadi pedagoški delavci k taki situaciji pristopajo kot k 
nečemu nepredvidljivemu, kar je mogoče regulirati le s 
posebnim načrtovanjem, usmerjenim k pomoči hendike
piranemu otroku in k preprečevanju možnih konfliktov, ki 
bi izhajali iz dominantne moči večinske populacije«. 
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Ob tem bi se lahko strinjali z njegovo opredelitvijo, ki 
ločuje uspešno inkluzijo od neuspešne. Zapiše, »uspešno 
inkluzijo bi lahko opredelili kot spontano sprejetje različ
nosti, neuspelo vključevanje pa kot konstrukcijo skrbeče, 
a umetne regulacije odnosov med večinsko in manjšin
sko populacijo otrok« (prav tam). 

Göransson in nilholm (2014) navajata štiri nivoje razume
vanja inkluzije, ki so se razvili do danes: 

1.  inkluzija je nameščanje učencev s posebnimi potre
bami v večinske razrede. 

2.  inkluzija je srečevanje socialnih/akademskih potreb 
učencev s posebnimi potrebami. 

3.  inkluzija je srečevanje socialnih/akademskih potreb 
vseh učencev. 

4.  inkluzija je ustvarjanje skupnosti. 

Inkluzija zahteva posredovanje
inkluzivnost, v svoji posebnosti, ki postaja normalnost, 
zahteva pomemben nivo diferenciacije na področjih 
vzgajanja, izobraževanja in poučevanja. Slednje lahko 
razvijamo s posredovanjem na štirih različnih področjih 
(ianes, 2001): 

a)  na področju strokovnosti učiteljev, 

b)  na področju razredne klime, 

c)  na področju učnih metod in 

č)  na področju učnih vsebin in orodij.

na področju strokovnosti učiteljev si lahko najprej 
zastavimo vprašanje, kako lahko izboljšamo učiteljevo 
strokovnost, kako lahko prevrednotimo sedanjo vlogo 
učiteljev, ki izvajajo učno pomoč. Drži, da so nosilci uspeš
nega inkluzivnega poučevanja ravno strokovni delavci. 
to zahteva njihovo dobro opremljenost že v času dodi
plomskega študija in zagotavljanje ustreznejših pogojev, 
da lahko tudi po zaposlitvi nadaljujejo s kakovostnim 
strokovnim spopolnjevanjem. 

Dobra razredna klima omogoča boljše učenje in pouče
vanje (Chiari, 1994). ključna vprašanja so, kako zagotoviti 
razredno klimo, ki spodbuja inkluzijo, ter kako ohranjati 
enak nivo pozornosti, da upoštevamo tako posebnosti 
posameznikovih potreb kot težnjo po čim boljšem ena
kopravnem vključevanju. inkluzivni razred lahko razu
memo kot mikrodružbo, ki se organizira na demokratični 
način, da bi čim bolje živela, kjer je medosebno življenje 
ustvarjeno na skupnih vrednotah učencev in učiteljev. 
Preprosteje si to lahko predstavljamo s primerom, ko 
v razredu vrednoto spoštovanja vsakogar razvijamo z 
vedenji, ki niso izključujoča, smo pozorni na posebnosti 
in normalnosti potreb vsakogar, verjamemo v enakost 
pravic in dolžnosti kot tudi razlik in izjemnosti, ki jih 

lahko živimo brez strahu, brez sodb in brez posmeha. v 
inkluzivni razredni klimi se lahko vsakdo počuti spreje
tega, razumljenega, pripadlega, opolnomočenega, lahko 
razvije dober občutek lasne vrednosti, soustvarja trden 
temelj sprejetosti vseh. 

na področju učnih metod se vprašamo, kako lahko razvi
jemo take učne procese, kjer se bo učenec počutil dejav
nega deležnika, kako naj razvijamo metakognicijo oziro
ma uravnavanje lastnih miselnih procesov in njihovega 
nadzora. vprašanja, ki v luči sodobne didaktike dobivajo 
vedno več priložnosti, da jih osvetlimo, a ostaja prepri
čanje, da je to dolgotrajen proces, ki še ni prepričal t. i. 
tradicionalne normalnosti poučevalnih praks, da je meta
kognicija sopotnica tudi inkluzivnih učnih in poučevalnih 
pristopov. izhodišča gre iskati v razumevanju poučevanja. 
Poučevanje je dejaven proces ponotranjenja družbenih in 
osebnih spoznanj. Zmožnosti, ki jih razvijamo v procesu 
poučevanja, se razvijajo začenši z izmenjavo, z odnosi, z 
vezmi, ki se ustvarjajo v razredu, v šoli in širše. vse, kar 
spoznavamo, dejavno gradimo najprej v odnosu z drugimi 
in šele nato vse te spoznavne procese ponotranjimo preko 
metakognitivnega zavedanja, ko se zavedamo lastnih mi
selnih zmožnosti, predvidevamo, načrtujemo, spremljamo 
vrednotimo, posplošujemo ter prenašamo v nove učne si
tuacije. eden temeljnih razlogov, da je učenec uspešen ali 
neuspešen, je v učiteljevi zmožnosti ali nezmožnosti pre
poznavanja bistvene in dejavne učenčeve vloge v procesu 
poučevanja (vygotskij 1934, Gartner, kerzner lipsky, 1990).

v šoli, ki je za vse in za vsakogar, je nujno prilagoditi vse
bine, s katerimi vplivamo na razvoj vseh potreb učencev. 
nič več uporaba le ene knjige, enega učbenika, ampak 
uporaba različnih besedil, ki obravnavajo isto vsebino, 
na različne načine, na raznolikih nivojih z možnostjo, da 
vsakdo izbere sebi najprimernejšo. 

Vidiki inkluzije in skrb za gluhe, 
naglušne ter osebe z govorno-
jezikovnimi težavami
Posebno zanimanje za proces inkluzije smo raziskovali v 
odnosu do populacije gluhih in naglušnih oseb ter oseb z 
govornojezikovnimi motnjami (Strle, 2012). še danes velja, 
da inkluzijo gluhih oseb v največji polnosti razumemo kot 
vključenost v vzgojnoizobraževalni proces skupaj s sliše
čimi vrstniki. večinsko, običajno okolje, ki je prilagojeno 
slišečim, razumemo kot okolje, kjer obstaja veliko različnih 
možnosti vzpostavljanja stikov med slišečimi. ko govori
mo o inkluziji, pa vemo, da gre najpogosteje za namestitev 
gluhe ali naglušne osebe med slišeče. inkluzija bi morala 
vključevati raznolike možnosti pomoči, ko bi gluhim in/
ali naglušnim pomagala z zagotavljanjem tolmačev, zapi
sovalcev, učnih pripomočkov, ustrezno usposobljenih ka
drov s področja surdopedagogike idr. vse znotraj kontek
sta običajnosti, večine. Morda celo normalnosti?



|  2  |  2017  |  RaZReDni POUk   | 19  

 strokovna izhodišča   

Že pred letom 1975 (Cohen, 1995) je bilo ugotovljeno, da je 
navkljub poskusom vključevanja gluhih učencev v večin
ske šole približno 80 % gluhih učencev obiskovalo speciali
zirane ustanove. Prve opaznejše spremembe so se pojavile 
s sprejetjem t. i. dokumenta o vzgoji in izobraževanju za 
vse otroke s posebnimi potrebami, ki je predvideval, da se 
za posameznega otroka izbere najmanj restriktivno oko
lje. to je pomenilo, da bodo otroci s posebnimi potrebami 
vključeni v okolje, kjer je malo vrstnikov s posebnimi po
trebami ali pa jih sploh ni. v praksi se je izkazalo, da je bilo 
razvitih nekaj uspešnih primerov inkluzije, a veliko je bilo 
neustreznih primerov, še posebej če pomislimo na obliko
vane posebne oddelke v večinski šoli, poučevanje gluhih 
otrok v ločenih razredih ali kabinetih, ki so se srečevali z 
ostalimi vrstniki zgolj med t. i. neakademskimi dejavnost
mi. leta 1995 je bilo že več kot 60% gluhih učencev vključe
nih v večinske šole (Cohen, 1995), čeprav ni bilo natančneje 
raziskano, koliko jih je bilo deležnih ustreznega inkluziv
nega modela (Strle, 2012). 

Razlikovanje med integracijo in inkluzijo bi lahko 
predstavili z vpogledom v naslednje vidike:

1. ciljna naravnanost: 

a) integracija sledi k doseganju rezultatov na 
področjih samostojnosti, komunikacije, soci
alizacije preko raziskovanja podpornih oblik; 

b) inkluzija zasleduje enake cilje, ampak s pre
magovanjem ovir, ki onemogočajo participa
cijo in učenje. 

2. teoretična izhodišča: 

a) integracija je grajena na pristopu kompen
zacije; aktivirati je treba oblike vzgojne in
tervencije, ki so osebi z oviranostjo v pomoč, 
da se prilagodi posamezni družbeni situaciji; 

b) inkluzija pa izkorišča družbeni model oziro
ma vsaj tisti del, ki izpostavlja priznavanje 
enakopravnosti in človekovih pravic ter 
stremi h konceptu družbene pravičnosti. 

Butturini (1993) pravi, da priznavanje pravic ni 
le plodni teritorij medsebojnega vključevanja in 
dialoga, ampak edina strategija, ki dovoljuje od
stranitev ovir, ki so v napoto gradnji t. i. pravične 
družbe. 

3. aktivnosti: 

a) integracija usmerja pozornost izključno na 
otroke s posebnimi potrebami;

b) inkluzija pa vključuje celotno učno skup nost. 

Gluhe učence v procesu inkluzije lahko razumemo kot 
dejavne akterje v procesu premagovanja medicinskore
habilitacijske paradigme v prid kulturni perspektivi, ki 
se razvija preko prepoznavanja jezikovnokulturne iden
titete gluhe osebe. na tak način postaja gluhota vir novih 
učnih možnosti vseh učencev. 

inkluzivna paradigma spreobrača tradicionalistični vpo
gled na gluhoto, saj ni več zgolj gluhi učenec tisti, ki se mora 
naučiti sporazumevanja z drugimi v pogosto enosmernem 
integracijskem procesu brez vzajemnih prilagoditev, ampak 
je družba tista, ki mora odstraniti sporazumevalne prepre
ke in sprejeti alternativne oblike sporazumevanja, ki omo
gočajo učenje in sporazumevanje z gluhim (Gaspari, 2005).

kritični vpogled na področje inkluzivnega šolanja nas 
opomni, da moramo pozorno upoštevati prednosti in 
pomanjkljivosti inkluzije. Med prednostmi lahko našte-
jemo:

•	 Možnost gluhega učenca, da ostaja v domačem oko-
lju. Učenci, ki so vključeni v zavodske oblike vzgoje in 
izobraževanja in ne živijo v njihovi neposredni bližini, 
so nameščeni v domsko oskrbo zavodov, kjer živijo 
med tednom. Učenci, ki so vključeni v inkluzivno oko
lje, pa med tednom ostajajo v svojih družinah.

•	 Možnost sporazumevanja s slišečim svetom. Dnev
no srečevanje gluhih s slišečimi jim omogoča boljši 
razvoj sporazumevalnih zmožnosti s slišečimi.

•	 Možnost učenja meril slišečega sveta. Učenci, ki se 
izobražujejo skupaj s slišečimi, lahko bolje razvijejo 
razumevanje standardov slišeče družbe kot učenci, 
ki izkusijo zgolj kulturo specializiranih ustanov.

kaj pa pomanjkljivosti?

•	 izoliranost od vrstnikov, učiteljev in drugih. in
kluzivno okolje je lahko tudi tisto okolje, ki se ne bo 
prilagodilo sporazumevalnim zmožnostim gluhega.

•	 Možnosti neposrednega učenja so omejene. in
kluzija gluhih posameznikov najpogosteje pomeni 
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sprejemanje prevedenih sporočil preko prevajalcev 
oz. tolmačev.

•	 Možnosti neposrednih in samostojnih interakcij, 
sporazumevanja z vrstniki ter strokovne pomoči 
so omejene. Gluhe osebe lahko nenehno potrebujejo 
tolmača, ki jim pomaga pri učinkoviti komunikaciji z 
vrstniki in učitelji. Drugi strokovni delavci v šolskem 
okolju po navadi niso usposobljeni za neposredno 
sporazumevanje z gluhim učencem, kar omejuje do
stop do njihovih storitev.

•	 dostopnost in kakovost podpore. težave predstav
lja že zagotovitev zadostnega števila tolmačev in 
drugih strokovnih delavcev, ki bi zagotovili ustrezno 
in želeno pomoč v vzgojnoizobraževalnem procesu.

Populacijo naglušnih otrok imamo za »slišečo«, ker za 
komunikacijo uporablja govor.

ker ne poznajo znakovnega jezika, se ne družijo z gluhi
mi ali drugimi naglušnimi, ampak s slišečimi. naglušni 
se slišečemu svetu lažje prilagodijo, zato je tudi inkluzija 
za to populacijo zadovoljiva. Populacija gluhih otrok 
večinoma nima dovolj ostankov sluha in zato potrebuje 
multimodalni komunikacijski pristop, ki vključuje tudi 
znakovni jezik. inkluzija gluhih pomeni neenakopraven 
položaj s slišečimi. inkluzija ni magično zdravilo za glu
hoto, ampak lahko celo vodi v življenjsko tragedijo gluhe 
osebe. ko se odločamo za integracijo in jo ocenjujemo, 
moramo imeti pred očmi otroka kot celoto, ne le govorni 
razvoj, pač pa tudi jezikovni, kognitivni, socialni in še zla
sti osebnostni razvoj (Strle, 2012).

Sklep
v želji, da razvijamo inkluzijo, je realno pričakovati, da po
skušamo odstraniti vse ovire, ki onemogočajo njeno udeja
njanje, a še pomembneje je usvojiti prepričanje, da je raz
nolikost naših sposobnosti najboljše izhodišče za realno 
udejanjanje integracije. S takim prepričanjem zanemarimo 
formativni pristop, ki temelji na razvijanju skladnosti ose
be s posebnimi potrebami z drugimi osebami, in razvijamo 
pristop, ki prepoznava podporne mehanizme, namenjene 

Inkluzivna šola je tista šola, ki zna 
prepoznati in sprejeti razlike otrok in 
mladostnikov ter šele nato zasleduje 
pogoje, prilagoditve, s katerimi 
dovoli, da postanejo iste razlike, tudi 
akademske razlike, vir sprejemanja 
in izražanja posameznika. Te lahko 
razumemo tudi kot priložnost, 
da postanejo poučevalni pristopi 
učinkovitejši, če preidemo iz sistema 
uniformiranja bolj v sistem pluralnosti 
in raznolikosti. 

  strokovna izhodišča
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osebi s posebnimi potrebami. tako tudi vsi poskusi pomo
či niso zgolj specialni poskusi intervencije, ampak običajni 
procesi zaznavanja vzgojnoizobraževalnih, didaktičnih 
potreb posameznika. Gre za prepoznavanje in zagotav
ljanje pravic vsakega učenca. Gre za ustrezen odziv na 
učenčeve specifične zahteve, da lahko najbolje izrazi lastne 
potenciale. S takega gledišča imamo možnost usmerjanja 
naše pozornosti ne zgolj in samo na t. i. posebne potrebe 
posameznika, temveč na ovire, ki zavirajo posameznikovo 
dejavno sodelovanje in učenje. to je bistveno izhodišče 
inkluzivnega procesa, ki zaobjame širok vpogled v razvoj 
modela pomoči in taisti model razume kot skupek vseh de
javnosti, s katerimi želimo ustrezno odgovoriti na številne 
raznolikosti posameznikov (Meneghini, valtellina, 2006). 
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Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
V prostoru Slovenije predstavlja Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož (v nadaljevanju CKSG 
Portorož) že dobrih sedem desetletij del mreže za vzgojo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok ter otrok z 
večvrstnimi motnjami za področje celotne Primorske ter del mreže za delo z otroki in odraslimi, ki imajo težave 
v govorno-jezikovni komunikaciji za področje obalno-kraške regije.

V razvojni viziji CKSG Portorož stremimo k uresničitvi cilja, da smo vzgojno-izobraževalni, diagnostični, 
raziskovalni in svetovalno rehabilitacijski center, ki razvija lastne metode, tehnike dela in vzgojno-izobraževalne 
programe, s preventivno, kompenzacijsko, korekcijsko in socialnointegracijsko nalogo, tako na Primorskem kot 
izven naših meja.

CKSG Portorož se s svojimi izkušnjami, znanjem in strokovnostjo povezuje in sodeluje s sorodnimi domačimi in 
tujimi centri ter se tako uvršča v evropski prostor ob bok podobnim inštitucijam.

Vizija CKSG Portorož se glasi:

S KAKOVOSTNIM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM PROCESOM SI PRIZADEVAMO DOSEČI ZNANJE, STROKOVNI 
IN OSEBNI NAPREDEK. PRI SVOJEM DELU UPOŠTEVAMO POTREBE IN INTERESE POSAMEZNIKA. SKRBIMO 
ZA DOBRO POČUTJE VSEH UDELEŽENCEV IN MEDSEBOJNO SODELOVANJE. STREMIMO K RAZVIJANJU 
VISOKO USPOSOBLJENEGA KOLEKTIVA, ČIGAR STROKOVNO DELO JE USMERJENO V NADALJNJI RAZVOJ IN 
RAZISKOVANJE DELOVNEGA PODROČJA TER JE PREPOZNAVNO V OKOLJU.

poslanstvo CKSG Portorož je usmerjeno v spodbujanje učencev k pridobivanju znanja, zlasti k samostojnemu 
učenju s kritičnim razsojanjem novih spoznanj ter k prisvajanju vrednot kot so spoštovanje, doslednost, 
odgovornost, sodelovanje. Poslanstvo šole je tudi prizadevanje za razvoj tistih lastnosti posameznikov 
(učiteljev in učencev), ki so potrebne za delo v sodobni družbi, to so ustvarjalnost, samostojnost, odgovornost 
ter sodelovanje z drugimi. Vse našteto naj se razvija v luči medsebojnega spoštovanja z zavestno 
naravnanostjo k vseživljenjskemu učenju.

 strokovna izhodišča   
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Pouk, ki omogoča pogovor, 
interakcijo in izmenjavo 
informacij  

Mag. nada nedeljko
Zavod RS za šolstvo

POvZetek: Sodobne oblike pouka posameznemu učencu 
omogočajo razredno interakcijo za aktivno izmenjavo 
informacij v vseh fazah pouka. Izmenjavo informacij razumemo 
kot sodelovanje v dobri pogovorni izmenjavi in ne zgolj 
sprejemanje ali predajo pravilnih odgovorov. V prispevku 
je predstavljen pomen pouka, ki učencu omogoča uspešno 
vključevanje v pogovor s sošolci, z učiteljem ter ne nazadnje tudi 
pogovor učenca samega s seboj. Oblike pouka, ki vključujejo 
soudeleženost učencev, medsebojno sodelovanje in informiranje 
ter so podprte s pedagoškim dialogom, učitelju s sprotnim 
oziroma s formativnim spremljanjem omogočijo lažji uvid v 
učenčevo predznanje, v njegove potrebe ter interes, uvid kako 
razmišlja, kako ustvarja in kaj dosega. Učencu pa se s tem 
omogoča razvoj veščin npr. veščine komunikacije in sodelovanja, 
razvoj jezikovne zmožnost in ne nazadnje spremljanje in 
razmišljanje o lastnem učenju in uspešnosti učenja. 

ključne besede: učenje, poučevanje, komunikacija, razredna interakcija,  
formativno spremljanje 

Lessons that enable Talking, interacting and exchanging information  

abstract: Contemporary forms of lessons enable an individual pupil to interact in 
class and actively exchange information at all stages of the lessons. This exchange 
of information is understood as participation in a good verbal exchange and not as 
the mere receiving or giving of correct answers. This paper presents the importance 
of lessons that enable a pupil to become successfully involved in a discussion 
with classmates, with the teacher and, last but not least, with himself or herself. 
Through ongoing or formative assessment, the forms of lessons that involve the 
participation of pupils, their mutual cooperation and informing, and are supported 
by a pedagogical dialogue, provide the teacher with easier insight into the pupils’ 
prior knowledge, their needs and interests, and an insight into how they think, create 
and what they have achieved. By doing so, the pupil is enabled to develop skills, e.g. 
communication and cooperation skills, develop language ability and, last but not 
least, monitor and contemplate his or her own learning and learning success. 

keywords: learning, teaching, communication, classroom interaction, formative 
assessment 
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Uvod
Začetek prispevka namenjamo izjavi učenca, ki jo je sa
moiniciativno podal ob zaključku učne ure. še posebej 
se usmerimo v besedo lahko – lahko sem se pogovarjal 
s sošolci. Pogovor je bil učencu s strani učiteljice dovo
ljen, zaželen in spodbujen. Učiteljica je izbrala takšne 
učne aktivnosti učencev za dosego cilja, ki so omogoči
le sodelovanje in izmenjavo informacij v dvojicah in v 
manjših skupinah učencev, prav tako pa tudi pogovor 
in izmenjavo informacij z učiteljico. in v tem pogovoru 
učenci z mislimi niso »odtavali v neznane kraje«, temveč 
so razpravljali o točno določeni temi, problemu, izzivu, ga 
razkrivali in vrednotili po svojih zmožnostih. Ob tem so 
razen novih znanj pridobivali/razvijali predvsem veščine 
sodelovanja, komunikacije ter metakognitivne spretno
sti. Ob ponovnem razmisleku o učenčevi izjavi prepozna
mo izkazano zadovoljstvo učenca - zadovoljstvo učenca 
pa je močan motivacijski faktor, ki sproža nadaljnje 
učenje. Zaključimo lahko, da je učiteljica uspešno izbrala 
strategijo učenja in s tem motivirala učenca za učenje – 
vzpostavila je spodbudno učno okolje. 

Govor kot temeljna 
sporazumevalna zmožnost
Govor je ob branju, pisanju in poslušanju ena izmed 
temeljnih sporazumevalnih zmožnosti in se prične raz
vijati v najzgodnejšem obdobju otroka/človeka. v govor
nem razvoju otroka poznamo ključna obdobja. avtorici 
(Marjanovič Umek, Fekonja, 2004: 2015) razdelita govorni 
razvoj otroka v več faz: predjezikovna faza govornega 
razvoja, govor v zgodnjem otroštvu (od treh do šestih let) 
in govorni razvoj v srednjem in poznem otroštvu (med 
šestim in enajstim letom). 

Pri razvoju govora in jezika ima vlogo veliko dejavnikov, 
tako bioloških kot izkustvenih. Pomembno je, da otroci 
razvijajo jezik hkrati z razvojem kognitivnih sposobnosti 
tako, da skušajo aktivno osmisliti to, kar slišijo, iščejo vzor
ce in oblikujejo pravila. Pri tem odrasli spremljajo napredo
vanje otroka ter spreminjajo svoj jezik tako, da imajo pred 
otrokovim trenutnim nivojem razvoja majhno prednost in 
hkrati spodbujajo novo razumevanje (Woolfolk, 2002).  

Za razvoj govornih in jezikovnih zmožnosti je torej zelo 
pomembno obdobje od rojstva do približno osmega leta 
starosti oziroma do vstopa v puberteto. več ko otrok v 
tem obdobju dobi jezikovne stimulacije, več funkcional
nih povezav razvijejo njegovi možgani in več jezikovne 
zmožnosti pridobi (newman, 2017). 

S tem, ko se otroku/učencu tako ali drugače omogoča 
govor in razlago besed, se mu: 

•	 olajša glaskovanje v prvem razredu osnovne šole,

•	 sproži tvorba možganskih povezav v jezikovnih cen
trih in poveča njihovo kapaciteto,

•	 bogatiti besedišče, kar mu bo pomagalo razumeti 
pomen besed, vprašanj, navodil …,

•	 pomaga razvijati sposobnost logičnega sklepanja, 
tako da bo znal razložiti pomen slišanega, prebranega,

•	 spodbuja njegovo vedoželjnost (prav tam).

 
Nekaj idej:

 � Razobesite zanimive slike in se o njih pogovarjajte.

 � Poigravajte se s črkami in z besedami.

 � igrajte se besedne igre z rimami. 

 � Uporabljajte bogat besednjak in podrobne opise.

 � Spodbujajte otroka/učenca k spraševanju. 

 

Razredna komunikacija, 
interakcija, izmenjava informacij
Razredna interakcija je oblika socialne interakcije, ki 
označuje procese in medsebojno delovanje učitelja in 
učencev v razredu. vključuje besedno in nebesedno ko
munikacijo med učiteljem in učenci. Za uspešno vključe
vanje učencev v komunikacijo, interakcijo in izmenjavo 
informacij je učiteljeva vloga zelo pomembna. Pomemb
nost njegove vloge se odraža predvsem v tem, da ustvarja 
pogoje za pristen, avtentičen pogovor v razredu, ki po
teka v ozračju zaupanja in spoštovanja med učiteljem in 
učenci ter med učenci samimi (Marentič Požarnik, Plut 
Pregelj, 2009). Pri tem je treba razlikovati komunikacijo o 
že naučenem (ko učenci pripovedujejo, opisujejo …) in ko
munikacijo, ki omogoča pridobivanje znanja (ko učenci 
razpravljajo, utemeljujejo, primerjajo, vrednotijo). 

Značilnosti pristnega, avtentičnega pogovora, t. i. meto-
da košarke:

•	 vprašanja/naloge, so smiselno izzvane,

•	 omogočanje razprave med učenci, diskusijo, debato,

•	 učenci imajo dovolj časa za razmislek, 

•	 omogočanje daljše verige pogovornih izmenjav,

POGOVARJAJTE SE,  
POGOVARJAJTE SE …

S koliko sošolci sem se to uro  
lahko pogovarjal!

(Izjava učenca 5. razreda, kjer se izvaja pouk  
po načelih formativnega spremljanja)
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•	 priložnosti, da učenci sprašujejo in se odzivajo na 
sošolce,

•	 učenci oblikujejo misli s svojimi besedami,

•	 nevidni učenci se oglasijo,

•	 pogovor ne vodi vedno do enega odgovora.

Prav povezave med komunikacijo in učenjem, med pogo
vorom in kakovostjo znanja se ne zavedamo v zadostni 
meri. v praksi preprosto pozabljamo, da se s tem, ko ne
kaj govorno izrazimo, oblikuje misel – govor in misel sta 
tesno povezana (prav tam).

Razprava, predstavitev, razmislek in odzivanje na situacije 
ali trditve so klasični način, s katerimi spodbujamo učence 
k jasnemu izražanju misli in tako pospešimo proces razvr
ščanja in povezovanja v glavah, v možganih. Skozi ta vidik 
se brusi tudi jezik, saj je vsaka naloga, ki jo opravi učenec 
namenjena tudi izpolnjevanju rabe jezika (Ginnis, 2004).

Z uvajanjem več pristnega, avtentičnega pogovora prido
bimo, da se: 

•	 učenci učijo drug od drugega,

•	 aktivira, vpleta in upošteva izkušnje, predznanja,

•	 z daljšimi odgovori s svojimi besedami spodbujajo 
govorni in miselni razvoj, 

•	 veča boljša zapomnitev in globlje razumevanje,

•	 veča interes učencev do teme,

•	 navaja učence, da poslušajo drug drugega, ne le uči
telja,

•	 razvija empatično poslušanje: vživljanje v čustveni 
in miselni svet sogovornika,

•	 učitelju omogoči uvid v ideje, strategije, mišljenje 
učencev (Marentič Požarnik, Plut Pregelj, 2009).

Interakcije v majhnih skupinah
Za pristno komunikacijo, interakcijo in izmenjavo infor
macij je potrebno ustvariti pogoje. k zunanjim pogojem 
in pogojem zaupanja spada organizacija in namestitev 
učencev v prostoru tako, da si gledajo v obraz oziroma v 
oči. Učitelj za uvajanje in modeliranje učnih pogovorov v 
učilnici oblikuje interakcije v majhnih skupinah. Opazo
vanje teh interakcij učitelju daje ogromno informacij o 
tem, kako so učenci v skupinah produktivni, prav tako 
je omogočeno ugotavljanje priložnosti za sprotne ozi
roma formativne povratne informacije in zagotavljanje 
podpore za to, da člani skupine uskladijo svoje cilje z 
razumevan jem (Greenstein, 2010).

Prednosti pogovora v manjših skupinah, povzete po De 
Bono (2009):

•	 tudi manj sposobni in tihi člani skupine opazujejo 
potek razmišljanja bolj sposobnih članov skupine, ko 
razpravljajo o zadevi. 

•	 Plahost in sramežljivost izginejo, ko delujejo v svojih 
majhnih skupinah in ne z učiteljem in pred celotno 
skupino.

•	 v okviru vsake skupine je več časa za pogovore v vse 
smeri; tudi nestrinjanje in alternativna stališča lah
ko učenci pogosteje izražajo.

•	 narava učnih ur razmišljanja vključuje vajo po sa
mez nih operacij razmišljanja.

•	 Delo v skupinah ima samo po sebi socializacijsko 
korist.

Nekaj idej:

poSTaVLJanJe izziVoV 

(dejavnost za razvijanje govornih spretnosti, poslu-
šanja, logičnega sklepanja, sodelovanja) 

»Anin obraz je postal živo rdeč.«

Učenci lahko v pogovoru ugotavljajo in utemeljujejo 
in sicer: ali je Ana rdeča, ker je bolna, ali je Ana v 
zadregi, ali je morda ožgana od sonca …

od indiViduaLneGa do SkupinSkeGa diaLoGa 

(dejavnost za razvijanje govornih spretnosti, poslu-
šanja, argumentiranja, sodelovanja)

Učitelj zastavi vprašanje za ugotavljanje razumeva-
nja pojma. Vsak učenec svoje razumevanje pojma 
zapiše na listič. Čez čas odgovor primerja s sošol-
cem (dvojice). Nato se dve dvojici združita v skupino 
(štirice). Po skupinskem dialogu (predstavitev, raz-
laga, utemeljevane) svoja spoznanja oz. razumeva-
nja pojma predstavijo v razredu.

S hRBTi SkupaJ 

(dejavnosti za razvijanje govornih spretnosti, poslu-
šanja, opazovanja, razumevanja in sodelovanja)

Po dva učenca s hrbti sedita skupaj – dovolj blizu. 
Učenec A dobi sliko, učenec B dobi prazen list in 
svinčnik. Učenec A opisuje sliko, učenec B jo mora 
po navodilih narisati. Cilj je, da naredi popolno kopijo 
(prirejeno po Ginnis, 2004, 120).
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Zastavljanje vprašanj v učnem 
pogovoru  
Otroci/učenci so že po naravi radovedni. Sprašujejo zara
di svojih spoznavnih interesov, saj je naravno, da sprašuje 
tisti, ki ne ve. izkušnje kažejo, da veliko raje sprašujejo 
mlajši učenci kot starejši. 

vprašanja nam pomagajo razumeti svet, spretnosti pri 
zastavljanju vprašanj pa krepijo našo samozavest – vpra
šanja so neločljivo povezana z razvojem mišljenja in z 
oblikovanjem učenčeve osebnosti.

v učnem pogovoru poznamo več vrst vprašanj. So vpra
šanja, ki jih učencem zastavljajo učitelji neposredno v raz
govoru ali posredno v pisni obliki (preko učbenika, zvezka, 
testa znanja…) ter vprašanja, ki jih zastavljajo učenci sami, 
bodisi v razgovoru z učiteljem ali s svojimi sošolci ali pa 
vprašajo sami sebe in jih vprašanje tako sili k razmišljanju 
in iskanju odgovora v različnih virih (v knjigah, filmih …).

Učitelji lahko spodbujajo učinkovita vprašanja učencev 
s tem, kako se odzivajo na njihove odgovore, kako spre
jemajo in pojasnjujejo njihova vprašanja. to, kar morajo 
upoštevati, če želijo učencem pomagati pri postavljanju 
učinkovitih vprašanja, vključuje (Godinho, 2008, 6):

•	 oblikovanje skupnega jezika za postavljanje vprašanj,

•	 uvajanje različnih strategij postavljanja vprašanja in 
razpravljanja o njih z učenci,

•	 razvijanje zavesti učencev o različnih vrstah vpra
šanj in o tem, kakšen način mišljenja terjajo,

•	 pripravljanje priložnosti, da učenci postavijo vpraša
nja in pohvala teh vprašanj.

vprašanja in spodbude, ki jih učitelj uporabi pri pouku, naj 
bodo pogosteje odprtega tipa, saj takšna vprašanja zahteva
jo mišljenje višjega reda in so v resnici bistvenega pomena za 
ustvarjanje učnega okolja, ki spodbuja zavzetost pri učencih. 

Metakognitivna vprašanja za  
pogovor sam s seboj
Učenec se na poti učenja pogovarja tudi sam s seboj in 
deli znanja tudi z drugimi. Prisluhne učitelju, drugim 
virom, poišče manjkajoče informacije, v miselni shemi 
izpolni zemljevid znanja s podatki in tako obogati pot 
nadaljnjega učenja (komljanc, 2009). Razvitost metako
gnitivnih znanj za pogovor sam s seboj učencu omogoča 
razmišljanje o lastnem učenju in razvijanje regulacijske 
sposobnosti učenca pri učenju (Pečjak, 2012).

Primer pogovora učenca samega s seboj (samoopraševan
je) v fazi učenja:

•	 načrtovanje:

kaj moram narediti v zvezi z nalogo? kaj zahteva 
naloga? kaj je moj cilj? kako bom to naredil? kakšen 
je moj načrt? katere informacije in katere strategije 
potrebujem? koliko časa in katere vire potrebujem?

•	 samospremljanje:

kako napredujem (z izbrano strategijo)? Razumem 
to, kar delam? Grem proti cilju? Sem na pravi poti do 
cilja? Moram kaj spremeniti? Potrebujem podporo, 
pomoč – kje jo najdem?

•	 samovrednotenje:

Pomisli za nazaj: Sem dosegel svoj cilj? kaj mi je 
uspelo? kaj bom drugič delal drugače? ali sem dobro 
načrtoval? kaj je bilo učinkovito? kaj bi spremenil? 
kaj me je pri delu oviralo?

Z uspešnim načrtovanjem učenja, z njegovim (samo)sprem
ljanjem, s samousmerjanjem in s poglobljeno samoevalva
cijo učenja lahko učenec izvede objektivno samovrednote
nje in samooceno. Pogovor sam s seboj v fazi učenja razvija 
odnos, ki ga imamo do sebe. Pomembno lahko vpliva na 
naša nadaljnja ravnanja in odločitve (prav tam).  

Vpeljevanje formativnega 
spremljanja v pouk veča delež 
kakovostne interakcije 
vse več naprednih šolskih sistemov v evropi in po svetu 
v vsakodnevno šolsko prakso uvaja načela formativne
ga spremljanja3. Formativno spremljanje je zasnovano 
na kognitivnokonstruktivističnem in humanističnem 
razumevanju učenja in poučevanja, s poudarkom na 
večji soudeleženosti učenca z upoštevanjem njegove 
celovite osebnosti. Wiliam (2013, 123) opisuje formativno 

Nekaj idej:

Primer odprtega vprašanja: Katere besede bi spre-
govoril, če bi bil prvi človek na Marsu?

Zaprto vprašanje Ali imaš še kakšno drugo mož-
nost? spremeniti v odprto vprašanje:

Katere možnosti se ti še ponujajo? Kako lahko dru-
gače? Kakšnih rešitev bi se še lahko kdo drug spom-
nil? Kje vidiš rešitev? Kaj lahko narediš za …?

Vendar imajo tudi vprašanja zaprtega tipa, npr. Koliko 
nog imajo pajki?, ki zahtevajo en sam pravilen odgo-
vor, svoj pomen – razkrijejo pojmovanja pri učencih, 
ki se razlikujejo od tistih, ki jih predvideva učitelj. Uči-
telj glede na odgovore, ki jih pridobi od učencev, 
spremeni potek didaktičnih dejavnosti – gre za 
nepredvidene trenutke (Wiliam, 2013, 140).



3  Podrobneje o formativne spremljanju lahko preberete v priročniku 
Zavoda RS za šolstvo. Priročnik vsebuje strokovna, znanstveno-raz-
iskovalna in osebna spoznanja avtorjev. Priročnik obsega 7 zvezkov, 
zbranih v mapi. Naslovi zvezkov: Zakaj formativno spremljati? 
Nameni učenja in kriteriji uspešnosti. Dokazi. Povratna informacija. 
Vprašanja v podporo učenju. Samovrednotenje, vrstniško vred-
notenje. Formativno spremljanje v vrtcu.
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sprem ljanje kot most med učenjem in poučevanjem; zah
teva določeno mero povratnih informacij in kakovostnih 
interakcij med učenci in učiteljem. 

Formativno spremljanje vključuje pet ključnih strategij 
(prav tam 141), ki večajo delež kakovostne interakcije in 
izmenjave informacij. te so:

1. Razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razume
vanju učnih namenov in kriterijev uspeha.

2. Priprava učinkovitih razprav v razredu, dejavnosti in 
nalog, s pomočjo katerih je mogoče pridobiti dokaze 
o učenju.

3. Zagotavljanje povratnih informacij, ki učence premi
kajo naprej.

4. aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir 
poučevanja.

5. aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega 
učenja.

Z vpeljevanjem elementov formativnega spremljanja v 
pouk učitelj že od 1. razreda dalje načrtno in sistematično 
razvija veščine posvetovanja, sodelovanja, komunikacije 
ter omogoča dialog v smislu stalne medsebojne izmenja
ve informacij (učitelj–učenec, učenec-učenec) o kakovo
sti učenja, znanja in poučevanja. 

Sklep
Prispevek zaključujemo z vprašanji za v razmislek: ali se 
sploh zavedamo pomena in vloge govora pri pouku? koli
ko učenci lahko govorijo pri pouku? ali omogočimo govor 
vsem učencem ali zgolj posamezniku? kako pogosto so 
učne aktivnosti načrtovane in organizirane tako, da spod
bujajo razredno interakcijo in izmenjavo informacij? 

kakovost učenčevega učenja je tesno povezana s kakovost
jo razredne interakcije. Pomembno je zavedanje, da se 
ljudje učimo tudi, kadar se pogovarjamo z drugimi, kadar 
sodelujemo v dobri dialoški izmenjavi. Pri tem igra ključno 
vlogo spodbudno učno okolje, ki ustvari in varuje varen 
prostor za delo, v katerem vsak učenec pride do besede, 
da bi sodeloval v nastajanju novega znanja. to okolje daje 
priložnosti, da učenci izražajo svoje izkušnje, domneve, 
postavljajo si vprašanja in si nanje odgovarjajo – učenci se 
lahko pogovarjajo, pogovarjanje je zaželeno in spodbujeno.
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Raz{irjajmo znanje
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Kako postati  
dober mentor  
učitelju začetniku
Gradivo za pilotno izvedbo 80-urnega seminarja  
Mentorstvo učitelju začetniku

Goran Bezjak, Špela Bregač, Katarina Dolgan, Ada Holcar Brunauer,  
Saša Kregar, Nataša Potočnik, Tanja Rupnik Vec, Zora Rutar Ilc,  
Mariza Skvarč, Petra Založnik, Brigita Žarkovič Adlešič

Projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 
inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018
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Učenje in nenehno strokovno spopolnjevanje sta pomemben del  
poklicne poti vsakega posameznika, zato vas vabimo, da se udeležite  
usposabljanj, ki jih ponuja Zavod RS za šolstvo.

Pripravili smo različna usposabljanja, razvrščena so v šest tem:

 Vseživljenjsko učenje

 Jezikovne kompetence učiteljev in vzgojiteljev

 Učne težave in učenje učenja 

 Inovativni pristopi k poučevanju 

 Vodenje javnega zavoda z uporabo IKT 

 Kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature, podpora procesom samoevalvacije 
 in izboljšanje učenja in poučevanja

Usposabljanja so namenjena:

•  kolektivom vzgojno-izobraževalnih organizacij,

•  strokovnim delavcem s posameznih področij in predmetov ter

•  vodstvenim delavcem.

Pester nabor seminarjev in konferenc je dostopen v spletni aplikaciji KATIS,  
kjer se tudi prijavite.

http://www.zrss.si/inovativni-javni-zavod/zrss/
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UTIRAMO POTI UČENJU 
NA RAZREDNI STOPNJI
1. konferenca o učenju in poučevanjuna razredni stopnji

Kdaj? 21. in 22. marca 2018
Kje? Kongresni center Laško
Prijave: KATIS

Več informacij 
na spletni strani: 
https://www.zrss.si/

Facebook: 
https://www.facebook.com/
zavodzasolstvo

Twitter: 
@zrss_si

Instagram: 
zavodzasolstvo

Teme:
• motivacija in odnos do učenja,
• spodbujanje radovednosti,
• vstop v šolo,
• ustrezni didaktični pristopi,
• večjezičnost in opismenjevanje,
• opisno ocenjevanje,
• učenje z raziskovanjem,
• sodelovanje s starši,
• razširjen program osnovne šole.
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Učenje in nenehno strokovno spopolnjevanje sta pomemben del  
poklicne poti vsakega posameznika, zato vas vabimo, da se udeležite  
usposabljanj, ki jih ponuja Zavod RS za šolstvo.

Pripravili smo različna usposabljanja, razvrščena so v šest tem:

 Vseživljenjsko učenje

 Jezikovne kompetence učiteljev in vzgojiteljev

 Učne težave in učenje učenja 

 Inovativni pristopi k poučevanju 

 Vodenje javnega zavoda z uporabo IKT 

 Kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature, podpora procesom samoevalvacije 
 in izboljšanje učenja in poučevanja

Usposabljanja so namenjena:

•  kolektivom vzgojno-izobraževalnih organizacij,

•  strokovnim delavcem s posameznih področij in predmetov ter

•  vodstvenim delavcem.

Pester nabor seminarjev in konferenc je dostopen v spletni aplikaciji KATIS,  
kjer se tudi prijavite.

http://www.zrss.si/inovativni-javni-zavod/zrss/
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   kotičEk BraLnE značkE Piše red. prof. dr. Dragica Haramija, 
predsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS

Darilna slikanica 
Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je tudi za letošnjo 
generacijo prvošolcev pripravilo darilno slikanico. Učen
ci jo bodo prejeli 17. septembra 2017, ko je vsako leto dan 
zlatih knjig, začetek nove bralne sezone pri Bralni znački. 
Društvo želi na ta način povabiti otroke v svet branja, jih z 
darilno izdajo odlične slikanice opomniti na pomen bralne 
pismenosti za njihov vseživljenjski razvoj. na tem mestu 
bi se veljalo posebej zahvaliti mentorjem branja in staršem 
za vse dejavnosti, povezane z branjem in s knjigami.

Slikanico pisatelja Petra Svetine in ilustratorke ane Raz
potnik Donati z naslovom Kako je gospod Feliks tekmoval 
s kolesom je izdala založba Miš (2016), izid darilne izdaje 
je omogočilo trgovsko podjetje Hofer, izšla je v nakladi 
26.000 izvodov.

Slikanica je multimodalna knjiga, ki hkrati pripoveduje 
zgodbo z besedilom in ilustracijami in z odnosom med 
njima, zato je za kakovostno branje slikanice potreben celo
stni pristop k branju obeh kodov sporočanja.

v nadaljevanju je predstavljena ena od možnosti celostne
ga branja. na naslovnici je upodobljen gospod Feliks, ki leži 
na travi in drži svoje kolo v zrak, kakor da ga vozi po nebu, 
ne po tleh, in se ob tem neskončno zabava (nasmejan je, 
njegov obraz žari od zadovoljstva). Z otroki se pogovorimo, 
kaj vidijo na naslovnici (avtorja besedila, ilustracij, založba, 
naslovno ilustracijo); otroci povežejo podatke iz naslova 
in ilustracije ter ugibajo, o čem bo pripovedovala zgodba. 
Ustavimo se tudi pri veznih listih: na njih je polno koles 
(prav in narobe obrnjenih za vožnjo z njimi, a so vsa usmer
jena v desno/naprej, tako da vabijo v nadaljevanje slika
nice), na kolesih pa drobni zanimivi predmeti (bombon, 
balona, vetrnica) in živali (kokoš, ptica, mačka). Zastavimo 
jim vprašanja o vsakem kolesu, npr. kako razumejo ilustra
cijo kolesa in polža (in kakšno lastnost predstavlja polž v 
drugih literarnih delih). na notranji naslovnici se pozitivno 
vzdušje gospoda Feliksa še okrepi, pelje se s kolesom, spet 
lahko opazimo njegov nasmeh, brado, spleteno v kitke, oči 
ima zaprte, izraz na obrazu ujame užitek ob vožnji. Besedilo 
in ilustracije beremo hkrati: kmalu mladi bralec/poslušalec 
ugotovi, da nekatere informacije pridobi iz besedila, druge 
(predvsem videz Feliksa, njegovega bivalnega prostora) 
iz ilustracije. na naslednji strani izvemo, da se je gospod 
Feliks rad pogovarjal s študenti (za njim je upodob ljen kip 
Minerve, v rokah drži dva pomembna atributa). temeljna 
tema zgodbe je kolesarska tekma, ki se je odvijala 14. junija: 
gospod Feliks gre v množici kolesarjev peš v drugo smer; 
nato se odloči tekmovati s starim kolesom nekega študenta. 

na naslednji dvojni strani so tri ilustracije, ki odlično pred
stavljajo Feliksovo hitrost, ta pa je v besedilu izražena s 
stopnjevanjem. Feliks je bil presenečenje kolesarske dirke, 
zanj so se začeli zanimati novinarji in komentatorji, navi
jače je razbesnel, ko se je usedel pred nekim lokalom in v 
miru bral časopis in srkal limonado. nato je spet sedel na 
kolo, prehitel druge tekmovalce, ljudje so spet navijali zanj 
… ko se je tik pred ciljem peljal ob jezeru, si je zaželel osveži
tve. Zanj je bilo tekmovanje gotovo, nihče, razen študenta, 
pa ni razumel Feliksovega zadovoljstva: kolo je zdržalo. ali 
je torej Feliks vseeno zmagal? Zakaj pa nekateri to razume
jo kot poraz? Je zmagalo staro kolo?

na videz preprosto besedilo odpira veliko vprašanj in 
možnosti za pogovor, npr. kaj je tekmovalnost, kdo je zma
govalec, kako se vedejo gledalci, ali je njihov odziv poziti
ven, kakšna čustva jih preplavljajo, kako se počuti gospod 
Feliks … Slikanica ponuja otroku (in razredni skupnosti) 
veliko možnosti za razvijanje empatije.

Vir: Založba Miš.

Učenje in nenehno strokovno spopolnjevanje sta pomemben del  
poklicne poti vsakega posameznika, zato vas vabimo, da se udeležite  
usposabljanj, ki jih ponuja Zavod RS za šolstvo.

Pripravili smo različna usposabljanja, razvrščena so v šest tem:

 Vseživljenjsko učenje

 Jezikovne kompetence učiteljev in vzgojiteljev

 Učne težave in učenje učenja 

 Inovativni pristopi k poučevanju 

 Vodenje javnega zavoda z uporabo IKT 

 Kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature, podpora procesom samoevalvacije 
 in izboljšanje učenja in poučevanja

Usposabljanja so namenjena:

•  kolektivom vzgojno-izobraževalnih organizacij,

•  strokovnim delavcem s posameznih področij in predmetov ter

•  vodstvenim delavcem.

Pester nabor seminarjev in konferenc je dostopen v spletni aplikaciji KATIS,  
kjer se tudi prijavite.
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Digitalna pismenost vseh državljanov

  virtuaLni kotičEk Rubriko ureja Mojca Dolinar, Zavod RS za šolstvo

Danes poteka življenje vse hitreje 
in od nas zahteva, da pridobivamo 
nova znanja in spretnosti, s katerimi 
lažje in bolje preživimo v svetu, ki 
nas obdaja. Z novimi znanji se nam 
in našim učencem odpirajo mnoge 
priložnosti ustvarjanja, sodelovanja 
in poseganja po izobraževalnih virih, 
ki so prosto dostopni v digitalnem 
svetu. Pri uporabi sodobne tehnolo
gije moramo biti pozorni na varnost 
in kot učitelji poskrbeti za učence, 
da jim pomagamo razvijati pozitiven 
odnos do digitalnega državljanstva.

vsakodnevno na spletu iščemo nove 
informacije in digitalne vsebine ter 
jih vrednotimo. Bolj ko smo spre
tni pri iskanju, hitreje pridemo do 
kakovostnih podatkov. Pridobljene 
podatke lahko shranjujemo na 
različne načine in jih prav tako tudi 
poiščemo, kadar jih kasneje še po
trebujemo. Svoje uspešne strategije 
predstavimo učencem in skupaj z 
njimi razvijamo nove in tudi boljše.

Stalnica je postala tudi uporaba di
gitalne tehnologije za komunicira
nje in sodelovanje. izmenjujemo si 
razmišljanja in delimo različne vse
bine. Pri tem uporabljamo mnoge 
storitve, digitalna orodja in tehnolo
gije, ki nam omogočajo sodelovalne 
procese in udejstvovanje v družbi. 
Pri tem upravljamo digitalno iden
titeto ter pazimo na primerno sple
tno obnašanje. 

Razvoj nam omogoča tudi ustvarjal
nost z digitalnimi vsebinami, lahko 
ustvarimo svoje ali uporabimo naj
dene na spletu. tu se srečamo s pod
ročjem avtorskih pravic in licenc, ki 
nam razlagajo, kako in na kakšen na
čin lahko najdeno vsebino uporablja
mo ali spreminjamo. Zelo zanimivo 
pa je znati »ukazovati« računalniku 
in sprogramirati kaj svojega.

Da bomo varno plavali v »digitalnem 
oceanu«, je treba skrbeti za varnost 
svojih naprav, varovanje osebnih 
podatkov in zasebnosti, skrbeti za 
svoje zdravje in tudi za okolje. 

najrazličnejša znanja in spretnosti 
nam pomagajo, da pri reševanju 
kompleksnih problemov znamo 
razrešiti tehnične težave in zadrege 
ter ustvarjati z digitalno tehnologijo. 

Pri tem pogosto iščemo nova znanja 
in spretnosti, s katerimi uspešno 
dosežemo iskani cilj. 

Da bomo lažje plavali v »digitalnem 
oceanu«, je vredno prebrati publika
cijo Skupnega raziskovalnega sre
dišča (SRS) evropske komisije Dig
Comp 2.1 , ki predstavlja posodob ljen 
referenčni konceptualni model digi
talne kompetence držav ljanov.



Izvirnik in prevod:

DigComp 2.1 The Digital Competen-
ce Framework for Citizens with eight 
proficiency levels and examples of 
use, European Union, 2017

DigComp 2.1 Okvir digitalnih kompe-
tenc za državljane, Osem ravni do-
seganja kompetenc in primeri rabe, 
ZRSŠ (digitalna bralnica), 2017
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Razstava

Zgoraj: Ptice se zbirajo
(avtorice: tinkara Bizjak, 
ela veljkovič, Stela Rust,  
3. razred)

v sredini: Zrcalne podobe
(avtorji: eva Grmek, neža 
Bizjak, nik Rovan, tinkara 
lampe, 5. razred)

Spodaj: Mavrična dežela
(avtorji: Saša kobal, neli 
Hladnik, Gregor istenič,  
5. razred)

Slike so prispevali učenci 
Osnovne šole Col.

Mentorica:  
mag. Silva karim
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POvZetek: Kamišibaj gledališče je posebna umetniška oblika. 
Čeprav je majhna po svojih izmerah, je po svojih zmožnostih 
izredno velika. Kamišibaj je pripovedovanje zgodb ob slikah na 
malem lesenem odru, ki tradicionalno izvira iz Japonske in se 
pri nas vse bolj uveljavlja. Navdušuje tako otroke kot odrasle.
Kamišibaj je lahko tudi zelo dober didaktični pripomoček pri 
pedagoškem delu. Uporablja se ga lahko zgolj kot motivacijsko 
sredstvo, lahko pa se ga vključi tudi v sam učni proces v obliki 
ustvarjalnosti otrok. Na ta način se razvija otroška domišljija, 
likovna ustvarjalnost, gibalna spretnost in besedna umetnost. 
In ker je za izvedbo kamišibaj predstave potrebno zelo malo, 
saj zadostuje že manjša miza, možnost vsaj delne zatemnitve 
prostora, manjši reflektor in seveda kamišibaj gledališče, je za 
vključitev v šolski prostor zelo primeren. 

ključne besede: gledališče, kamišibaj, slika, pripovedovanje, didaktični pripomoček

Kamišibaj gledališče v šoli

 
Metka kristan,
OŠ Bojana Ilicha Maribor

Slika 1: Kamišibaj gledališče
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kamishibai Theatre in School

abstract: The Kamishibai theatre is a special 
art form. Though small in size, it has exceptional 
abilities.  Kamishibai is a form of storytelling that is 
accompanied by pictures on a small wooden stage; it 
traditionally hails from Japan and is becoming more 
and more popular in Slovenia. Children and adults 
alike are enthusiastic about it. Kamishibai can serve 
as a very good didactic tool during pedagogical work. 
It can be used merely as a means of motivation or it 
can be incorporated into the learning process in the 
form of children’s creativity. It thus develops children’s 
imagination, artistic creativity, motor and verbal 
skills. Seeing that very little is needed to perform a 
Kamishibai show, since all it takes is a smaller desk, 
the possibility of at least partially dimming the room, 
a smaller spotlight and, of course, the Kamishibai 
theatre, it is very suitable for inclusion in the school 
setting. 

keywords: theatre, Kamishibai, picture, storytelling, 
didactic tool

Uvod
kamišibaj je umetnost pripovedovanja ob slikah na 
malem odru. Kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. 
Pripovedovalec ob pripovedovanju zgodbe v odru (butaj) 
menja slike/ilustracije, na katerih vzporedno s pripove
dovanjem teče zgodba. Običajni japonski kamišibaj ima 
lahko tudi do trideset slik, ki podobno kot pri stripu 
prikažejo pomembne trenutke v zgodbi. korenine kami
šibaja segajo zelo daleč nazaj. v sami zasnovi je bilo to 
gledališče revnih. na Japonskem so od osmega stoletja 
naprej budistični menihi ob slikah na svitkih pripovedo
vali verske vsebine, namenjene izobraževanju ljudi. tudi 
križev pot (likovna upodobitev Jezusovega trpljenja od 
trenutka obsodbe na smrt do polaganja v grob), lahko 
vzamemo kot tipičen primer, kjer vzporedno s slikami 
teče zgodba. v današnji obliki se je kamišibaj pojavil 
okoli leta 1929 na Japonskem. Ohranil se je med drugo 
svetovno vojno. kamišibaj je potem nadomestila televizi
ja, ki so jo Japonci v začetku imenovali »denki« električni 
kamišibaj. Sedaj pa kamišibaj ponovno pridobiva na svoji 
veljavi (Cvetko, 2014).

Kamišibaj nekoč
nekoč se je kamišibajkar na mesto predstave pripeljal 
s kolesom, na katerem je imel pritrjen lesen oder. Pod 
odrom je bil predalček s sladkarijami, najpogosteje so to 
bili riževi piškoti. na svoj prihod je opozoril z udarjanjem 
ob paličici (hiošigi). Okrog njega so se zbrali ljudje, si za 
drobiž kupili sladkarijo, ki je hkrati bila tudi vstopnica za 
ogled predstave. kamišibajkar je pogosto svojo zgodbo 
pripravil v nadaljevanjih. v najbolj napetem trenutku 

kaMiŠiBaJ TeRMinoLoGiJa

 � Tisti, ki izvaja kamišibaj, se imenuje 
kamišibajkar/kamišibajkarka. 

 � Predstava, ki jo kamišibajkar izdela in 
predstavlja, je kamišibaj. 

 � Lesen oder, v katerem se izvaja kamišibaj 
predstava, se imenuje butaj. 

 � Leseni paličici, ki jih kamišibajkar uporablja, 
da skliče gledalce, se imenujeta hiošigi  
(Vir: http://www.kamisibaj.si/kamisibaj/).

je s predstavo končal in si s tem zagotovil občinstvo ob 
svojem naslednjem prihodu (vir: http://slikovedke.com/).

Kamišibaj v Sloveniji
v Sloveniji se kamišibaj izvaja od leta 2013. Z Japonske ga 
je k nam prinesel igor Cvetko, ki mu lahko rečemo oče 
kamišibaja v Sloveniji. aprila 2013 je kamišibaj na pobudo 
Društva Zapik v sodelovanju z Gledališčem FruFru doži
vel prvo uprizoritev. v štirih letih se je nato razširil skoraj 
po vsej Sloveniji, najbolj v zahodnem in osrednjem delu. 
Uprizarja se ga na regijskih kamišibaj festivalih, vsako 
leto pa se v Piranu odvija osrednji državni tridnevni 
festival z revijsko in tekmovalno produkcijo (vir: http://
slikovedke.com/).

Kdaj in zakaj me je  
kamišibaj navdušil
v mesecu avgustu sem z družino počitnikovala v Pira
nu in spoznala igorja Cvetka in Jeleno Sitar Cvetko. 
njuna karizma me je očarala, zato sem ju vprašala, s 
čim se ukvarjata. Odgovor je bil pričakovan - lutkarja. 
v tem času je v Piranu potekal četrti slovenski festival 
kamišibaja. Povabila sta me na Židovski trg, kjer se je v 
treh dneh zvrstilo kar 31 pripovedovanj ob slikah. to je 
bila prireditev brez mikrofonov, brez posebne scene, le 
soj dveh reflektorjev je usmerjal poglede gledalcev. Pri
povedovanja ob slikah so me prevzela in moje misli so 
bile še nekaj dni usmerjene v to, kako kamišibaj vpeljati 
v moje šolsko delo. v meni so se rojevale nove in nove 
zamisli. Odgovore na svoje pomisleke sem hitro našla, 
saj sem ugotovila, da podobne dejavnosti na šoli počnem 
že leta. vse moje izkušnje in delo je treba le postaviti v 
drugo formo. Hkrati pa vidim kamišibaj kot zelo dober 
didaktični pripomoček v okviru pouka in oddelka po
daljšanega bivanja. lahko pa se ga izvaja tudi v obliki 
interesne dejavnosti. Za takšno obliko izvajanja sem se 
odločila tudi sama, saj tako učenci aktivno sodelujejo v 
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oblikovanju in ustvarjanju predstave, krepi se tudi njiho
va ustvarjalnost, govorno izražanje, nabirajo izkušnje z 
javnim nastopanjem, pa še zabavno je. 

Kamišibaj v šoli
Za izvedbo gledališča je potrebno zelo malo rekvizitov. 
Zadostuje že manjša miza, možnost vsaj delne zatemni
tve prostora, manjši reflektor in seveda kamišibaj gledali
šče, ki mi ga je izdelal naš vsestranski hišnik igor ternjak. 

Za manjše skupine lahko predstave uprizarjamo kar v 
učilnicah ali šolski knjižnici, za večje pa v šolski dvorani 
oz. avli. 

in občinstvo? vedno je zagotovljeno.

kamišibaj lahko izvajamo zgolj kot motivacijsko sredstvo, 
z njim lahko dosežemo tudi nekaj več. S kamišibajem 

imamo možnost poseči v skrite kotičke otroške domiš
ljije in ustvarjalnosti. Odkrivamo in razvijamo lahko 
veliko spretnosti, pomembnih za otrokov razvoj. Branje 
različnih literarnih besedil otroka popelje v raziskova
nje, domišljijski svet, ga razvedri in zabava. Ob tvorbi 
lastnih besedil izražajo svoja občutja, stališča in vredno
te in tako negujejo svoj odnos do branja, ga sprejemajo 
kot pozitivno in prijetno izkušnjo. Če to združimo še z 
likovno ustvarjalnostjo, gibalno spretnostjo in besedno 
umetnost jo, je uspeh na dlani. Otroci zelo radi nastopajo 
pred najrazličnejšim občinstvom, najraje seveda pred 
svojimi vrstniki in starši. iz dosedanjih izkušenj lahko 
zatrjujem, da se večina otrok ob pripovedovanju njim 
ljube zgodbe s predstavitvijo lastnih ilustracij otrese sra
mežljivosti, plašni otroci zgubijo strah, agresivni otroci 
se umirijo, naučijo pa se tudi improvizacije.

Slika 2: Pripovedovanje ob kamišibaj gledališču 
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Slika 3: Dobra ilustracija nagovori gledalca 

Kako pripravimo kamišibaj 
predstavo

Izbor besedila
na začetku moramo izbrati primerno besedilo, ki ga 
lahko skozi sliko nazorno interpretiramo občinstvu. Pri 
izraznih oblikah ni omejitev, saj lahko izbiramo med 
prozo, poezijo, peto pesmijo, izštevanko, besedilo lahko 
napišemo tudi sami, priredimo lahko celo dramsko delo. 
Paziti moramo le, da je besedilo preprosto, jasno, brez 
posebnih zapletov in ni predolgo. Pripovedovalec mora 
slediti jezikovni zvrsti, ki jo obvlada. Paziti mora, da je 
slovnično pravilna. najpogosteje je v uporabi splošni 
pogovorni jezik, lahko pa je tudi narečje. Besedila mora
mo izbirati v skladu z Zakonom o avtorskih in podobnih 
pravicah. temu se najlaže izognemo tako, da izberemo 
besedilo ljudskega izvora, naredimo priredbo ali besedilo 
napišemo kar sami. tudi zgodb, ki imajo svoje like že na
tančno izoblikovane (npr. Maček Muri), ni dobro izbrati, 
saj z zamenjavo letega ne bomo uspešni.

Način pripovedovanja
Besedilo lahko pripovedujemo na pamet, lahko si po
magamo z napisanim besedilom na hrbtni strani že pri
kazane slike in govorimo tekočo zgodbo. tega besedila 
gledalci ne vidijo.

Besedilo lahko tudi beremo. največkrat se takšna inter
pretacija zgodi pri poeziji, saj mora kamišibajkar besedilo 
podajati tekoče, doživeto, upoštevati mora ritem, rimo in 

hkrati vzdrževati stik z občinstvom. Učitelji smo v tem 
dobro usposobljeni. 

Besedilo pa lahko ob slikah preprosto pripovedujemo 
kar s svojimi besedami in sledimo le rdeči niti zgodbe. 
takšen pripovedovalec mora imeti že nekaj izkušenj z 
improvizacijo.

Zgodbo lahko tudi pojemo ob glasbeni spremljavi ali brez.

O načinu pripovedovanja se kamišibajkar odloči sam. 
njegova odločitev o načinu pripovedovanja je odvisna 
tudi od njegovega položaja, v katerem bo nastopal. ali 
bo pri izvajanju sedel ali stal. Pomembno je le, da je 
kamišibaj (butaj) nameščen v višini glav občinstva. Pri
povedovalec naj bi med pripovedovanjem večkrat tudi 
sam pogledal sliko, ki prihaja, in tako usmeril pogled in 
pozornost občinstva. Občinstvo mora imeti za ogled slike 
dovolj časa, okoli 3 sekunde. Pripovedovalec naj zgodbo 
pripoveduje jasno, glasno, doživeto, pri čemer naj ima 
stalni stik z gledalcem. 

Ilustracija - slika
ilustracija – slika je pri kamišibaju enakovredna besedi
lu. Besedilo in ilustracija se morata smiselno ujemati in 
dopolnjevati. Rečemo lahko, da morata biti v ravnovesju. 
Z ustrezno ilustracijo se besedilo nadgradi, neustrezna 
ilustracija pa lahko uniči sestavo kamišibaja. Dobra ilu
stracija nagovori gledalca, spodbudi njegovo domišljijo 
in čutenje. imeti mora sporočilno vrednost in naj bi jo 
pripovedovalec narisal sam. 
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Za sliko lahko uporabimo različne likovne tehnike ali 
kombinacijo leteh. 

RiSanJe: svinčnik, flomaster, tuš, voščenka, suhi pastel ...

SlikanJe: akvarel, tempera, akril, kolaž ...

GRaFika: digitalna ilustracija ...

ilustracija mora biti jasna in razpoznavna, a ni nujno, 
da je enostavna. kakovostna ilustracija je likovno pre
čiščena, kar pomeni, da na njej ni nepotrebnih likovnih 
elementov. na primer pri pismonoši je pomembno, da 
ilustriramo pisma in kaj počne z njimi, ni pa pomembno, 
kakšne žepe in našitke ima, zato jih ilustrator lahko izpu
sti (Zupančič, 2012).

elementi slike morajo biti pravilno umeščeni v prostor, 
upoštevati se mora rob, ki se pri kamišibaj ilustraciji ne 
vidi, lik mora biti prepoznaven.

Zaključek
Razlogov za začetek ukvarjanja s kamišibajem je veliko. 
kamišibaj gledališče je dober didaktični pripomoček, 
ki ga lahko vključujemo v vse oblike pedagoškega dela, 
lahko pa se preizkusimo tudi v lastnem ustvarjanju 
kamišibaj predstav. Prednost tega gledališča je, da je za 
samo izvedbo potreben nizek finančni vložek. edina 
naloga učitelja je, da si dovoli spremembe. Mislim, da z 
uvedbo preveč digitaliziranih didaktičnih pripomočkov 
učitelj izgublja pristen, topel odnos z otroki. S kamišiba
jem pa imamo možnost, da se z otroki ponovno tesneje 
povežemo in kakovostno preživimo čas, ki ga ne more 
nadomestiti nobena elektronska naprava.
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POvZetek: Ustvarjalno reševanje matematičnih problemov 
je proces, ki zajema tehnike ustvarjalnega in kritičnega 
mišljenja. Pri reševanju matematičnih problemov učenci veliko 
odkrijejo o samem problemu, če ga samostojno rešujejo, če se 
pri reševanju odločajo o poti reševanja in hkrati odkrivajo, kaj 
jih bo pripeljalo do rešitve. Pri uveljavljanju pozitivnih učinkov 
formativnega preverjanja in povratne informacije je bistvena 
učiteljeva didaktična spretnost za organizacijo situacij, 
predvsem pa poznavanje pomena povratne informacije. Slednja 
ima visoko uporabno vrednost za neposredno pedagoško delo v 
razredu, saj se dogaja, da učitelji in učenci še vedno poudarjajo 
pomen sumativnega ocenjevanja in podcenjujejo formativno 
preverjanje znanja.

ključne besede: ustvarjalno reševanje matematičnih problemov, preverjanje s 
podporo učenja, formativna povratna informacija

Creative Solving of Mathematical problems and Formative Feedback   

abstract: Creative solving of mathematical problems is a process that involves the 
techniques of creative and critical thinking. When solving mathematical problems, 
pupils learn much about the problem itself if they solve it on their own, if they decide 
which path to take while solving it, and simultaneously discover what will lead 
them to the solution. When pursuing the positive effects of formative assessment 
and feedback, it is essential that the teacher is didactically skilled in organising 
situations, and, above all, familiar with the importance of feedback. The latter is 
highly useful for direct pedagogical work in a classroom, because it sometimes 
happens that teachers and pupils still stress the importance of summative 
evaluation and underestimate formative knowledge assessment.

keywords: creative solving of mathematical problems, assessment in support of 
learning, formative feedback

Ustvarjalno reševanje 
matematičnih problemov 
in formativna povratna 
informacija

 
Mag. nadja Černetič,
Osnovna šola Pivka
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Spretnosti in znanje, ki so potrebni v procesu reševanja 
problemov, vključujejo tako ustrezno vsebinsko znanje, 
miselne spretnosti kot tudi generalizacijo, zmožnost za 
spopasti se z neznanim ter spretnost samorefleksivnega 
mišljenja, kar se lahko razvije le v spodbudnem učnem 
okolju. Učitelj pri tem postopoma vodi učence k raziskova
nju in evalviranju poti reševanja problemov in s tem spod
buja samorefleksivno mišljenje (Mršnik in novak, 2015). v 
vseh fazah učnega procesa mora biti prisotna učinkovita 
povratna informacija. Bistvo povratne informacije (Black, 
Wiliam, 1998) je zaporedje dveh aktivnosti: najprej mora 
učenec ugotoviti (spoznati, ozavestiti) razliko med žele
nim oz. zahtevanim (ciljem, znanjem) in doseženim, nato 
pa mora dobiti napotek in usmeritev za aktivnost, ki mu 
bo pomagala (omogočila) odpraviti to razliko. 

S formativnim spremljanjem učitelj spodbuja samokon
trolo, samoevalvacijo in odgovornost pri učencu, sam pa 
postaja raziskovalec lastne prakse. Proces učenja se pri 
sprotnem spremljanju spremeni in učenci se učijo vre
dnotiti lastno delo.

Razne raziskave so pokazale veliko prednosti formativ
nega spremljanja: 

•	 preverjanje prinese dva do trikrat večji napredek 
pri učenju;

•	 ustrezna povratna informacija podvoji hitrost 
učenja;

•	 zmanjšuje razlike med fanti in dekleti ter med učen
ci iz bolj ali manj spodbudnih okolij;

•	 ocena vpliva na ego, sproži čustveni odziv in ima 
le malo vpliva na trud in dosežke; ocena zaustavi 
proces učenja in ne prispeva k izboljšanju znanja, na 
učenje ima celo negativen vpliv (Wiliam, 2011 v ada 
Holcar Brunauer, 2014). 

Pri reševanju matematičnih problemov učenci veliko 
odkrijejo o problemu, če ga samostojno rešujejo, ko se pri 
reševanju odločajo o poti reševanja in hkrati odkrivajo, 
kaj jih bo pripeljalo do rešitve, saj je ustvarjalno reševa
nje problemov proces, ki zajema tehnike ustvarjalnega in 
kritičnega mišljenja (Mršnik in novak, 2015). 

analiziranje matematičnega problema na listu z osmimi 
predali je ena izmed učinkovitih strategij reševanja, kot 
navajajo Benko, loaiza, Sacharski in Winkler (1999, v Mr
šnik in novak, 2015), ki je pripomogla k boljšemu razume
vanju problema in ustrezni rešitvi. 

Z učenci petega razreda sem za način reševanja matema
tičnih problemov uporabila strategije predalnika z osmi
mi »predali«. na predalih je pisalo: 1. izpišem vse podatke 
iz problema. 2. Skiciram. 3. kaj bi želel/a izračunati? 4. 
Poimenujem računsko operacijo. 5. Oblikujem vprašanja. 
6. Rešujem. 7. Oblikujem odgovor. 8. Zapišem rešitev in 
opišem postopek (Mršnik in novak, 2015). Glej prilogo 1: 
Predalnik za reševanje matematičnih problemov. 

v pouk sem poskušala vnesti 5 ključnih strategij forma-
tivnega spremljanja:

1. razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razume
vanje namenov učenja in kriterijev za uspeh;

2. priprava takšnih dejavnosti v razredu, s katerimi je 
mogoče pridobiti dokaze o učenju;

3. zagotavljanje povratnih informacij, ki učence premi
kajo naprej;

4. aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir 
poučevanja;

5. aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega 
učenja (Wiliam, 2013).

Po Wiliamu (2013, v ada Holcar Bruanauer, 2014) sprem
ljane predvideva uporabo petih strategij, po katerih so 
potekale dejavnosti v razredu:  

a) najprej je bila potrebna razjasnitev učencem: kaj 
bomo počeli; njihova soudeleženost pri določanju in 
razumevanju namenov učenja in kriterijev za uspeh. 
nato smo, za učinkovito reševanje problemov pri 
matematiki, postavili skupaj z učenci cilje in želje 
učencev. Učence sem vodila z naslednjimi vprašanji: 
Kaj želim doseči?, Kakšne so okoliščine mojih ciljev?, 
Katere sposobnosti potrebujem za reševanje proble
mov pri matematiki?, Kako bom vedel, da sem uspeš
no rešil probleme? 

b) Sledilo je aktiviranje in ugotavljanje predznanja za 
reševanje matematičnih problemov. Preverila sem, 
katera znanja in veščine imajo učenci že razvite, 
usvojene, njihovo predznanje, ki je izhodišče za na
daljnje delo. 

c) nadaljevali smo z načrtovanjem strategije reševanja 
problema. Učencem sem pomagala z vprašanji: Kako 
bom to dosegel?, Kaj moram storiti, da bom dosegel 
cilj?, Katere dejavnosti bom izvedel, da lahko rešim 
problem?, Kdaj bom te dejavnosti izvajal?, S kom 
bom sodeloval?, Kaj bom potreboval?. Učenci tega ne 
morejo vedeti sami od sebe, zato jih je treba sprva 
usmerjati in z njimi oblikovati nabore strategij, naj
bolje preko izkušenj (Mršnik in novak, 2015).

d) Sledilo je zbiranje in presojanje dokazov. Učence je 
vodil razmislek: Kako bom/sem dokazal, da sem cilj 
dosegel?. Zbrane dokaze v procesu učenja smo pre
sojali skupaj, na osnovi vrednotenja svojega dela, pri 
čemer sem jim pomagala z vprašanji: Kaj je dokaz 
mojega učenja? Kaj s tem dokazujem? Kako to do
kazujem?. v celotnem procesu sem jim zagotavljala 
povratne informacije, saj mora biti v vseh fazah 
učnega procesa prisotna učinkovita povratna infor
macija. Bistvo povratne informacije (Black, Wiliam, 
1998, v Mršnik in novak, 2015 ) je zaporedje dveh 
aktivnosti: najprej mora učenec ugotoviti (spoznati, 
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Priloga 1: Učni list

PREDALNIK ZA REŠEVANJE MATEMATIČNIH PROBLEMOV

1. Izpišem vse podatke. 2. Skiciram/narišem problem.

3. Kaj bi želel/a izračunati/ugotoviti/rešiti? 4. Poimenujem računske operacije

5. Oblikujem vprašanja o problemu. 6. Rešujem.

7. Oblikujem odgovore. 8. Zapišem rešitev ter opišem potek reševanja.

REŠEVANJE PROBLEMOV JE … DANES SEM BIL/-A USPEŠNA …

DRUGIČ BOM … PREDALNIK JE …
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ozavestiti) razliko med želenim oz. zahtevanim (cil
jem, znanjem) in doseženim, nato pa mora dobiti na
potek in usmeritev za aktivnost, ki mu bo pomagala 
(omogočila) odpraviti to razliko. velikokrat sem med 
delom aktivirala učence, da so postali drug drugemu 
vir poučevanja. tako so učenci skupaj načrtovali in 
reševali probleme, načrtovali reševanje, vrednotili 
načrtovanje in reševanje ter drug drugemu bili vir 
povratne informacije. 

e) na koncu sem aktivirala učence, da ovrednotijo svoje 
lastno delo. Učencem sem pomagala z vprašanji: Ali 
sem dosegel cilj?, Kako sem ga dosegel?, Kako ocenju
jem svoje delo glede na kriterije uspeha?, Kako moje 
delo ocenjujejo drugi? tako razvijamo sposobnost 
vrednotenja svojih dosežkov, in sicer gre za razmišlja
nje o tem, kaj sem naredil, kaj sem poskušal narediti 
in kako sem se ob tem počutil (SaMOReFlekSiJa), 
samostojno presojanje lastnih dosežkov glede na 
poznane kriterije (SaMOOCenJevanJe) ter lastno 
presojanje vrednosti, identifikacije močnih in šibkih 
točk ter razmišljanje o načrtovanju aktivnosti, ki 
bodo izboljšale rezultate na osnovi notranjih kriteri
jev (SaMOvReDnOtenJe) (Mori, Sentočnik 2003, v 
Mršnik in novak, 2015). 

vključevanje samorefleksivnega mišljenja in reševanja 
problemov v poučevanje matematike postavlja pred 
učence izziv, kjer ni dovolj samo, da o problemu razmiš
ljajo, ampak ga morajo samostojno raziskati. Učence sem 
v uvodu ure seznanila, da bomo reševali matematične 
probleme na malo drugačen način. Pogovorili smo se, 
katere strategije reševanja matematičnih problemov že 
poznajo. vsi so že sedeli po skupinah, kot običajno pri po
uku. vsak učenec je postavil svoje cilje (znotraj skupnega 
okvira) in jih predstavil razredu. Skupaj smo cilje pregle
dali in se dogovorili, katere cilje bomo vsi upoštevali.

Pogovorili smo se, kaj imamo na voljo oz. katere podatke 
imamo na voljo. vprašali smo se, kaj moramo izvedeti, 
narediti in kako bomo to naredili. na koncu smo si za
stavili še vprašanje, kako bomo vedeli, da smo uspešni. 
Določili smo, kakšni bodo tokratni kriteriji, ki nam bodo 
dali vedeti, kdaj bomo pri reševanju matematičnega 
prob lema uspešni. Učenci so povedali, da bodo rešili 
besedilno nalogo, zapisali odgovore na vprašanja in po
skušali dobiti enake rešitve kot ostali sošolci, ki rešujejo 
enak matematični problem. kriterije smo zapisali na 
tablo, da so bili vidni vsem učencem. Skupaj z učenci je 
sledilo sooblikovanje kriterijev uspešnosti, ki so jim bili 
v pomoč pri samovrednotenju. Učence sem vodila in jim 
poskušala pomagati pri zastavljanju kriterijev:

•	 Kako bom vedel, da je, to kar sem naredil, dobro?

•	 Ali sem imel ustrezno strategijo reševanja problemov?

•	 Kako bi mogoče nalogo opravil še bolje?

•	 Kako dobro sem sodeloval s sošolci?

•	 Kaj bi lahko naredil drugače?

•	 Ali sem dal pri uri vse od sebe?

Skupine so dobile nalogo, ki se je glasila: »Maja in njena 
družina so bili na izletu. Cena izleta za eno osebo je bila 
234 €, za otroke do 12. leta je bilo zastonj in za otroke od 
12. do 18. leta je bila polovična cena. Izleta so se udeležili 
mama, oče, Maja in njena mlajša sestra. Koliko so plačali 
vsi skupaj? Odločili so se, da bodo plačali v 5 obrokih. Ko
liko je znašala cena enega obroka? Če so plačali meseca 
februarja prvi obrok, kdaj so plačali zadnji obrok?« (Mrš
nik, novak, 2015, str. 121). 

Izvedba učne ure
Že v začetku skupinskega dela so bile prve reakcije naj
boljših učencev, tistih najbolj glasnih, zelo burne, saj so 
trdili, da naloga ni rešljiva, ker ni danih vseh podatkov, 
nato pa so se pomirili in se začeli pogovarjati v skupinah. 
ker so učenci tega razreda zelo konstruktivni, vedoželjni 
in se ne predajo že ob prvem problemu, se je že v nasled
njem trenutku vnela zanimiva razprava o zastavljeni 
besedilni nalogi. Čeprav namenoma nisem dala navodil, 
da lahko delajo skupaj, v skupini, so se učenci samoinicia
tivno začeli pogovarjati med seboj, kako bi rešili problem, 
saj so ugotovili, da jim bo skupaj hitreje in lažje uspelo. 

Spraševali so me in se po tihem jezili, ker sem jim dala 
tak »nemogoč« problem, nato dobili idejo, da bi si starosti 
članov družine lahko izmislili. še vedno so čakali na moj 
odziv. ko sem jim potrdila, da to lahko naredijo, za njih ni 
bilo več ovir. Skupine so se zmenile in se same dogovorile 
za starost otrok. Moj namig (sprotna povratna informa
cija) je bil dovolj, da so učenci uspešno nadaljevali z de
lom. vsaka skupina se je drugače odločila. Prva je menila, 
da bo najbolje, če bo mlajša sestra mlajša od 12 let in bo 
imela polovične stroške, starejša pa bo stara med 12 in 18 
let. Druga skupina je določila, da sta obe sestri stari med 
12 in 18 let: prva je stara 13 let, druga pa 16 let. tretja sku
pina se je odločila, da sta obe sestri stari manj kot 12 let in 
imata izlet zastonj, kar so argumentirali z vplivi trenutne 
krize v Sloveniji, ki jo žal občutijo tudi otroci. neka učen
ka je izjavila, da so si tako tudi malo olajšali delo in da 
imajo starši manj stroškov. Ob koncu ure smo skupaj še 
enkrat pregledali kriterije na tabli in ugotovili, da so bile, 
kljub različnim rešitvam, vse skupine zelo uspešne, saj 
smo ugotovili, da lahko pridemo do rešitev z različnimi 
strategijami reševanja matematičnih problemov. 

Učence sem opazovala in jih le po potrebi usmerila, saj ni
sem želela prekiniti njihovih miselnih tokov in konstruk
tivnih pogovorov, ki so občasno prerasli v resna razmiš
ljanja posameznikov in skupine kot celote. v skupinah so 
enakopravno sodelovali tako fantje kot dekleta in tudi 
tisti najbolj tihi in neopazni so poskušali podati dobro 
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Slika 1: Primer reševanja problema učenca prve skupine

misel ali idejo, ki bi lahko pripomogla k rešitvi problema, 
saj so se v skupini počutili varno in brez občutka sramu, 
da bodo kaj narobe povedali in bili ob tem zasmehovani. 

Preverjanje povratne informacije 
in vrednotenje 
Reševanje problemov s strategijo predalnika je bilo za 
večino učencev zabavno in sproščujoče.

navdušenja nad »Predalnikom za reševanje problemov« 
niso skrivali. Sam predalnik učencem ni bil nerazumljiv. 
kar hitro so se znašli in ga pogumno uporabili za oporo, 
kar me je presenetilo, saj je splošno znano, da učenci ne
radi rešujejo matematične probleme, ne glede na ponuje
ne strategije reševanja. 

večina učencev je menila, da jim je bil predalnik v veliko 
pomoč, ker jih je postopoma vodil po nalogi do uspešnega 
konca in rešitve problema. Zelo jim je pomagala druga toč
ka predalnika, kjer so si problem skicirali (takega načina 

»Maja in njena družina so bili na izletu. 
Cena izleta za eno osebo je bila 234 €,  
za otroke do 12. leta je bilo zastonj 
in za otroke od 12. do 18. leta je bila 
polovična cena. Izleta so se udeležili 
mama, oče, Maja in njena mlajša sestra. 
Koliko so plačali vsi skupaj? Odločili so 
se, da bodo plačali v 5 obrokih. Koliko 
je znašala cena enega obroka? Če so 
plačali meseca februarja prvi obrok, 
kdaj so plačali zadnji obrok?« 

(Mršnik, Novak, 2015, str. 121)
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Slika 2: Izpolnjevanje tretjega predalnika in zapis vprašanj

reševanja so bili vajeni že od prej). S predalnikom so prido
bili pomembne podatke, ki so jim pomagali rešiti nalogo 
do konca. tako je večina učencev izjavila, da je bilo, kljub 
težkim besedilnim nalogam, »… reševanje problemov na ta 
način lahko, saj so jim bili predali kot neke oporne točke, ki 
so jih vodile do rešitve, in na koncu, ko so prišli do rešitve 
problema, so se zato počutili bolj uspešni oz. ko so rešili 
problem, so se počutili, kot da bi prišli na vrh gore, zmago
slavno«. Mršnik in novak (2015) menita, da tako vključeva
nje samorefleksivnega mišljenja in reševanja problemov v 
poučevanje matematike postavlja pred učence izziv, kjer 
ni dovolj samo, da o problemu razmišljajo, ampak ga mo
rajo samostojno raziskati. največ težav so imeli učenci pri 
3. predalu, ko niso vedeli, kaj zapisati, in je večina prepisala 
kar vprašanja naloge. neki učenec je zapisal vprašanja o 
problemu: »Koliko so stare hčerke in kje bom dobil to sta
rost?«. nato sem jih poskušala usmeriti tako, da sem jim 
namignila, da naj pomislijo, kaj bi si želeli ugotoviti pri tej 
nalogi, kaj jih morebiti najbolj zanima. 

Po poskusni pedagoški uri uvajanja nove strategije reše
vanja matematičnih problemov ugotavljam, da je predal
nik dobro zastavljen in enostaven, kar se je pokazalo pri 
učencih, saj so kljub novi strategiji našli rešitev problema. 
Ugotavljam, da so učenci še vedno preveč vezani na neke 
rutinske matematične probleme, ki imajo vedno po večini 
dane vse podatke, v nasprotnem primeru so izgubljeni. 
Učitelji pa si včasih lahko priznamo, da učenci nimajo niti 
možnosti reševanja takšnih oz. podobnih nalog. v priho
dnje bom poskušala takšne naloge večkrat integrirati v 
proces pouka matematike in tudi ostalih predmetov. 

Pri tej uri so imeli učenci avtonomijo, saj so lahko sami 
določili, katere podatke bodo uporabili in vsi uspešno 
prišli do zastavljenega cilja. na koncu je večina učencev 
menila, da bi lahko bolje skicirali problem, kar je zelo 
pomembno za nadaljnje uspešno reševanje naloge. Pre
dalnik so pozitivno sprejeli in si močno želijo še takšnega 
načina reševanja matematičnih problemov. Formativno 
spremljanje z ustrezno oblikovano povratno informaci
jo neposredno in močno vpliva na učenje še predvsem 
takrat, ko se dopolnjuje z ustreznimi metodami pouče
vanja in z vključevanjem učencev v samovrednotenje 
(Razdevšek Pučko, 2004). 

sklep
Za uveljavljanje pozitivnih učinkov povratne informacije 
je bistvena vloga učiteljev in njihovo poznavanje tega 
delovanja. Pomembno je, da se učitelji zavedajo pomena 
povratne informacije, seveda pa morajo najprej znati or
ganizirati situacije preverjanja znanja, nato pa oblikovati 
informacije na način, ki bo vplival na proces učenja, na 
izboljšanje pristopov, na odpravo napak in bo usmerjen 
na nalogo in ne na učenca ter učencev ne bo naredil odvis
nih od teh informacij. Zato je treba tudi učence vključiti, 
jih spodbujati in jim ponuditi konkretne izkušnje, kjer se 
bodo lahko naučili sami opazovati, nadzorovati ali vred
notiti svoje dosežke in svoje napredovanje ter bodo znali 
sprejeti in uporabiti povratne informacije v formativnem 
pomenu besede (Razdevšek Pučko 2004, str. 137). 
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Slika 3: Refleksija o reševanju problema
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POvZetek: Šola je prostor, ki mora vsem učencem nuditi 
primerne pogoje za razvoj in napredek. Vsi učenci morajo 
imeti možnost, da se vključujejo in da so vključeni v šolsko 
delo in življenje. Z različnimi medkulturnimi vsebinami, ki 
jih vključujemo v pouk, učenci priseljenci predstavljajo svojo 
kulturo, spoznavajo slovensko in ju med seboj primerjajo. 
Za učence priseljence je takšno okolje izrednega pomena, saj 
predstavlja spodbudno okolje, v katerem se počutijo sprejete. 
Strokovnim delavcem so v pomoč ugotovitve in rešitve, 
pridobljene v različnih projektih, dokumenti, ki usmerjajo 
delo z učenci priseljenci, in gradiva za poučevanje jezikov in 
obravnavo medkulturnih vsebin. 

ključne besede: učenci priseljenci, spodbudno okolje, pouk, dokumenti, gradiva

Lessons with immigrant pupils 

abstract: School is an environment in which all pupils should be provided with 
appropriate conditions that enable development and progress. All pupils should 
have an opportunity to take part and to be included in school work as well as in 
school life. Through various intercultural contents, which are incorporated in our 
lessons, immigrant children are able to introduce us to their culture, to get to 
know the Slovenian culture, and to make comparisons between the two. Such 
environment is extremely important for immigrant children, as it represents a 
stimulating atmosphere in which they feel accepted. Educational staff can make 
use of the findings and solutions acquired through different projects, documents 
with guidelines for working with immigrant pupils, as well as language teaching 
material and material for delivering lessons on intercultural contents. 

keywords: immigrant pupils, stimulating atmosphere, lessons, documentation, 
material

Pouk z učenci priseljenci
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Uvod
Preseljevanje ni nekaj novega. in o njem ne smemo raz
mišljati površno. vsak priseljenec ima svojo življenjsko 
zgodbo in razlog za preselitev. Poleg tega so otroci tisti, 
ki pri odločitvah staršev nimajo možnosti soodločanja in 
moči, da bi na to vplivali. Zato sta diskriminacija in ne
spoštovanje vedno neupravičena. še posebej pa je neute
meljeno (ne)sprejemanje priseljencev glede na to, od kod 
prihajajo in s čim se v življenju ukvarjajo. Učiteljem mora 
biti na prvem (in edinem) mestu znanje in napredovanje 
učencev na učnem, socialnem in osebnostnem področju. 
S svojim ravnanjem in nepravičnim mišljenjem otroke 
zaznamujemo za celo življenje. Zato je pomembno, da 
ravnamo odgovorno in v duhu pedagoškega erosa. tako 
učenci kot njihovi starši morajo videti smisel v učenju in 
uporabi slovenščine in v učenju ter ohranjanju materne
ga jezika. Učitelji lahko oboje osmislimo.

Priseljenci v Sloveniji 
največ priložnosti za boljše življenje v Sloveniji vidijo pre
bivalci držav bivše Jugoslavije. Statistika kaže, da je bilo 
leta 2012 več kot 70 % priseljenih v Slovenijo prebivalcev 
teh držav (Statistični urad, 2013). kljub tako velikemu de
ležu pripadniki narodnostnih skupin iz bivše Jugoslavije 
nimajo pravne podlage, ki bi jim zagotavljala kulturne in 
jezikovne pravice, kot jih imata uradno priznani italijan
ska in madžarska manjšina. šole preko projektov4, v ka
tere so vključene, uvajajo v pouk medkulturno dimenzijo 
in primere dobre prakse posredujejo na različnih posve
tih. Slovenija tako poskuša vzpostaviti mrežo inštitucij, 
organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju 
vzgoje in izobraževanja za medkulturni dialog, aktivno 
državljanstvo ter na področju manjšin, migracij in inte
gracije. S takšnim spreminjanjem pedagoške prakse, z 
odprtostjo in s poglobljenim razmišljanjem z več zornih 
kotov o medkulturnih težavah in z natančnimi rešitvami 
se položaj manjšin izboljšuje (Zudič antonič, 2010). 

Učenci priseljenci v šoli in razredu
Učenci priseljenci so v evropskem vzgojnoizobraže
valnem procesu v slabšem položaju in dosegajo nižje 
rezultate kot otroci večinskega prebivalstva (Heckmann, 
2008, v vižintin, 2009). »vzpodbudno medkulturno okolje, 
neobremenjeno s predsodki in z nestrpnostjo, vpliva na 
položaj otrok priseljencev in njihove dosežke pozitivno« 
(prav tam, str. 402). Učenci priseljenci bi morali biti vklju
čeni v vse dejavnosti šole in razreda. njihova uspešnost 

pri doseganju ocen mora biti enakovredna z ostalimi 
učenci, biti morajo enakopravni pri sodelovanju na raz
ličnih tekmovanjih, dosežkih na nacionalnem preverja
nju znanja, sodelovanju pri interesnih dejavnostih in na 
šolskih prireditvah … (prav tam). k uspehu pripomorejo 
tudi visoka pričakovanja do učencev priseljencev. 

Otroci staršev priseljencev imajo enake pravice do šolanja 
kot slovenski otroci. Z učenci, ki imajo status tujca5, se sre
čamo v veliko slovenskih šolah. Strokovni delavci se sreču
jejo z različnimi ovirami, ki jih rešujejo s pomočjo slovenske 
zakonodaje in priporočil ter z lastno iniciativnostjo. 

tiste slovenske šole, ki jih obiskuje večje število učencev 
priseljencev, so pridobile status medkulturne šole. Za 
empirični del magistrskega dela6 smo obiskali dve šoli z 
omenjenim statusom. na teh šolah so strokovni delav
ci tolerantni, velik del priprav namenjajo dejavnostim 
učencev, sovrstniki pa drugačnost popolnoma spreje
majo. Posledično imajo učenci boljše pogoje za razvoj in 
učenje. Ob prihodu na šolo s statusom medkulturne šole 
in po krajšem sprehodu po njej preko različnih napisov 
in izdelkov zaznamo spodbudno medkulturno okolje.

na področju priseljenskih učencev v slovenskih osnovnih 
šolah se stanje izboljšuje. Različni projekti strokovnim de
lavcem ponujajo rešitve za delo z omenjeno skupino učen
cev. Učenci so uspešni, ko strokovni delavci cenijo njihovo 
različnost in jih sprejemajo, jim prilagajajo kurikul in delo 
v veliki meri individualizirajo, jim nudijo različno pomoč 
ter spremljajo napredek vsakega posameznika.

Učenci imajo zelo različne izkušnje pri vključevanju v 
novo šolsko okolje. Mlajši otroci lažje sprejmejo selitev in 
se nekoliko lažje vključijo v novo šolsko okolje, med sta
rejšimi pa je večja možnost, da se pri vključevanju pojavi
jo težave. šolanje je težavno predvsem ob vstopu v šolo, 
kasneje pa ne predstavlja večjih težav. vendar praksa 
kaže, da se na šolah, kjer je več empatije do priseljencev,  
učenci bolje počutijo. 

Pouk učencev priseljencev
Pomembno je, da učenci priseljenci prvo srečanje z no
vim okoljem doživijo kot pozitivno izkušnjo: da so pozi
tivno sprejeti, da jim damo čas, da se sprostijo, se znebijo 
strahu, pridobijo zaupanje. šele nato bodo lahko pričeli 
z učenjem. 

šole, ki jih obiskujejo učenci priseljenci, v pouk ob različ
nih priložnostih in vsebinah vključujejo značilnosti kul
turnih, narodnostnih in verskih skupnosti. Medkulturne 

4  Obsežnejši projekt s področja učencev priseljencev:

- Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje 
usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje 
učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje (http://
www.medkulturnost.si/o-projektu/)

5  Status tujca imajo učenci prvi dve leti življenja v Sloveniji. 

6  Huč, B. (2015). Posebnosti osnovne šole s statusom medkulturne 
šole. Magistrsko delo. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška 
fakulteta. 
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vsebine vključujejo tudi v različne šolske prireditve (kljub 
temu ne izpuščajo kulturnih točk s slovensko vsebino). 
Učenci imajo možnost dodatnega učenja slovenščine in 
maternega jezika. šole veliko sodelujejo s širšim okoljem 
(z občinami, z različnimi društvi, s centri za mladino).

Če imamo v razredu že enega samega učenca priseljenca, 
je še toliko bolj smiselno, pa tudi učni načrt in kurikul 
nam nalagata, da v svoje delo vključimo medkulturne 
vsebine. Med medkulturne vsebine, ki jih strokovni 
delavci vnašajo v slovenski šolski prostor, sodijo:

•	 dvojezične ure pri pouku slovenščine, pri kateri 
učenci spoznavajo enako besedilo v slovenščini in 
tujem jeziku (vižintin, 2009).

•	 Dobre rezultate, ki so povezani z učenjem slovenšči
ne, prinašata uvajalnica in pripravljalnica. Uvajalni
ca poteka pred začetkom šolskega leta, pripravljalni
ca pa skozi celo leto (Jelen Madruša, 2010). na eni od 
šol s statusom medkulturne šole, ki smo jo obiskali, 
uvajalnica traja dva tedna. Učenci se v tem času spo
znajo, predstavijo, naučijo se prve besede, spoznajo 
šolo, učitelje in kraj. Posledično je zanje prvi šolski 
dan manj stresen. Pripravljalnica se izvaja v več sku
pinah, glede na starost učencev. njen glavni cilj je 
širjenje besednega zaklada. Pripravljalnica za učence 
prvega triletja poteka vsak dan v času predure v kabi
netu učiteljice, ki je manjši, opremljen z omaro z gra
divi, na sredini prostora so mize, ki omogočajo sku
pinsko delo. Prostor je opremljen z različnimi napisi 
v različnih jezikih. v njem je pridih medkulturnosti, 
zato je za učence zelo prijeten, kar kaže tudi njihovo 
sproščeno počutje. Začenjajo s poimenovanjem stva
ri, ki jih obkrožajo in vidijo: omara, miza, stol itd.; z de
janji, ki jih lahko pokažemo: npr. hoditi, vstati, usesti 
se, pogledati … Uporabljajo veliko slikovnega gradiva, 
rišejo, se igrajo. v pripravljalnici za učence drugega 
in tretjega triletja se učenci najprej učijo pozdrave, 

predstavitev in opis sebe: kdo sem, od kod prihajam, 
s čim se ukvarjam. Prvo polletje namenijo širjenju 
besednega zaklada, spoznavanju besed, poimeno
vanju predmetov v razredu, vse, kar je povezano s 
šolo. Slovnice imajo zelo malo (npr. opozarjanje na 
veliko začetnico in na stvari, ki jih lahko prenesejo iz 
svojega jezika). v drugem polletju se posvečajo pred
vsem komunikaciji. Učence spodbujajo k pogovoru, 
da so pri tem pogumni, kljub temu da je besedišče 
omejeno. Razumevanje besedil in iskanje bistvenih 
podatkov urijo z branjem slikanic in otroških knjig. 
Besedišče širijo s pomočjo kvizov, v katerih spodbu
jajo tudi medsebojno sodelovanje. Gradiva pridobi
vajo iz različnih virov. Ogledajo si krajšo risanko, ki 
je izhodišče za pogovor. iz nje morajo učenci razbrati 
situacijo in jo predstaviti učiteljici. Ure so predvsem 
neklasične in bolj sproščene, za kar je potrebne tudi 
nekaj inovativnosti. ena od dejavnosti je na primer 
žabja tekma. Učenci s tehniko origamija izdelajo 
žabo. Učiteljica jih pri izdelavi vodi z različnimi (ma
tematičnimi) pojmi: diagonala, pravokotno, prepogni 
… nato z izdelanimi žabami priredijo tekmovanje. na 
tla prilepijo puščice, ki usmerjajo žabe, postavijo ovi
re, čez katere morajo skakati, in mlako, do katere mo
rajo priti. Manjša skupina učencev tekmuje, eden pa 
komentira: »Žabe so se pognale v strašen boj. tečejo, 
skačejo, prišle so do ovire, ne morejo čez …« Učenci 
morajo torej pripovedovati besedilo, na katerega se 
niso pripravili, kar je za njih zahtevna naloga. lotijo 
se krajših projektnih nalog. na primer Predjamski 
grad. O njem si ogledajo krajši film, spoznajo legendo 
o njem, prebirajo različna besedila, pišejo narek na 
omenjeno temo, s katerim preverjajo pravilno upora
bo velike začetnice in pravilen zapis besed. vključijo 
še zgodovinski pogovor: kdaj je bilo to, kaj je srednji 
vek. še en primer je spoznavanje kekca kot posebno
sti slovenske literature. Učiteljica se obleče vanj, da si 
ga učenci bolje predstavljajo in si ga hitreje zapomni
jo. Gledajo film, zapišejo obnovo, berejo odlomek, se 
naučijo kekčevo pesem, s katero lahko nastopajo na 
prireditvi. 

•	 v Sloveniji se razširja tudi pouk maternega jezika 
(šola bosanskega jezika in kulture). na tem področju 
pa je zaradi slabega udejstvovanja potrebno pred
vsem osveščanje o pomenu znanja maternega jezika 
(Čančar, 2013).

•	 na nekaterih osnovnih šolah so v pouk že vključe-
vali učitelja maternega jezika učencev priseljen-
cev. Dejavnosti, ki so jih šole še izvajale v maternem 
jeziku učencev, so še prilagojena bralna značka, učne 
ure, pri katerih so učenci spoznavali značilnosti iz
vorne države, učne ure, pri katerih so učenci govorili 
o predsodkih, stereotipih in vzrokih preseljevanja, 
obravnava medkulturne mladinske književnosti in 
prostovoljna pomoč drugih učencev (vižintin, 2010).

Slika 1: Pozdrav v različnih jezikih, ki obiskovalca spremlja na 
vsakem koraku in oblikuje spodbudno medkulturno okolje 
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•	 Učenci primerjajo svoje kulturne navade in praznike 
s slovenskimi, za govorne nastope pripravljajo pred
stavitve krajev in mest, iz katerih prihajajo, opisujejo 
postopke priprave svoje tradicionalne hrane, sošolce 
naučijo tradicionalne plese, pri pevskem zboru se 
učijo pesmi iz različnih držav.

•	 Pri slovenščini zahtevnejša besedila, ki jih priseljenci 
ne bi razumeli, prilagajajo na primer tako, da učite
ljice same napišejo krajše, preprostejše besedilo, ki 
ga učenci preberejo. tako lažje razumejo vsebino in 
sodelujejo pri pogovoru in analizi besedila. Preberejo 
tudi pravo berilo, vendar bi bilo samo to za razume
vanje premalo. Potrebno je torej veliko diferenciacije. 

Gradiva za pouk z učenci 
priseljenci
Strokovni delavci se pri delu z učenci priseljenci sreču
jejo z različnimi izzivi (komunikacijske prepreke, po
manjkanje gradiv, slabše sodelovanje staršev …). nekateri 
poznajo več gradiv, drugi manj. vsi pa vključujejo veliko 
svoje ustvarjalnosti. nekateri si pomagajo z različnimi 
priporočili, ki so nam na voljo v zadnjih letih. 

na tem mestu predstavljamo nekaj dokumentov in gra
div, ki jih lahko uporabimo pri svojem delu in so nam v 
pomoč ali služijo kot ideja pri pripravi novih gradiv. lah
ko jih uporabimo za ciljno skupino ali jih prilagodimo 
starosti oziroma sposobnostim otrok.

dokumenti, ki nas usmerjajo pri delu na več področjih 
(vključevanje otrok priseljencev, poučevanje jezika, ohran
janje maternega jezika, sodelovanje s starši …) in so dosto-
pni na spletu:

•	 Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov mig
rantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Slo
veniji. (2007). ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 
Dostopno na: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.
gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/projekti/
Strategija_vkljucevanje_migrantov.doc (30. 3. 2014).

•	 Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce 
in šole. (2012). ljubljana: Zavod Republike Slovenije 
za šolstvo Dostopno na: http://eportal.mss.edus.si/
msswww/programi2012/programi/media/pdf/smer
nice/cistopis_Smernice_vkljucevanje_otrok_prise
ljencev.pdf.  (29. 3. 2014).

•	 Učni načrt. tečaj slovenščine za dijake in tujce. (2010). 
ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS 
za šolstvo. Dostopno na:  http://www.mss.gov.si/file
admin/mss.gov.si/pageuploads/aktualno/Un__dija
ki_priseljenci.pdf (20. 2. 2014).

•	 Jelen Madruša, M. (ur.). (2015). Priročnik za izvajanje 
programa Uspešno vključevanje otrok priseljencev 
(UvOP). ljubljana: iSa institut. Dostopno na: http://
www.medkulturnost.si/wpcontent/uploads/2013/11/
Priro%C4%8DnikzaizvajanjeprogramaUvOP.pdf 
(10. 2. 2016).

Gradiva, ki se uporabljajo za poučevanje in učenje slo-
venskega jezika: 

•	 knez, M., klemen, M, kern, D., alič, t., kralj, k., Mar
kovič, a., Pisek, Staša in Stritar, M. (2012). Slika jezika. 
Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot dru
gega/tujega jezika. ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

•	 vučajnk, t., Upale, B. in kelner, M. (2011). Poigrajmo 
se slovensko. Učbenik za začetno poučevanje otrok, 
starih od 7 do 10 let, ki živijo v tujini in se učijo sloven
ščino kot tuji jezik. ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

•	 Jelen Madruša, M., klančnik kišasondi, v., Benčič, D., 
vukovič Žorž, e. in Poklar, i. (2013). Na poti k učenju 
slovenščine. koper: Prijatelj&prijatelj.

•	 Dralle, a. in Fenner, k. (2010). Šolski slikovni slovar: 
angleškoslovenskoalbanski. ljubljana: Rokus klett. 

•	 Pirih Svetina, n. in Ponikvar, a. (2008). A, B, C … 1, 2, 
3, GREMO. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih 
slovenščine kot drugega ali tujega jezika. ljubljana: 
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 

•	 Markovič, a., Stritar kučuk, M., Jerman, t. in Pisek, S. 
(2012). Slovenska beseda v živo 1a. Delovni zvezek za 
začetni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. 
ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.  

•	 Markovič, a., Halužan, v., Pezdirc Bartol, M., škapin, D. 
in vuga, G. (2003). S slovenščino nimam težav: učbenik 
za kratke tečaje slovenščine: nadaljevalna stopnja. 
ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik 
pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.

•	 Ferbežar, i. in Domadenik, n. (2005). Jezikovod: uč
benik za izpopolnjevalce na tečajih slovenščine kot 
drugega/tujega jezika. ljubljana: Center za sloven
ščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko 
Filozofske fakultete.

Slika 2: Medkulturne vsebine pri pouku slovenščine 
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umetnostna besedila ob katerih lahko govorimo o 
medkulturnosti (vižintin, 2009): 

•	 Bradman, t. (ur.) (2006). Barva kože: zgodbe o rasiz
mu. ljubljana: Mladinska knjiga. 

•	 Cave, k. (2001). Drugačen. ljubljana: educy. 

•	 Fries, C. (2000). Pujsa imamo za soseda. Radovljica: 
Didakta. 

•	 Marchetta, M. (2004). Kdo si, Alibrandi? Dob pri Dom
žalah: Miš. 

•	 neuerdorf, S. (2000). Niko Nosorog pa že ni pošast. 
ljubljana: kres.

•	 vidmar, J. (2004). Princeska z napako. ljubljana: DZS. 

•	 vojnović, G. (2008). Čefurji raus! ljubljana: študent
ska založba.

Sklep
Delo z učenci priseljenci je vsekakor velik izziv, še toliko 
večji, če se z učencem ne moremo sporazumeti (učenec 
ne zna slovensko, učitelj ne zna maternega jezika učenca, 
učenec in učitelj nimata povezovalnega jezika). Od nas to 
zahteva nekoliko več potrpežljivosti in dela, ki se ga ne 
smemo lotiti s strahom, slabo voljo ali odporom. 

v zgornjih vrsticah vam predstavljamo nekaj dejavnosti, 
ki jih izvajajo na šoli s statusom medkulturne šole in vas 
usmerjamo v dokumente in gradiva, ki vam bodo v po
moč pri delu. Področje poučevanja učencev priseljencev 
je vse bolj razvito in nam preko različnih projektov, do
kumentov in gradiv daje možnost, da se učencem prisel
jencem celovito posvetimo na področju vključevanja in 
sprejemanja v okolju, učenja in poučevanja slovenščine, 
ohranjanja maternega jezika, sodelovanja s starši in raz
vijanja medkulturnih zmožnosti. 

kljub temu še vedno najpomembnejši elementi pri delu z 
učenci priseljenci ostajajo sprejemanje, empatičnost, po
znavanje njihove kulture in netoleranca do diskrimina
cije in rasizma. le tako bomo pridobili njihovo zaupanje, 
na katerem bomo lahko gradili vsa ostala znanja. 
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POvZetek: O čuječnosti je zadnje čase vedno več govora. Pogosto 
v povezavi s stresom, kjer je v rabi v terapevtske namene. Hkrati 
pa vedno pogosteje lahko čuječnost zasledimo tudi v šolskih 
kontekstih. Pričujoči članek bo predstavil pojem čuječnosti, ga 
umestil v šolski kontekst in predstavil prednosti čuječnosti v 
šolskem okolju. Predstavili bomo vrednost čuječnosti za učitelje 
ter uporaben vidik čuječnosti pri delu z učenci.

ključne besede: čuječnost, čuječi učitelj, čuječnost v razredu, čuječnost pri učencih, 
celostni razvoj možganov

Mindfulness in the School Setting 

abstract: Lately, there is more and more talk of mindfulness. Often in connection 
with stress, where it is used for therapeutic purposes. At the same time, 
mindfulness is becoming more common in school contexts as well. The present 
article will present the concept of mindfulness, incorporate it into a school context, 
and present the advantages of mindfulness in a school setting. It will present the 
value of mindfulness for the teachers and the useful aspect of mindfulness in 
working with pupils

keywords: mindfulness, mindful teacher, mindfulness in a classroom, mindfulness 
in pupils, holistic brain development

Čuječnost v šolskem okolju 

 
Tanja Jankovič,
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Kumar Ljubljana

Slika 1: Poslušanje
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Uvodoma o čuječnosti
O čuječnosti se je v zahodnem svetu pričelo govoriti ko
nec 70. let prejšnjega stoletja, ko so jo sodobni razlagalci 
in učitelji meditacije poenostavljeno prenesli v zahodni 
kontekst. izvorno čuječnost (angleško mindfulness) pri
haja iz prevodov budističnih tekstov za palijsko besedo 
sati - usmerjena pozornost oz. nepresojajoče, neposre
dno opazovanje ter pozornost, usmerjena na sedanji tre
nutek. v budističnih okvirjih, je sati le ena od komponent 
njihove prakse. Od 80. let dalje, v veliki meri po zaslugi 
Jona kabatZinna, ki je uvedel program Mindfulness 
Based Stress Reduction, je bila čuječnost uvedena v 
terapevtska okolja kot sredstvo izboljšanja počutja ipd. 
ter kasneje podobno v nove sekularne kontekste, ter bila 
povsem izvzeta iz budističnih okvirjev (Ditrich, 2015). O 
čuječnosti z otroki se je pričelo govoriti kar nekaj časa 
po tem. the mindfulness project v svoji časovnici navaja 
program MindUP za otroke (sklad Goldie Hawn, 2005), 
leta 2007 sta bili neodvisno zasnovani neprofitni organi
zaciji Čuječnost v šolah (vB) in Čuječe šole (ZDa) (Frey, 
2016). Danes je čuječnost v šolskem prostoru prisotna bolj 
in bolj (Mindfulness in school Project, Mindfull Schools 
…). Poroča se o pozitivnih učinkih vpeljevanja v šole. Po
drobnejše informacije podprte z raziskavami najdemo na 
spletnih straneh projektov Čuječe šole - Mindful schools 
http://www.mindfulschools.org/aboutmindfulness/re
search/ in Čuječi učitelji - Mindful teachers http://www.
mindfulteachers.org/p/benefitsofmindfulness.html). 
Sicer pa se vadba čuječnosti kaže v povečanih kognitiv
nih zmožnostih, zmanjšanju stresnega odziva (Zenner 
idr., 2014), večji zmožnosti empatije (Williams in Penman, 
2015).

Kaj torej čuječnost je?
Skupina drugošolcev je na vprašanje, kaj je to čuječnost, 
najprej odgovorila: »to, da nekaj čuješ.« in po svoje je res. 
v želji nekaj slišati, je treba imeti razvito senzibilnost, da 
to sploh slišimo. v današnjem hitrem svetu se zdi vedno 
pomembneje zares slišati drug drugega, živeti tukaj in 
zdaj. Čuječnost pa nas preprosto vadi v tem, da smo tukaj 
in zdaj.

v osnovi se prakticira skozi meditacijo, »skeniranje tele
sa« - hoteno usmerjanje pozornosti na posamezne dele 
telesa in občutja v njih, kultiviranje dihanja, aplicira se 
v vsakdanjih opravilih, kot na primer prehranjevanju, 
ter v odzivanju na psihološko zahtevne situacije ali pri 
soočanju z bolečino (Zenner idr., 2014).

kabatZinn čuječnost predstavi kot »… zavedanje vsakega 
trenutka. negovana je s hotenim usmerjanjem pozorno
sti na stvari, katerim sicer ne posvečamo niti trenutka 
pozornosti. Je sistematični pristop k razvijanju novih vrst 
nadzora in modrosti v naših življenjih, na osnovi notranjih 
zmožnosti za umiritev, usmerjanja pozornosti, zavedanja 
in uvida.« (Globevnik, 2015). treba se je zavedati, da je ču
ječnost vsekakor več kot le njena definicija. Pomeni način 
življenja, ki ga zagotovo ne dosežemo le z nekajkratno 
meditacijo, ampak z zavestnim treningom možganov, za 
katere nevroznanstveniki dokazujejo, da se spreminjajo 
skozi vse življenje. Siegel pravi, da se možgani fizično spre
minjajo zaradi novih izkušenj. ko pozornost usmerjamo 
na nov način, ustvarjamo novo izkušnjo, ki lahko najprej 
spremeni delovanje, nato pa tudi strukturo možganov. Moč 
usmerjene pozornosti (na cilj, ki ga hočemo doseči, ali na to, 
kako se počutimo) je v tem, da aktivira nevronsko povezo
vanje, kar sproži proizvodnjo beljakovin, ki omogočijo nove 
povezave med aktiviranimi nevroni. nevroplastičnost je 
proces aktiviranja, rasti in povezovanja nevronov – možga
ni se torej spreminjajo glede na to, kaj doživljamo in čemu 
namenjamo pozornost (Siegel in Payne Bryson, 2013).

Glavni namen programa čuječnosti (po Mindfulness ba
sed stress reduction) je večja zmožnost upravljanja zlasti 
z obremenjujočimi občutki bolečine, mislimi in s čustvi 
skozi povečano zmožnost opazovanja in sprejemanja teh 
dogodkov kot (zgolj) dogodkov, kar omogoča njihovo odce
pitev od osebe kot celote (arzenšek, 2015). kabatZinn po
jasnjuje delovanje mehanizma čuječnosti v štirih korakih.

Prek treninga čuječnosti se lahko naučimo drugače odzva
ti na stresne situacije. Ditrich (2015) povzema budistično 
modrost, ki pravi, da nezadovoljivost in trpljenje človekove 
duše izhajata iz napačnega odziva na izkušnje, osnovanega 
na zmotni kogniciji in nevednosti, ki pogojujeta naveza
nost na istovetenje z brezosebnimi procesi in fenomeni ter 
tako gradita iluzorno razlikovanje med »jaz« in »drugo«. 

Ozaveščanje 
in opazovanje 
trenutnih 
(negativnih) 
misli in čustev

Ozaveščanje 
trenutnih 
občutkov v 
telesu in diha

Poenostavljen opis delovanja mehanizma čuječnosti po Kabat-Zinnovem programu Mindfulness based stress reduction (MBSR). 
Povzeto po Arzenšek, A.:Čuječnost kot psihološka intervencija v psihološkem svetovanju.

Preusmeritev 
pozornosti na 
nevtralno 
stanje

Prekinitev 
povezave 
med mislimi/
kognitivno 
oceno in čustvi

Slika 2: Delovanje mehanizma čuječnosti
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Čuječnost za učitelje
Biti tukaj in zdaj je v šolskem prostoru še toliko pomemb
neje. na prvem mestu za učitelja. komaj čuječ učitelj 
lahko čuječe poučuje in morda uči tudi čuječnost, kakor 
pravi kevin Hawkins iz organizacije Mind Well, ki poučuje 
čuječnosti tudi učitelje. Mind Well verjame v moč in po
tencial tistih, ki izobražujejo, zato je njihovo delo osredi
ščeno na dobro stanje učiteljev. to se nato prenaša v dobro 
prakso ter praktični pouk tudi preko urjenja v socialnih 
veščinah in čustvenem zorenju otrok. navajajo naslednje 
sosledje: bodi čuječ, poučuj čuječe, uči čuječnost.

Čuječ učitelj se bo zaznal v situaciji, ko je ob kakšnem 
učencu/staršu/sodelavcu »napet kot strunica« in se 
morda ne bo spustil po toboganu napačnih odločitev in 
ravnanj. Čuječ učitelj bo zaznal, da morda nosi šolsko 
situacijo domov ter jo neprenehoma melje v glavi, tudi 
kadar ni čas za to – morda bo na prvem mestu takšno 
ravnanje pričel opažati in nato tudi vzpostavil distanco 
do tega »vlaka misli« in ga enostavno pustil, da pelje na
prej. Čuječ učitelj bo na prvem mestu v večjem stiku sam 
s sabo in bo posledično lahko v večjem stiku tudi s svo
jimi učenci, življenje okrog sebe bo zaznaval takšno kot 
je ter se ne bo po nepotrebnem ujemal v vrtinec nega
tivnega ali izčrpljujočega delovanja, ki je lahko posledica 
pretirano osebnega odzivanja na dogajanje okrog nas in 
njegovega napačnega interpretiranja.

kadar se je učitelj torej sposoben v situaciji, v kateri po že 
znanem ponavljajočem se vzorcu pritisk narašča, zaus
taviti, takrat lahko za trenutek pogleda nanjo z distance -  
ozavesti lastno napetost ob določenem vedenju, se po 
čuječnosti zaveda minljivosti le te, oblikuje drugačen od
ziv. takrat je sposoben tudi empatično pristopiti do sebe 
in drugih ter situacijo razviti v želeni smeri.

Pojma in treninga čuječnosti ne bi želeli poenostavljati 
in bi zato spodaj opisane prakse poimenovali zgolj uvaja
nje v čuječnost. Bi pa za poglobitev v čuječnost vsekakor 
priporočili bralcem v študij knjigo Čuječnost ali kako 
najti mir v ponorelem svetu Marka Williamsa in Danny
ja Penmana. avtorja v knjigi natančno opišeta program 
urjenja čuječnosti, ki traja osem tednov. avtorja bralca 
postopoma peljeta skozi serijo praktičnih vaj, za katere je 
potrebno kar precej vztrajnosti. 

•	 te se pričnejo z zavedanjem »avtomatskega pilota«, 
ki je marsikdaj v naših življenjih koristen, njegova 
pretirana aktivnost pa nas lahko zelo oddalji od za
vedanja življenja tukaj in zdaj. 

•	 vaje drugega tedna se osredotočajo na boljše zaveda
nje lastnega telesa, vpeljejo nas v osnove meditacije 
in vaj »skeniranja telesa«. 

•	 v tretjem tednu se osredotočamo na vpletanje čuječ
nosti v vsakdanje življenje preko vaj čuječega gibanja. 

•	 Četrti teden urjenja čuječnosti nam še podrobneje 
predstavi, kako deluje naš um, ki vse prevečkrat pre
mleva, kritizira, razmišlja in melje, melje, melje … in 
vzpostavlja sodbe. Preberimo primer:

– »John je bil na poti v šolo.

– Skrbelo ga je zaradi ure matematike.

– ni bil prepričan, ali bo ta dan spet lahko nadzo
roval razred.

– to ni bila naloga hišnika.« (Williams in Penman, 
2015, str. 143)

•	 Primer pokaže, kako nas to sosledje preprostih 
stavkov pripelje do tega, da moramo vedno znova 
popraviti pogled na prizor. naš um namreč zelo hitro 
vzpostavlja odnos do slike, ki si jo ustvari.

•	 vaje petega tedna naslavljajo težave, ki jih imamo, in 
apelira na sprejemanje leteh. 

•	 Medtem ko šesti teden trka na vrata naše preteklosti, 
na katero se zelo radi naslanjamo, se vanjo zapleta
mo in marsikdaj v preteklosti tudi bolj živimo kot v 
sedanjosti. 

•	 Sedmi teden nas skozi vprašanje, kdaj ste nazadnje 
plesali, vabi, da stopimo iz vsakodnevnih okvirjev in 
si drznemo zaznati iskrice, ki nam jih prižiga življenje. 

•	 Osmi teden pa nas postavlja pred »naše vznemirljivo 
in dragoceno življenje«. apelira na to, da je čuječnost 
pač način življenja, je drugačen način pogleda na 
svet, morda marsikomu znan, a ne ozaveščen ali pa 
utrjen in natreniran (Williams in Penman, 2015).

Čuječnost bi lahko bila koristna praksa za učitelje začetni
ke – ti se mnogokrat znajdejo v klobčiču mnogih situacij, 
ki se jim ne znajo postaviti po robu, saj jim bodisi manjka 
znanja in izkušenj bodisi nimajo poguma, da bi se jim po
stavili po robu. trening čuječnosti jim lahko pripomore 
čisto na osebni ravni, da na situacijo pogledajo z distance, 
je ne vzamejo osebno in jim tako ne povzroča trpljenja.

tudi utečenim in veščim učiteljem srečanje s čuječnostjo 
ne more škoditi. ti se lahko mnogokrat znajdejo v usta
ljenih tirnicah, kjer jih avtomatizem vodi v marsikdaj 
prehitro sklepanje, avtomatizirano ravnanje in odločanje 
ter posledično lahko tudi v tem primeru povzročanje tr
pljenja sebi in okolici ali pa počasno ugašanje iskrivosti, 
ki žene naprej.

Čuječnost je posledično dobra tudi za učence, saj jih 
lahko opremi z orodjem s pogledom na življenje, ki jim 
bo pripomoglo h kakovostnejšemu bivanju tukaj in zdaj, 
morebiti za vse življenje.
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Uvajanje v čuječnost za učence
največ diskurza, vezanega na čuječnost v šolskem pro
storu, se vrti okrog otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami. Pri eni in drugi skupini otrok oz. mladih je 
čuječnost prisotna predvsem v terapevtskem smislu – 
za premagovanje specifičnih primanjkljajev, oziroma za 
premoščanje izzivov in različnih razvojnih nalog v obdo
bju intenzivnih sprememb. Mladi danes doživljajo vedno 
več stresa, kar se kaže v povišani stopnji anksioznosti, 
depresivnosti, agresije, zlorabe substanc in vedenjskih 
težav ter v nižji stopnji samozavesti in samozaupanja 
(Globevnik, 2015), ta meja pa se prestavlja vedno nižje. 
Zato je razumljivo, da je posledično tudi čuječnost v šol
skem kontekstu bolj prisotna.

Čuječnost pa ni zgolj predmet terapevtskega delovanja. 
Je prav tako dobrodošla praksa za razvijanje različnih 
spretnosti, ki pripomorejo k celostnemu razvoju otrok.

Med pozitivnimi učinki čuječnosti, ki bi jih bilo smiselno 
razvijati pri učencih, najdemo:

•	 Pozornost: sposobnost osredotočanja na zunanji ali 
notranji dražljaj.

•	 koncentracija: sposobnost zbranega dela oz. spo
sobnost vztrajanja na nekem dražljaju, ki je pritegnil 
našo pozornost. ti dve sposobnosti bistveno vpliva
ta tudi na višje spoznavne procese, kot so mišljenje, 
učenje, sklepanje, pomnjenje. (vilar, 2013)

•	 Povezanost (s sabo in znotraj skupnosti) je dolgo
ročno gledano pomembna za kakovostno življenje in 
delo tako posameznikov kot razredne skupnosti ter 
tudi za življenje v širši družbi. Mednarodna komisija 
o izobraževanju za enaindvajseto stoletje pravi, da 
bi naj učenec usvojil znanje iz štirih izobraževalnih 
stebrov: znanje, uporaba znanja, poznavanje sebe 
in sobivanje z drugimi. (ažman, 2012) naše šole so v 
praksi večinoma naravnane predvsem na razvijanje 
znanja in njegove uporabe. v prvem vzgojnoizobra
ževalnem obdobju je tudi sobivanje z drugimi zelo 
pomembno in prisotno preko različnih socialnih 
iger ipd. Zdi pa se, da je tretji steber izobraževanja – 
poznavanje samega sebe – v praksi najmanj prisoten. 

•	 Empatija: Znanstveniki navajajo, da postane del mož
ganov, ki vpliva na naš občutek povezanosti z ljudmi 
zaradi meditacije aktivnejši, kar omogoča resnično 
empatijo. Skener bi nam pokazal, da to območje mo
žganov kar žari, ko čutimo empatijo do drugega člo
veka. Meditacija pa to področje ne samo krepi ampak 
tudi povečuje (Williams in Penman, 2011). 

Siegel navaja, da je za celostni razvoj otroških možganov 
pomembno razvijati tudi notranji pogled (mindsight). iz
raz se nanaša na razumevanje lastne notranjosti in razu
mevanje notranjosti drugega. Slednje sledi kot posledica 
razvoja vpogleda in empatije.

Čuječe aktivnosti za delo z učenci
Preden učitelj prične z izvajanjem aktivnosti v razredu, 
je zelo pomembno, da tudi sam preizkusi potek in učinke 
posameznih vaj, še posebej pa je to pomembno in odgo
vorno s strani učitelja pri uvajanju meditacije.

v knjigi Celostni razvoj otroških možganov najdemo po
drobnejši opis vaje imenovane kolo zavedanja, ki jo upo
rabljamo za razvijanje »notranjega pogleda«. Os kolesa 
predstavlja notranji prostor, iz katerega se zavedamo vse
ga okrog nas in v nas. ta se nanaša na naš perfrontalni 
korteks - del možganov, ki sprejema zavestne odločitve. 
ta nam omogoča, da se povežemo tudi z drugimi. Obroč 
kolesa, ki je z osjo povezan z naperami, pa predstavlja vse, 
na kar smo lahko pozorni, oziroma česar se lahko zave
damo – misli, čustva, sanje, želje, spomini, zaznavanje zu
nanjega sveta ter telesna občutja. vsi segmenti z obroča 
so zgolj različni vidiki nas samih. Robne točke, ki jim po
svečamo več pozornosti, določajo razpoloženje v danem 
trenutku. te so lahko povezane na primer z določenim 
pretiranim strahom – če se tej robni točki posveča preveč 
pozornosti, ohromi preostale produktivne robne točke. 
S treniranjem notranjega pogleda in vračanja v os lahko 
ugledamo večjo sliko in se osredotočimo tudi na druge 
robne točke. Otroke tako naučimo delovati bolj celostno, 
vidijo, da jim ni treba biti žrtev svojih čustev, občutij, po
dob, ter da se lahko odločijo, kako bodo mislili in čutili 
o svojih izkušnjah (Siegel in Payne Bryson, 2013). Otroke 
lahko tako opremimo z orodjem, ki jih bo konstruktivno 
in produktivno spremljalo skozi celo življenje ter bo pozi
tivno pripomoglo k njihovemu celostnemu razvoju. 

Povzeto iz Celostni razvoj otroških možganov  
(Dan J. Siegel in Tina Payne Bryson)

Slika 3: Kolo zavedanja
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S. Peternel (2005) pred pričetkom dela predlaga preverja
nje vzdušja v razredu ter uglaševanje skupine. Moje no-
tranje vreme je zabavna aktivnost za ocenjevanje vzdušja 
pri posameznikih v razredu. Otroci ozavestijo svoje počut
je in ga opišejo z nekaj preprostimi (vremenskimi) simboli. 
Glede na starostno skupino otrok lahko nabor opisov 
razširimo tudi prek spoznavanja različnih čustvenih stanj, 
ki jih ne gre deliti samo na dobro in slabo. notranje vre
me lahko tudi sprotno beležimo ali primerjamo stanje ob 
pričetku pouka in ob koncu. tako otrokom predstavimo 
spremenljivost/minljivost čustvenih stanj.

Uglaševanje skupine (skupen ritem, skupno dihanje) 
pomaga toliko bolj otrokom, ki se težje vklopijo v razred
no realnost (zmanjšana pozornost, neurejene razmere 
doma …). Med aktivnosti za uglaševanje skupine spadajo 
čuječe poslušanje, ki ga lahko izvajamo z dalj časa traja
jočim zvočnim signalom (udarec po trianglu, v meditaciji 
se uporablja pojoča skleda). Otroci zaprejo oči, dvignejo 
roke in jih spuščajo tako dolgo, dokler slišijo zvok. lahko 
tudi dvignejo roko, ko zvoka ne slišijo več. tovrstna ak
tivnost razvija tudi slušno razločevanje, kar je dobro pri 
transformaciji slišanih glasov v zapis besed.

čuječe poslušanje 2: Učenci se osredotočijo na zvoke, 
ki jih slišijo: okrog sebe, za seboj, v sebi… Zgolj poslušajo. 
lahko tudi narišejo, zabeležijo, kje je izvor zvoka, iz kate
re smeri prihaja itd. 

Meditacijo uvajamo postopoma in starostni stopnji pri
merno.

Dihanje lahko učenca s presežkom energije zelo dolgočasi, 
zato lahko k dihanju dodamo dihalnega prijatelja – pli
šasto igračo, ki otrokom pomaga dihanje opazovati. ko 
ležemo na tla, ga posadimo na trebuh, in samo opazujemo, 
kako se dviga in spušča … 

Mavrične »flaške« so čudovit pripomoček za pojasnje
vanje tega, kako delujemo ob napetosti, za pomirjanje in 
preusmeritev pozornosti. So plastenke, ki jih napolnimo 
s toplo vodo, tekočim lepilom, bleščicami in kapljico bar
vila. Otroke začarajo in prevzamejo. Otrokova naloga je, 
da jo pretrese, opazuje, kako se bleščice počasi spuščajo 
na dno, in diha. v povezavi s tem lahko na spletu najde
mo čudovit kratki film Just breathe avtorjev Julie Bayer 
Salzman in Josha Salzmana.

Stiskec smo poimenovali nogavico, napolnjeno z rižem 
in nekaj kapljicami eteričnega olja, ter dvema našitima 
gumboma za oči. lahko bi bil tudi (Z)Mečkanko ali kar
koli podobnega. Gre za pripomoček, ki »nemirnim« učen
cem pomaga nemir sprostiti, posledično se lažje usmerijo 
na šolsko delo. Med poukom ga imajo lahko na kolenih, 
pod mizico (da ne preusmerja pozornosti ostalih učen
cev) in ga stiskajo, mečkajo, kadar to potrebujejo. 

Klop prijateljstva je segment čuječnosti zunaj učilnice, 
ki razvija empatijo. na šolskem igrišču se lahko določi 
klop ali prostor, kjer počaka otrok, ki se v tistem trenutku 
čuti osamljenega in ne najde koga, s komer bi se igral. Slej 
ko prej se bo našel kdo, ki ga bo povabil k igri. ideja za 
klop prijateljstva (Buddy bench) je prišla s spodnjega na
slova https://www.youtube.com/watch?v=dFqxqzi71ic.

Sklep
Z vpeljevanjem čuječnosti v šole vsekakor ne odstopamo 
od osnovnih ciljev in namenov vzgojnoizobraževalne
ga procesa, lahko ga pa obogatimo in dvignemo raven 
zavedanja ter zmanjšamo avtomatiziranost ustaljenih 
praks in načinov. Čuječnost lahko pomaga učiteljem in 
učencem premostiti zanje zahtevno in stresno situaci
jo. arzenšek (2015) navaja, da čuječnosti nikakor ne gre 

Slika 4: Dihalni prijatelj
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zamenjevati zgolj z meditacijo ali tehniko sproščanja. 
Čuječnost je kombinacija zmožnosti, s katerimi krepimo 
um, da bi zmanjšali težnje kognicije, ki vodijo do stres
nega odziva. vseeno pa je cilj prakticiranja čuječnosti 
bolj daljnosežen kot zgolj spoprijemanje s stresom. Zato 
lahko čuječnost, ki se izvaja v naših šolah, opredelimo 
zgolj kot pot k čuječnosti. trenutno je v šolskem okolju 
prisotna predvsem v terapevtskem smislu, kot sredstvo 
pri premagovanju stisk in ovir, ki jih lahko doživljajo tako 
učitelji kot učenci. Skupine, ki so na tem področju bolj 
ranljive in posledično bolj dovzetne za čuječnost, so mla
di učitelji, učenci s primanjkljaji na specifičnih področjih 
ter najstniki. ko je terapevtska raven presežena in po
stane čuječnost način življenja, lahko (tudi v šoli) bogato 
doprinese v življenju posameznika in skupnosti - z raz
vijanjem empatije, negovanjem pozornosti, večjo zmož
nostjo za umiritev, spodobnostjo uvida in posledično 
večjim nadzorom in modrostjo v življenju. Pridobivanje 
znanja kot cilj izobraževanja ne sme biti ločeno od moral
nega oblikovanja osebnosti. tako se vzpostavlja trdnost 
značaja in kritičnost posameznika na poti k oblikovanju 
avtonomne osebnosti. Zato je čuječnost v šolskem okolju 
dobrodošla. iz malega raste veliko in pri mlajših učencih 
se tako lahko prične graditi čuječe posameznike po drob
cih. Z namenom, da se nekega dne oblikujejo v celovite 
čuječe osebnosti. 
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Slika 5: Mavrična flaška
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POvZetek: Že od predšolskega obdobja dalje otroci razvijajo 
svoje predopismenjevalne zmožnosti ter tehnike branja in 
pisanja. Nekateri učenci uživajo v branju in so redni gostje v 
knjižnicah. Spet drugi po knjigi posežejo, ker morajo, ker je to 
nekdo zahteval. Učitelji si želijo, da bi čim več učencev branje 
doživljalo kot nekaj pozitivnega in prijetnega. Na različne 
načine se trudijo motivirati učence za branje. V članku je 
predstavljen primer, kako lahko učitelji še dodatno spodbujajo 
učence k branju. Opisana je dejavnost Pravljični hodnik, ki 
se je izvajala decembra 2016 na hodniku 1. triletja osnovne 
šole. Predstavljeni so načrt, izvedba in evalvacija dejavnosti. 
Prispevek opisuje, kako učiteljica vsak odmor bere pravljico na 
hodniku prvega triletja. 

ključne besede: Pravljični hodnik, motivacija, pravljica, branje, poustvarjanje 

Fairytale Corridor

abstract: From the preschool period onward, children develop their pre-literacy 
skills, and reading and writing techniques. Some pupils enjoy reading and are 
regular library visitors. Others pick up a book because they have to, because 
someone demanded it. Teachers wish that as many pupils as possible would 
experience reading as something positive and pleasant. They are trying to motivate 
pupils to read using various methods. This article presents an example of how 
teachers can further encourage pupils to read. It describes the Fairytale Corridor 
activity, which was carried out in December 2016 in the corridor of the 1st triad of 
primary school. It presents the plan, implementation and evaluation of this activity. 
The paper describes how a female teacher read a fairytale in the corridor of the 1st 
triad during each break.  

keywords: Fairytale Corridor, motivation, fairytale, reading, re-creation 

Uvod
Po poklicu sem učiteljica razrednega pouka. Opravila sem izpopolnjevanje iz bibliote
karstva. Že drugo leto sem na osnovni šoli zaposlena kot druga strokovna delavka v 
prvem razredu. Pri svojem delu se vsakodnevno srečujem z opismenjevanjem. Skupaj z 
učitelji si prizadevamo, da bi učenci radi brali in da bi v branju uživali. »Prava motivacija 
za branje mora biti vedno branje samo – in knjige, revije ter zgodbe, povezane z njim. to 
lahko najuspešneje spodbudimo tako, da beremo skupaj z otrokom in mu dajemo zgled. 
taka dejanja ustvarjajo bralca za vse življenje« (kropp, 2000, str. 22). Pri otrocih na različ
ne načine spodbujam željo po branju. Berem jim značilna leposlovna besedila, razlagam 

Pravljični hodnik

 
dušanka Gazvoda,
Osnovna šola Vavta vas
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neznane besede, pogovarjam se z njimi o sporočilnosti 
besedila ter podajam ideje za likovno/glasbeno/gibalno/
besedno poustvarjanje besedil. Za branje jih spodbujam z 
raznovrstnimi ˝bralnimi listi˝, s skupinskim branjem in s 
tedenskimi obiski šolske knjižnice. ker se zavedam, da je 
zgled najboljši učitelj, sem dobila idejo, da bi brala na hod
niku, kjer bi me vsi učenci lahko videli in slišali. tako se je 
v mesecu septembru 2016 začela oblikovati ideja o Prav
ljičnem hodniku: branju pravljic med glavnim odmorom 
v mesecu decembru na hodniku prvega triletja. to je tisti 
del šole, kjer se učenci iz različnih oddelkov in razredov 
srečujejo in pogovarjajo. Učencem bi na tak način prika
zala, da lahko beremo kadar koli in kjer koli. December, ki 
je največkrat mesec veselja in obdarovanj, je zelo primeren 
za tovrstno dejavnost, saj bi učencem vsak dan podarila 
darilo: vstop v svet pravljice. Zanimalo me je, kako se bodo 
učenci odzvali na ta dogodek na hodniku. koliko učencev 
bo prihajalo poslušat pravljico med odmori? 

Načrtovanje

1. Scena
Zamislila sem si okrasitev hodnika. Celotna scena in po
stavitev sta bili zimskopravljični. Pravljičarka je imela na 
sebi zlat trak in je sedela na velikem stolu, pokritem z belo 
kopreno. Poleg stola so gorele novoletne lučke. v ozadju 
je bila oglasna deska z napisom Pravljični hodnik. Okoli 
napisa so viseli listki z avtorji in naslovi prebranih pravljic. 

Za poslušalce so bile pripravljene klopi in blazine za sede
nje. Pred začetkom branja se je izvajala umirjena glasba. 
vsak pravljični odmor je imela pravljičarka pri sebi zlato 
škatlo, v kateri je zbirala poustvarjalne izdelke učencev. 

Slika 1: Scena

2. Pravljice
Začela sem zbirati literarna dela za branje. iskala sem 
kakovostne in poučne pravljice ter takšne, ki jih morda 
še niso slišali. Za vsak dan sem izbrala eno in nato izbrala 
temo za pogovor ter naredila načrt za poustvarjanje na 
prebrano vsebino. izbrala sem naslednja literarna dela:

1. Franziska stich: dobri snežak. 

načrtovana tema za pogovor: solidarnost, dobrota. 

Poustvarjalna naloga: risanje izbranega prizora iz 
pravljice.

2. svetlana Makarovič: vila Malina. 

načrtovana tema za pogovor: potrpežljivost. 

Poustvarjalna naloga: risanje izbranega prizora iz 
pravljice.

3. Ela Peroci: stara hiša št. 3. 

načrtovana tema za pogovor: uporaba in popravlja
nje starih, nerabljenih in pokvarjenih predmetov. 

Poustvarjalna naloga: risanje stare ali nove hiše. 

4. M. Christina Butler: zimski prijatelji. 

načrtovana tema za pogovor: prijateljstvo. 

Poustvarjalna naloga: risanje na temo prijateljstva.

5. kajetan kovič: spominske knjige. 

načrtovana tema za pogovor: spominske knjige, ver
zi, želje. 

Poustvarjalna naloga: izdelava spominske knjige 
Pravljičnega hodnika (risbe in lepe misli o pravljicah 
in Pravljičnem hodniku).
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6. Bina š. Žmavc: Pekarna za peko predolgih piškotov. 

načrtovana tema za pogovor: moj najljubši piškot in 
peka piškotov. 

Poustvarjalna naloga: risanje posode za piškote, za
pisovanje imen učenčevih najljubših piškotov.

7. Marja Cerkovnik: Praznična pravljica. 

načrtovana tema za pogovor: prazniki in družina. 

Poustvarjalna naloga: risanje na temo praznovanja z 
družino. 

8. Ela Peroci: Babica plete rokavice. 

načrtovana tema za pogovor: darila nekoč in danes. 

Poustvarjalna naloga: okrasitev narisanih rokavičk z 
risanjem vzorcev. 

9. Učiteljica in učenci neobveznega izbirnega predmeta 
umetnost: glasbena pravljica Babičina zgodba o 
Božičkovi vasi. 

načrtovana tema za pogovor: Božičkovi pomočniki.

Poustvarjalna naloga: risanje prizora iz glasbene 
pravljice.

10. katarina sokač: smrečica za medveda. 

načrtovana tema za pogovor: dobrota. 

Poustvarjalna naloga: izdelava večje kuverte z napi
som Pošlji pismo, pošlji željo, zapisovanje želja za leto 
2017. 

11. Geraldine Elschner: čakam te, rozalija. 

načrtovana tema za pogovor: stari in novi prijatelji, 
slovesa, nova poznanstva. Poustvarjalna naloga: risa
nje prijateljev.

12. isabel abedi: Božični vranček rasputin najde srečo. 

načrtovana tema za pogovor: vztrajnost.

Poustvarjalna naloga: risanje svojih novoletnih želja.

13. kate Westerlund: Gospod snežak. 

načrtovana tema za pogovor: spoznavanje novih 
prijateljev. 

Poustvarjalna naloga: risanje prizora iz pravljice.

3. Pomoč
Počasi se je približeval 1. december. Z napisom in okraski 
sem okrasila oglasno desko. iz telovadnice sem v kabinet 
prinesla blazine za sedenje. Sodelavkam in sodelavcem 
v zbornici sem posredovala še zadnje informacije o 
Pravljičnem hodniku in jih prosila za pomoč pri branju 
v primeru moje odsotnosti ter pri vsakodnevnem po
stavljanju in pospravljanju scene na hodniku. Obvestila 
sem jih o tem, da učenci ničesar ne vedo o Pravljičnem 
hodniku, saj je bilo to za njih presenečenje.

Slika 2: Izdelek učenke Mance Menart

Slika 3: Pravljičarka
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Izvedba
Pravljični hodnik je odprl vrata v ponedeljek, 5. 12. 2016. 
Osrednji del hodnika 1. triletja sva s sodelavko 15 minut 
pred glavnim odmorom spremenili v Pravljični hodnik. 
Z zlatim trakom v laseh in s knjigo v rokah sem sedela 
na pripravljenem stolu pred blazinami in čakala, da se 
odmor prične. v ozadju sem s prenosnim predvajalnikom 
predvajala klasično glasbo. Prvi učenci so začeli prihajati 
iz razredov. Z navdušenjem in presenečenimi obrazi so 
se ustavili pred Pravljičnim hodnikom. Spraševali so me: 
»Učiteljica, kaj se tukaj dogaja?« naslov na oglasni deski 
˝Pravljični hodnik˝ so si različno razlagali. Pogovarjali so 
se, da bo tukaj razstava pravljic, da se bo tukaj bralo pravlji
ce ipd. nekateri učenci so odhiteli nazaj v razred poklicat 
svoje prijatelje. Povabila sem jih, naj se usedejo. Prebrala 
sem jim prvo pravljico. Skupaj smo oblikovali sporočilo 
pravljice. Pokazala sem jim zlato škatlo in jih povabila, da 
naslednji dan vanjo oddajo svoje likovne ali pisne izdelke. 

Prvi dan je bilo poslušalcev zelo veliko. Prostora za sede
nje je zmanjkalo, zato so nekateri učenci stali. še istega 
dne sem po končanem branju odšla po razredih predsta
vit Pravljični hodnik in povabit učence k vsakodnevne
mu poslušanju. in tako je potekal Pravljični hodnik vsak 
dan do četrtka, 22. 12. 2016. Skupno je bilo prebranih 13 
literarnih del, uprizorjena je bila ena glasbena pravljica. 
Učenci so v zlato škatlo prinašali svoje izdelke in jaz sem 
jih sproti obešala na oglasno desko. vsak dan je bilo na 
hodniku čutiti pravljično vzdušje. na to je spominjala 
oglasna deska Pravljičnega hodnika z izdelki učencev in 
z napisi prebranih pravljic. 

Evalvacija
Poslušalcev je bilo na začetku veliko, približno tretjina iz 
vsakega oddelka. Po tretjem dnevu branja, ko je radoved
nost popustila, se je število poslušalcev začelo zmanjševa
ti. na Pravljični hodnik je vsak dan prišla približno petina 
učencev iz vsakega oddelka. Prihajali so tisti učenci, ki 
so komaj čakali, da slišijo novo zgodbo. kratka anketa, 
ki sem jo izvedla med učenci, je pokazala, da učenci zelo 

radi berejo in poslušajo literarna besedila. v povprečju 
preberejo 3 zgodbe na teden. vsem anketirancem je bilo 
na Pravljičnem hodniku najbolj všeč to, da so poslušali 
zgodbe. večina anketirancev se je Pravljičnega hodnika 
udeležila najmanj petkrat. navedli so razloge, zaradi ka
terih se dogodka niso udeležili. navajam nekaj odgovorov: 
˝igral sem se s prijatelji v razredu˝, ˝delal sem nalogo˝, 
˝šel sem v jedilnico po sadje˝, ˝pozabil sem na Pravljični 
hodnik˝ in ˝v razredu sem ustvarjala za oglasno desko 
Pravljičnega hodnika˝.

Pravljični hodnik je dobro zaživel. Ustvaril je prijetno 
vzdušje na hodniku med odmori, med učenci je spod
bujal pogovor in ustvarjalnost. Učenci so dobili zgled 
odraslega bralca, priložnost za druženje z vrstniki in 
motivacijo za branje.

Sklep 
Zadnji dan branja na Pravljičnem hodniku je do mene 
pristopila učenka, ki se je dogodka udeležila skoraj vsak 
dan, in me vprašala: »Učiteljica, ali nam ne boste več brali? 
kaj ne bi bilo čudovito, če bi bil Pravljični hodnik celo šol
sko leto?« Če sem le peščici učencem z branjem polepšala 
vsaj en šolski dan v decembru in jim približala prijetnost 
branja, je cilj Pravljičnega hodnika dosežen. Dobro načr
tovana in izpeljana dejavnost na področju branja lahko 
posameznike navdihne za branje. Zunanja spodbuda in 
notranja motivacija sta pomembni za branje otrok. 
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Slika 4: Oglasna deska Pravljičnega hodnika Slika 5: Izdelek učenke Tie Vintar
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POvZetek: Razvita grafomotorična spretnost je glede na 
zahteve naše osnovne šole v prvih razredih ena pomembnejših 
sposobnosti oz. spretnosti za razvoj pisanja. Zadnje leto pred 
vstopom v šolo oziroma začetek šolanja je tisti čas, ki ga je treba 
čim bolj izkoristiti, da bi težave na grafomotoričnem področju 
zmanjšali, če že ne odpravili.

V današnjem, digitalnem svetu je treba razvoju grafomotorike 
posvetiti še toliko več pozornosti. Uporaba računalnika in 
mobilnih naprav razvija specifično finomotoriko, ki je potrebna 
za uspešno uporabo naprav. Razvoj vseh motoričnih spretnosti 
pa podpira tudi grafomotorični razvoj posameznika. Pri delu z 
učenci se opaža, da je iz leta v leto pri vedno več učencih pisava 
bolj okorna, nepravilna in neestetska. Zato članek govori o zmeraj 
aktualni temi – razvoju grafomotoričnih spretnosti. Raziskava je 
bila sicer opravljena že nekaj let nazaj, a kljub časovnemu zamiku 
lahko trdimo, da so ugotovitve raziskave aktualne tudi dandanes. 

ključne besede: opismenjevanje, grafomotorika, didaktične ploščice, gibalno-
grafične vaje 

developing Graphomotor Skills by Means of didactic Tiles

abstract: Judging from the requirements of our primary school for the first grades, 
developed graphomotor skills are one of the more important abilities or skills for 
developing writing skills. The final year before school entry or the beginning of 
schooling needs to be exploited maximally in order to reduce, if not eliminate, 
problems in the area of graphomotor skills.

In today’s digital world the development of graphomotor skills requires that much 
more attention. The use of computers and mobile devices develops specific fine 
motor skills, which are needed to successfully use these devices. The development 
of all motor skills is supported by an individual’s development of graphomotor 
skills. In working with pupils, it has been observed year after year that the number 
of pupils with clumsy, incorrect and unaesthetic handwriting is increasing. That is 
why this article discusses the ever-topical issue – the development of graphomotor 
skills. The research was conducted a few years ago, but despite the time interval, it 
can be maintained that the research findings are still topical today. 

keywords: literacy acquisition, graphomotor skills, didactic tiles, physical and 
graphomotor exercises
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spretnosti s pomočjo 
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Grafomotorika
Pisanje je za vsakega človeka pomembna aktivnost, 
saj pomeni enega od načinov komuniciranja s svetom. 
Učitelji in vzgojitelji bi mu morali posvečati še več časa, 
saj je učenčev nadaljnji uspeh odvisen tudi od stopnje 
razvoja predpisalnih in pisalnih spretnosti. ločniškar in 
Osredkar (2006, str. 21) ugotavljata, da ima precej otrok 
ob vstopu v šolo manj razvite grafomotorične spretnosti, 
zato jih je priporočljivo razvijati že v predšolskem obdob
ju. vse bolj pa je opaziti, da je zaradi neuspešnega izva
janja učnega načrta področje razvijanja grafomotoričnih 
spret nosti prevečkrat zanemarjeno. 

nekateri otroci pri pisanju nimajo večjih težav. Grafomo
torično nespreten otrok pa je pri tem počasen, neroden, 
njegova pisava ni ustrezna, čeprav se zelo trudi. tudi pro
ces opismenjevanja v prvem in drugem razredu osnovne 
šole poteka zelo hitro, za nekatere učence prehitro.

Razvoj ročne spretnosti oziroma finomotorično gibanje 
poteka vzporedno s celotnim razvojem otroka. Gibalni 
(motorični) razvoj se prične že v predporodni dobi in se 
stalno izpopolnjuje v nadaljnjem razvoju. Gibalni razvoj 
predstavlja nadzor gibanja mišic. v prvih letih življenja 
se prvenstveno razvija groba motorika in šele po tretjem 
letu se pričnejo razvijati finomotorične spretnosti. Otrok 
lahko v razvoju najprej nadzoruje tiste dele telesa, ki so 
bližji hrbtenici; najprej lahko nadzoruje premikanje rok 
v ramenih in zelo pozno fino motoriko prstov na roki. 
Motorika prstov, ki je še posebno pomembna za pisanje, 
dozori najkasneje in se razvija vzporedno s potrebami po 
najfinejših gibih. kakovost ročnih spretnosti je izražena 
v moči prstov in dlani, v sposobnosti premikanja prstnih 
sklepov in zapestja ter natančnosti in sposobnosti urav
navanja gibanja posameznih delov roke (Žerdin, 1996).

Predpogoji in pogoji za uspešno 
izvajanje gibalno-grafičnih vaj  
in pisanja
Grafične vaje so zelo pomembne za kasnejši razvoj branja 
in pisanja. Pri tem je treba upoštevati pedagoško načelo 
postopnosti: od manj do bolj zapletenega. Otrok lahko v 
predšolskem obdobju grafomotorične vaje in dejavnosti 
izvaja zunaj, na igrišču, v peskovniku. S palico lahko riše 
po pesku različne oblike in vzorce. tako mu bo izvajana 
dejavnost še v večje veselje kot če bi jo opravljal za mizo 
(Čabraja, kolarič, 2005, povz. po Zrimšek, 2012, str. 23).

Pri pisanju je zelo pomembna motorika prstov. Razvija 
se s specifičnimi gibi in zori dlje časa. Samo obvladovanje 
grafomotoričnih spretnosti in pisanja pomeni, da je faza 
diferenciranosti in zrelosti motorike prstov zaključena. 
Z različnimi prstnimi igrami lahko preizkusimo diferen
ciacijo prstov in tako vidimo, ali je otrok dovolj spreten 
(Porenta, šalehar, 2004).

Da lahko začnemo s pisanjem, morajo biti izpolnjeni na
slednji pogoji: 

•	 razvoj drobnih mišic (prsti),

•	 razvoj koordinacije oči-roka,

•	 zmožnost drže pisala v roki, 

•	 zmožnost izvajanja osnovnih gibov, ki so povezani z 
risanjem črt,

•	 razvita percepcija črk in številk,

•	 orientacija na pisalni površini.

Pogoji za uspešno izvajanje grafomotoričnih vaj pa so 
seveda enaki pogojem za dobro izvajanje pisanja. tudi v 
časovni stiski nanje ne smemo pozabiti, ampak morajo 
biti sestavni del vaj. Dejavnosti, ki podpirajo uspešno iz
vajanje grafomotoričnih vaj, so:

•	 umirjanje, sproščanje,

•	 ustrezno sedenje med pisanjem,

•	 sproščanje rok,

•	 ustrezno držanje in pomikanje rok,

•	 pravilno prijemanje in držanje pisala (Bavčar, 1995 in 
Golli, 1991).

Uporaba  didaktičnih ploščic
Cilj pouka slovenščine je razvijati vsa štiri sporazumeval
na področja (branje, pisanje, poslušanje in govorjenje). kot 
operativni cilj je v učnem načrt opredeljeno sistematično 
razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti, med katere 
sodi vidno razločevanje, orientacija na telesu, v prostoru 
in na papirju, pravilna drža telesa in pisala ipd. Poudar
jena je tudi postopnost, sistematičnost in individualnost 
pri razvijanju veščin spretnosti in zmožnosti začetnega 
opismenjevanja, saj so predznanja učencev na področju 

Slika 1: Didaktične ploščice
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začetnega branja in pisanja različna. Pomembno je, da 
učitelj na začetku obdobja in sproti pri vsakem učencu 
preverja razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti, potreb
nih za branje/pisanje, nato pa za vsakega učenca izdela 
individualni načrt razvijanja zmožnosti branja in pisanja. 
Skladno z zahtevami v učnem načrtu učenci torej: 

•	 sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti, 

•	 če imajo oziroma po tem, ko imajo ustrezno razvite 
predopismenjevalne zmožnosti, sistematično razvi
jajo tehniko branja in pisanja (Poznanovič Jezeršek, 
M., idr., 2011).

nekateri otroci pišejo lepo in lahkotno brez velikega tru
da, drugi pa z veliko vaje le težko oblikujejo bolj estetske 
črke in zmanjšujejo pritisk pisala na pisalno površino. 
Grafomotorično nespreten otrok bo, posebno v šoli, rav
no zaradi tega pogosto izpostavljen kritiki. Pri pisanju bo 
počasen, neroden, njegovi izdelki ne bodo dovolj dobri, 
malokrat bo pohvaljen pa čeprav se bo trudil, mogoče še 
bolj kot njegovi vrstniki (Žerdin, 1996). 

v raziskavi so bile otrokom za dodatno motivacijo ponu
jene didaktične ploščice, na katerih so bile gravirane veli
ke tiskane črke in številke. Z njihovo pomočjo so razvijali 
spretnosti rok in prstov ter tako lažje in hitreje osvajali 
miselno predstavo določene črke.

Slika 2: Učni list za prepis Slika 3: List za spremljanje vaj

IME: ___________________________________

DATUM: _____________

    A     B     C     D     E

    F     G     H     I     J

    K     L     M    N     O

    P     R     S     T     U

    V     Z

    0     1     2    3     4

    5     6     7    8     9

Didaktične ploščice so narejene iz toplega, otrokom prijaz
nega materiala, in sicer iz pleksi stekla, ki so jih gravirali 
na eni izmed srednjih strokovnih šol v ljubljani. na njih 
so gravirane velike tiskane črke od a do Z brez črk Č, š, Ž 
ter številke od 0 do 9. Znaki na ploščicah so veliki 6 mm. 

Ugotoviti je bilo treba, za koliko so otroci po uporabi tega 
didaktičnega materiala napredovali v razvoju grafomo
toričnih spretnosti, kakšen je bil napredek v pravilnosti 
pisanja znakov, njegovi estetiki, drži telesa, rok, pisala, 
obvladovanju črtovja in strani ter hitrosti pisanja. 

Otrokom je bil ponujen učni list, na katerega so prepisali 
znake (enake kot so na didaktični ploščici) pred uporabo 
didaktičnih ploščic, po 30 in po 120 vajah na didaktičnih 
ploščicah. širina vrstice je 6 mm (ravno tako kot so veliki 
znaki na ploščici), razmik med vrsticami pa je 3 mm.

Raziskava je trajala 6 tednov, izvedena je bila v prvem 
raz redu. Pred izvajanjem vaj so se učenci igrali razne 
didaktične igrice, saj je to pripomoglo k njihovi sprošče
nosti in s tem k večji motivaciji za delo. Med delom so 
učenci po potrebi dobivali spodbude in usmeritve.

vsakič, ko so učenci po gravuri prevlekli vse črke in šte
vilke, so na klovnovih hlačah pobarvali en krogec. vajo so 
ponavljali šest tednov, na dan so naredili 4 do 6 vaj. 
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Začetno pisanje pred uporabo didaktičnih ploščic.

Rezultati pisanja po 30 vajah na didaktičnih ploščicah.

Rezultati pisanja po 120 vajah na didaktičnih ploščicah.

ob pričetku vaj je imela 
učenka veliko težav pri drži 
telesa, rok in svinčnika. Kljub 
nenehnim opozorilom in 
popravkom je imela razdaljo 
med očmi in listom premajhno. 
Tudi svinčnik je držala krčevito 
in pretrdo. To se je seveda 
odražalo na njenem izdelku, 
saj so bile poteze zelo močne. 
Črke in številke niso pretirano 
stisnjene in razvlečene, tudi 
enakomerno velike niso. Več 

težav je imela pri znakih H, M, V, Z, 6, 4  in 9. Nekaj črk (C, K, L, P, 
R)  je tudi popravljala (brisala z radirko). Razdalje med znaki so 
neenakomerne. Znaki niso zapisani od črte do črte. Orientacija 
na listu je dobra.   

po stodvajsetih vajah je 
deklica svinčnik držala veliko 
bolj sproščeno kot na začetku 
vaj, tako da je bil tudi pritisk 
svinčnika na pisalno površino 
rahel. Razdalja med očmi in 
pisalno površino je bila dovolj 
velika. Le redkokdaj je pozabila 
nanjo. Znaki so pravilno 
oblikovani, niso razvlečeni in 
tudi stisnjeni ne. Poteze so 
večinoma gladke in zanesljive. 
Velikost je primerna, črk in 

številk ni popravljala, drži se črtovja. Prostor med znaki je 
enakomerno in pravilno porazdeljen.

po tridesetih vajah se je 
razdalja med očmi in delovnim 
listom izboljšala, povečala. 
Skozi vaje se je trudila držati 
svinčnik bolj mehko. Znaki 
so bolj estetski, bolj pravilno 
oblikovani, poteze so bolj 
gladke in zanesljive. Tudi 
radirke, razen pri številki 2, ni 
več uporabljala. Bolj se drži 
črtovja. Velik napredek je viden 
pri oblikovanju številk, saj so 
bolj pravilno zapisane.
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Napredek učencev po uporabi 
didaktičnih ploščic 
Pri vrednotenju tehnike pisanja so bile upoštevane 
nasled nje odvisne spremenljivke: drža telesa in rok, drža 
pisala, oblika črk, obvladovanje črtovja in strani ter hitrost 
pisanja. vse naštete spremenljivke se nanašajo na elemen
te grafomotorike in so opredeljene z vidika motoričnih 
značilnosti in sposobnosti, ki vplivajo na kakovost ob
vladovanja pisanja. Pisalne značilnosti so med seboj zelo 
povezane, in če ima otrok težave pri samo enem od ele
mentov pisanja, lahko to pokvari celoten videz rokopisa.

v nadaljevanju so predstavljeni vrednoteni izdelki ene 
učenke. na podoben način so bili vrednoteni izdelki še 
ostalih 11 učencev.

Učenko so didaktične ploščice že same dovolj motivirale, 
tako da ni potrebovala veliko spodbud. 

Sklep
na podlagi vrednotenja učenčevih del pred, med in po 
obdobju vaj je bilo ugotovljeno, da je že po šestih tednih 
ozirom po več kot stodvajsetih vajah viden napredek v 
pravilnosti pisanja znakov, v njegovi estetiki, v učenčevi 
drži telesa, rok in pisala ter v obvladovanju črtovja.  Seve
da pa je pri nekaterih učencih ta napredek večji, pri dru
gih pa manjši. Didaktični pripomoček so učenci sprejeli 
in z njim brez večje dodatne motivacije izvajali vaje.

vsekakor pa bi bilo delo z njimi bolj zanimivo, če bi učen
ca ob koncu ene vaje čakalo presenečenje. na primer: ko 
bi vodil pisalo od prvega do zadnjega znaka, bi mu na 
koncu zasvetila lučka ali zaigrala določena melodija, ki 
je bila ali bo obravnavana pri pouku glasbene umetnosti. 
Didaktične ploščice bi lahko opremili tudi z elektronskim 
štetjem, tako da bi bila vidna kontrola opravljenega dela. 
to bi bila lahko še dodatna motivacija za izvajanje vaj.
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Predstavitev projekta: 
Bralna pismenost in 
razvoj slovenščine – 
OBJEM
Dr. Sandra Mršnik, 
ZRSŠ, vodja projekta

osnovni podatki o projektu

Projekt poteka v sklopu razpisa: 

»Razvoj in udejanjanje 
inovativnih učnih okolij in prožnih 
oblik učenja za dvig splošnih 
kompetenc«

Sklop 1: 

Sporazumevalna zmožnost: 
bralna in kulturna pismenost ter 
večjezičnost

Sklop 1.1. :

Bralna pismenost in razvoj 
slovenščine

Akronim projekta: 
oBJeM (ozaveščanje, Branje, 
Jezik, evalvacija, Modeli)

Trajanje: 
od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

Sodelujoči v projektu: 

zRSŠ – vodenje projekta, 
sodelujoči konzorcijski partnerji: 
12 vrtcev, 25 osnovnih šol, 22 
srednjih šol; Filozofska fakulteta, 
pedagoška fakulteta Ljubljana, 
pedagoška fakulteta Maribor, 
Fakulteta za računalništvo in 
pedagoški inštitut.

Z uveljavljanjem pomena 
vseživljenjskega učenja bralna 
pismenost ni več zmožnost, ki jo 
pridobimo v otroštvu ali v zgodnjih 
letih šolanja, temveč je stalno 
razvijajoča se zmožnost. Ravno 
razvoj te zmožnosti zagotavlja 
dvig splošnih kompetenc otrok/
učencev/dijakov na vseh stopnjah 
šolanja in jim omogoča uspešno 
vključevanje v družbo ter kasneje 
tudi neposredno na trg dela. 

V projektu se bodo razvijali in 
preizkušali pristopi in strategije, 
ki bodo pripomogle k celostnemu 
in kontinuiranemu vertikalnem 
razvoju bralne pismenost na štirih 
področjih:

1. dvig ravni bralne pismenosti 
in razvoj slovenščine (učni 
jezik, zmanjšanje razlik med 
spoloma, motivacija za branje, 
ranljive skupine, krepitev 
vertikalnega povezovanja).

2. Slovenščina kot drugi jezik 
(narodno mešana območja, za 
priseljence, begunce, gluhe in 
naglušne, učence, ki uporabljajo 
znakovni jezik).

3. diagnostični pripomočki (za 
prepoznavanje ravni bralne 
pismenosti v 2. in 3. vzgojno-
izobraževalnem obdobju 
(VIO) ter napovedniki zgodnje 
pismenosti v predšolskem 
obdobju).

4. posodobljena vloga šolske 
knjižnice (inovativni in prožni 
pristopi za razvoj BP).

pričakovani rezultati projekta so: 

1.  Preizkušeni primeri dobre 
prakse, razviti didaktični 
pristopi in pedagoške 
strategije, ki prispevajo k dvigu  
ravni bralne pismenosti in 
razvoju slovenščine.

2.  Model umeščanja slovenščine 
kot drugega jezika za učence, 
ki jim slovenščina ni materni 
jezik.

3.  Predlog diagnostičnih 
pripomočkov za vrtce ter 2. in 3. 
VIO za merjenje ravni BP.

4.  Model posodobljene vloge 
šolske knjižnice. 

 Za večjo učinkovitost slovenščine 
v vseh njenih vlogah in vzpostavitev 
inovativnega učnega okolja je 
v projektu posebna pozornost 
namenjena predvsem razvijanju 
predopismenjevalnih zmožnosti v 
predšolskem obdobju, razvijanju 
zahtevnejših ravni bralne zmožnosti 
pri predmetu slovenščina, učnemu 
jeziku kot dejavniku uspešnega 
pouka pri vseh predmetih (tako 
družboslovnih kot tehniških) ter 
dobri opremljenosti z jezikovnimi 
viri v slovenščini in njihovi smiselni 
uporabi v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. 

Bistven cilj projekta je razviti 
zmožnosti, ki bodo omogočale 
otroku/učencu/dijaku, da bodo 
odgovorno prevzemali različne vloge 
in se vseživljenjsko učili, samostojno 
usmerjali svoj razvoj, ustvarjalno, 
samostojno in odgovorno delovali 
ter se dobro počutili. 

  aktuaLno Rubriko ureja Vesna Vršič, Zavod RS za šolstvo

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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  aktuaLno

Predstavitev projekta: 
Naravoslovno-
matematična pismenost, 
razvoj kritičnega mišljenja 
in reševanja problemov – 
NA-MA POTI
Jerneja Bone,  
ZRSŠ, vodja projekta

osnovni podatki o projektu

Projekt poteka v sklopu razpisa: 

»Razvoj in udejanjanje 
inovativnih učnih okolij in prožnih 
oblik učenja za dvig splošnih 
kompetenc«

Sklop 2: 

naravoslovno-matematična 
pismenost, razvoj kritičnega 
mišljenja in reševanja problemov

Akronim projekta:  
na-Ma poTi (naravoslovje, 
Matematika, pismenost, 
opolnomočenje, Tehnologija, 
interaktivnost)

Trajanje:  
od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

Sodelujoči v projektu: 

zRSŠ – vodenje projekta, 

Vzgojno-izobraževalni zavodi 
(98): 21 vrtcev, 39 osnovnih šol, 38 
srednjih šol

univerza v Ljubljani: pedagoška 
fakulteta Ljubljana, Fakulteta 
za računalništvo in informatiko, 
Fakulteta za matematiko in fiziko, 
Fakulteta za elektrotehniko 

univerza na primorskem: 
pedagoška fakulteta koper 

univerza v Mariboru: pedagoška 
fakulteta Maribor, Fakulteta za 
naravoslovje in matematiko

V projektu na-Ma poTi bomo v 
aktivnostih sledili glavnemu cilju: 

razviti in preizkusiti pedagoške 
pristope in strategije oz. prožne 
oblike učenja, ki bodo tudi z 
vključevanjem novih tehnologij 
pripomogle k celostnemu in 
kontinuiranemu vertikalnemu 
razvoju naravoslovne, matematične 
in drugih pismenosti (finančne, 
digitalne, medijske …) otrok/
učencev/dijakov od vrtcev do 
srednjih šol.

V projektu bomo analizirali stanje 
naravoslovne in matematične 
pismenosti na vzgojno-
izobraževalnih zavodih (VIZ). Na 
osnovi opredeljenih elementov 
naravoslovne in matematične 
pismenosti z opisniki bomo 
razvili in preizkusili didaktične 
pristope in strategije za vertikalno 
in horizontalno udejanjanje teh 
elementov na vseh ravneh znanja 
v posameznih starostnih obdobjih. 
Kritično mišljenje v naravoslovni 
in matematični pismenosti 
bomo krepili s poudarkom na 
argumentiranju, metakognitivnem 
razmišljanju in medijski kritičnosti. 
Izboljševali bomo strategije 
interdisciplinarnega reševanja 

kompleksnih avtentičnih problemov 
in učenja z raziskovanjem. 
Premišljeno vključevali in uporabljali 
IKT za vzpostavitev prožnih in 
inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, 
programiranje, razvijanje logičnega 
in algoritmičnega mišljenja. 
Poudarjali bomo aktivno vlogo 
vsakega učenca in sodelovanje po 
načelih formativnega spremljanja 
ter personalizacijo ter izboljševali 
odnos učencev do naravoslovja 
in matematike. Napredek 
naravoslovne in matematične 
pismenosti učencev bomo 
spremljali in evalvirali, pripravili 
vertikalne izvedbene kurikule VIZ 
za naravoslovno in matematično 
pismenost s strategijami prožnih 
oblik učenja ter vzpostavili 
sodelovalno timsko delo na VIZ 
in regijske mreže VIZ v območnih 
enotah ZRSŠ za prenašanje izkušenj 
in obetavnih praks. Pri projektnih 
aktivnostih bomo izhajali tudi 
iz rezultatov in gradiv preteklih 
projektov s področja naravoslovja in 
matematike. 

Vse aktivnosti projekta bodo 
izhodišče za pripravo priporočil za 
razvoj naravoslovne in matematične 
pismenosti v VIZ po vertikali.

Naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.
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aktuaLno  

Predstavitev projekta: 
Krepitev kompetence 
podjetnosti in spodbujanje 
prožnega prehajanja 
med izobraževanjem in 
okoljem v osnovnih šolah – 
POGUM 
Tatjana Krapše,
ZRSŠ, vodja projekta

za kaj res gre?

Podjetnost v izobraževanju govori o 
navdihujočih potencialih človeka, ki 
potrebuje um, veščine in znanje, da 
ustvarja kreativne ideje in pobude 
in da te ideje spremeni v prakso. 
Gre pravzaprav za uresničevanje 
dogovorov evropske komisije iz 
leta 2009, kjer je bil sprejet sklep, 
da bodo do leta 2020 v okviru 
programa ET (education and 
trening) 2020 uresničeni štirje 
skupni cilji:

•  uresničevanje idej 
vseživljenjskega učenja in 
mobilnosti,

•  povečanje kakovosti in 
učinkovitosti izobraževanja in 
usposabljanja,

•  spodbujanje enakosti, 
socialne kohezije in aktivnega 
državljanstva,

•  spodbujati ustvarjalnost 
in inovativnost, vključno 
s podjetnostjo na vseh 
ravneh izobraževanja in 
usposabljanja.

in kaj je ključni razlog za 
spodbujanje inovativnosti in 
podjetnosti?

andreja Jurček7 s Kariernega 
centra Univerze v Ljubljani 
pojasnjuje, da je nemogoče z 
gotovostjo trditi, kateri poklici 
bodo v prihodnosti bolj in kateri 
manj perspektivni. Pomemben 
dejavnik pri zaposlovanju je v 
zadnjih letih poleg strokovnega 
znanja posameznikova širina, želja 
po delu, strast do posameznega 
področja, želja po vseživljenjskem 
učenju ter posameznikove osebne 
lastnosti in kompetence, pridobljene 
v času izobraževanja. Pri iskanju 
prve zaposlitve veliko pripomore 
posameznika proaktivnost ter 
povezovanje s predstavniki 
gospodarstva ves čas izobraževanja.

kakšni bodo poklici  
v prihodnosti? 

Približno 60 % služb sploh še ni 
bilo odkritih: npr.: amnezija-kirurg 
(odstranjevanje slabih spominov), 
semenski kapitalist v kmetijstvu, 
digitalni arheolog, dispečer dronov, 
organizator spletnih skupnosti, 
koordinator osebne nege, etiki novih 
znanosti, poklici, ki se ukvarjajo 
z oživljanjem izumrlih živalskih 
vrst, agent za človeške organe, 
geoinženirji za nadzorovanje 
vremena in rastlin, programerji 
pametnega prahu itd.8

kaj narediti?

Da bi imel vsak učenec, dijak, 
študent v času šolanja poleg 
znanja čim boljše priložnosti za 
razvoj ključnih kompetenc, je bil na 
ravni EU oblikovan kompetenčni 
okvir (EntreComp) – podjetnostna 
kompetenca, ki zagotavlja, da 
vsakdo razvija podjetnost v treh 
zaokroženih področjih:

•	 ideje in priložnosti: 
ustvarjalnost, nabor idej in 
ovrednotenje, izkustveno 
učenje, etično razmišljanje. 

•	 Viri: motivacija, 
samoiniciativnost, učenja, 
analiza, kritično razmišljanje, 
ovrednotenje. 

•	 V akcijo: načrtovanje, 
odločanje, proaktivnost, 
motiviranje, finančna 
pismenost, timsko delo, 
vztrajnost – negotovost, 
samozavedanje, izkustveno 
učenje, zaznavanje in reševanje 
problemov, veščine vodenje 
karierne poti). 

kako bomo to uresničili?

V okviru projekta z naslovom 
»krepitev kompetence podjetnosti 
in spodbujanje prožnega 
prehajanja med izobraževanjem in 
okoljem v osnovnih šolah« sodeluje 
30 razvojnih in 90 implementacijskih 
šol, ki bodo v petih letih razvile in 
preizkušale didaktične modele 
razvoja podjetnostne kompetence. V 
sodelovanju z Zavodom za šolstvo, 
vodečim konzorcijskim partnerjem, 
Univerzo v Ljubljani - Pedagoško 
fakulteto, Univerzo na Primorskem 
- Pedagoško fakulteto, Šolo za 
ravnatelje, Inštitutom Jožef Stefan 
ter Zvezo društev kulturnih delavcev 
Slovenije, Gospodarsko zbornica 
Slovenije, Centrom arhitekture, 
Zavodom za razvoj prostorske kulture, 
CEED Slovenija, Simbiozo genesis 
socialnim podjetjem, bo izobraževanje 
v osnovni šoli preraslo v tesno 
sodelovanje z lokalno skupnostjo 
zaradi reševanja konkretnih problemov 
iz okolja, pri čemer se bodo uresničeni 
cilji učnih načrtov. Pouk bo temeljil na 
interdisciplinarnosti in izkustvenem 
učenju.

7  Poklici prihodnosti. Dostopno na: http://www.mestomladih.si/dijaski-os/clanki/poklici-
prihodnosti/ (6. 10. 2017).

8  Prav tam.



Učenje in nenehno strokovno spopolnjevanje sta pomemben del  
poklicne poti vsakega posameznika, zato vas vabimo, da se udeležite  
usposabljanj, ki jih ponuja Zavod RS za šolstvo.

Pripravili smo različna usposabljanja, razvrščena so v šest tem:

 Vseživljenjsko učenje

 Jezikovne kompetence učiteljev in vzgojiteljev

 Učne težave in učenje učenja 

 Inovativni pristopi k poučevanju 

 Vodenje javnega zavoda z uporabo IKT 

 Kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature, podpora procesom samoevalvacije 
 in izboljšanje učenja in poučevanja

Usposabljanja so namenjena:

•  kolektivom vzgojno-izobraževalnih organizacij,

•  strokovnim delavcem s posameznih področij in predmetov ter

•  vodstvenim delavcem.

Pester nabor seminarjev in konferenc je dostopen v spletni aplikaciji KATIS,  
kjer se tudi prijavite.

http://www.zrss.si/inovativni-javni-zavod/zrss/
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Na letošnjem, 33. slovenskem knjižnem sejmu, 
ki bo od 22. do 26. novembra 2017 v Cankarjevem domu, 

bomo v veliki sprejemni dvorani razstavljali novosti in uspešnice 
knjižnega in revijalnega snovanja, ki so izšle v založbi Zavoda RS za šolstvo.

Vljudno vas vabimo tudi v debatno kavarno:
v sredo, 22. novembra ob 10. uri

Vključujoča šola ali kako doseči vsakogar  
pogovor ob izidu priročnika za učitelje, 

ki ga bo vodila dr. Zora Rutar Ilc

v četrtek, 23. novembra ob 9. uri
Glasba je naše življenje – 20 let revije Glasba v šoli in vrtcu

pogovor bo vodil dr. Franc Križnar

Vabimo na obisk, pogovor in se veselimo druženja z vami!

Založba Zavoda RS za šolstvo

Vabilo

IZ ZALOŽBE ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Fizika v šoli
Letnik 22

2
2017

let

Gravitacijski valovi
STROKOVNI PRISPEVEK:

DIDAKTIČNI PRISPEVKI: 

Srečko v vesolju
Astronomski tabor v srednji šoli
Tretji Keplerjev zakon in elongacija Venere

IZ ZALOŽBE ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO

Cliff Cunningham opisuje zgodnje odzive 
in občutke, ki jih imajo starši in skrbniki, 
kako se družina prilagodi in kako zmore 
prenesti diagnozo o Downovem sindromu. 
Raziskuje čustveni, motorični in socialni 

razvoj otrok z Downovim sindromom, 
od otroštva in tja do obdobja odraslosti. 

Avtor na sočuten in razumevajoč 
način odgovarja na vprašanja, ki si jih 
zastavijo vsi, ki pridejo v stik z otroki 
z Downovim sindromom glede 
vzrokov, značilnosti in diagnoze 
sindroma, kar jim omogoča, da za 
prihodnost otrok in njih samih 
sprejmejo najboljše odločitve.

Priročnik prinaša koristne 
informacije tudi učiteljem in 
vzgojiteljem, ki se pri svojem 
vsakdanjem delu srečujejo z 
otroki z motnjo v duševnem 
razvoju. 

»Veselim se dneva, ko 
bodo lahko mami in očetu 
zagotovili, da ne bosta 
dobila dojenčka z motnjo 
v razvoju. Nisem pa 
prepričan, da bo ta dan 
koristil naši družbi kot 
celoti. Tisti člani naše 
družbe, ki imajo motnjo 
v razvoju, predstavljajo 

neprestan izziv družbi. 
Omogočajo nam, da se vprašamo ali 

podvomimo o naših vrednotah, preizkušajo 
naše sočutje in nas spomnijo, da le ni vse v 
sposobnosti.« Cliff Cunningham

DOWNOV SINDROM 
PRIROČNIK ZA STARŠE IN SKRBNIKE

Cliff Cunningham

2016, ISBN 978-961-03-0332-9,  
format 16,5 x 23,5 cm,  
obseg 456 strani, cena 37,50 EUR

let Arhiv revij
twitter ZRSŠarhiv revij

IZ ZALOŽBE ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO

Cliff Cunningham opisuje zgodnje odzive 
in občutke, ki jih imajo starši in skrbniki, 
kako se družina prilagodi in kako zmore 
prenesti diagnozo o Downovem sindromu. 
Raziskuje čustveni, motorični in socialni 

razvoj otrok z Downovim sindromom, 
od otroštva in tja do obdobja odraslosti. 

Avtor na sočuten in razumevajoč 
način odgovarja na vprašanja, ki si jih 
zastavijo vsi, ki pridejo v stik z otroki 
z Downovim sindromom glede 
vzrokov, značilnosti in diagnoze 
sindroma, kar jim omogoča, da za 
prihodnost otrok in njih samih 
sprejmejo najboljše odločitve.

Priročnik prinaša koristne 
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revije ZRŠŠ



Projekti, ki potekajo v sklopu razpisa 
Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih 
okolij in prožnih oblik učenja za dvig 
splošnih kompetenc.
Trajanje: od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022

Bralna pismenost in razvoj slovenščine – 
OBJEM 
(Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)

Naravoslovno-matematična pismenost, 
razvoj kritičnega mišljenja in reševanja 
problemov – 
NA-MA POTI  
(NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, 
Tehnologija, Interaktivnost)

Krepitev kompetence podjetnosti in 
spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v osnovnih 
šolah – POGUM  

(POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih)

htt p://www.zrss.si/strokovne-resitve/revĳ e/razredni-pouk


