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POVZETEK
Pedagogika Marie Montessori temelji na treh med seboj povezanih in enakovrednih komponentah,
ki upoštevajo otrokov naravni razvoj. Te so pripravljeno okolje, odrasli oz. učitelj in otrok. Bistveni
del pripravljenega okolja predstavljajo materiali montessori, ki sem jim posvetila večji del svojega
diplomskega dela ter jih primerjala z didaktičnimi materiali v javni osnovni šoli. Samostojno delo
z njimi otroku omogoča, da doseže neverjetno koncentracijo, ki mu pomaga odkrivati samega sebe
in okolico. Poleg tega se uči odgovornega in spoštljivega ravnanja z materiali ter posledično
spoznava meje in pravila. Pomembno vlogo v tem procesu ima učitelj, ki omogoča interakcijo med
otrokom in materialom. Za razliko od okolja montessori imajo didaktični materiali v javni šoli
bistveno drugačen pomen in predstavljajo le možno dopolnilo k pouku. Vendar se razredni učitelji
vedno bolj zavedajo njihove vrednosti in jih pogosto vključujejo v poučevanje, saj imajo veliko
motivacijsko vlogo in pozitivno vplivajo na uspešnosti učencev, kar dokazujejo tudi raziskave, ki
so bile v ta namen izvedene.
V empiričnem delu diplomskega dela so prikazane ugotovitve analize odgovorov 80-ih učiteljev
razrednega pouka na anketni vprašalnik. Glavni namen raziskovanja je bilo ugotavljanje uporabe
didaktičnih materialov pri poučevanju matematike in slovenščine ter poznavanje materialov
montessori. Rezultati so pokazali, da je večina učiteljev razrednega pouka seznanjenih z materiali
montessori in jih odobrava, prav tako pa precej dobro poznajo tudi njihove značilnosti. Ključne
ugotovitve glede uporabe didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini so, da se delež časa,
ki ga namenijo uporabi didaktičnih materialov, ne razlikuje niti glede na delovno dobo učiteljev
niti glede na predmet, ki ga poučujejo. Večina učiteljev pogosto vključuje didaktične materiale pri
poučevanju matematike in slovenščine, bodisi z namenom boljše ponazoritve ali kot pomoč
učencem z učnimi težavami, kar kaže na njihovo zavedanje pomembnosti le-teh v učnem procesu.

Ključne besede: didaktični materiali, materiali montessori, pedagogika montessori, didaktični
materiali pri slovenščini in matematiki
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SUMMARY
Marie Montessori's pedagogy draws its principles from the natural development of the child. It is
based on three equally important interrelated components: the prepared environment, the
Montessori teacher, and the child. An essential part of the prepared environment are the Montessori
materials, to which I have devoted the greater part of my thesis, and compared them with didactic
materials used in the public elementary school. Independent interaction with materials enables the
child to attain incredible levels of concentration, which helps the child to discover oneself and the
surrounding world. In addition, it teaches the child to handle materials responsibly and respectfully,
and consequently the child learns boundaries and rules. An important role in this process is played
by the teacher who enables the interaction between the child and the material. Unlike the
Montessori materials, didactic materials in the public elementary school do not play such an
important role, rather they serve as a complement to the classroom. However, the elementary
school teachers are becoming more aware of the value of didactic materials and often include them
in the teaching process, because these materials play a large motivational role and have a positive
impact on performance of the pupils, as has been evidenced by the research of the use of didactic
materials.
The empirical part of my thesis shows the findings of the analysis of answers provided by 80
elementary school teachers responding to a questionnaire. The main purpose for this survey was to
research the use of didactic materials in teaching Mathematics and Slovenian, and to determine the
familiarity of the teachers with the Montessori materials. The results have shown that most of the
elementary school teachers know about the Montessori materials and approve of them. They are
quite familiar with their characteristics. The key findings regarding the use of didactic materials in
Mathematics and Slovenian suggest that the frequency of their use is not based on the number of
years the teachers have worked in education, or the subject they teach. Most of the teachers often
use didactic materials in the classroom while teaching Mathematics and Slovenian. This allows
them to better illustrate new information and help some pupils who may have difficulties learning
otherwise, which shows that they are aware of the importance of these materials in the learning
process.
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1 UVOD
Naloga staršev, vzgojiteljev, učiteljev ... skratka vseh odraslih, ki so tako ali drugače vpleteni v
pedagoško delo, je pomagati otrokom, da odrastejo v samostojne, poštene in srečne ljudi, ki bodo
pozneje sposobni vzgojiti svoje otroke na način, da bodo tudi oni nadaljevali pomembno delo v
oblikovanju prijaznejšega in lepšega življenja.
»Pomagaj mi, da naredim sam!« je misel Marie Montessori, ki je v meni prebudila željo, da ji
sledim in vsakemu učencu pomagam, da samostojno in s svojim trudom odkriva stvari okoli sebe,
pridobiva potrebne izkušnje ter tako razvija svoje spretnosti in sposobnosti na svoj lasten način.
Zaradi tega se bom v svojem diplomskem delu najprej osredinila ravno na pedagogiko montessori
in vpliv didaktičnih materialov na otrokov razvoj in učenje. Ugotavljala bom razvoj didaktičnih
materialov, njihov pomen in uporabo s strani razrednih učiteljev v javni osnovni šoli ter v kolikšni
meri se didaktični materiali približujejo materialom montessori. Podrobneje bom obravnavala
materiale, ki jih učitelji uporabljajo pri slovenščini in matematiki. Zanimalo me bo tudi, kako
pogosto in zakaj jih učitelji vključujejo v pouk.
Študentje razrednega pouka tekom študija velikokrat slišimo, kako pomembno je, da učitelj izhaja
iz otroka in njegovih močnih področij ter mu ponudi tisto, kar ga najbolj zanima. To načelo prav
tako zagovarjajo montessori pedagogi. Otroci radi odkrivajo nove stvari, pri čemer potrebujejo
določen čas. Hitenje nikakor ni na mestu, saj s tem v njih zamre radovednost in notranja moč za
učenje. Učitelj se mora zavedati, da se ne more učiti namesto otrok. Oni sami morajo pridobiti
izkušnje, se soočiti s težavami in vložiti lasten napor, zaradi česar bodo po opravljenem delu
občutili toliko večje zadovoljstvo, veselje, umirjenost ter zaupanje vase. Učitelj se naj ne bi ves čas
vmešaval v otrokovo delo, niti opozarjal na njegove napake. Otrok se ima pravico motiti. Le tako
se bo umestil v okolje in spoznal samega sebe, svoje zmožnosti in sposobnosti. Takšno delo učitelj
v razredu, če upoštevamo pedagogiko montessori, doseže s pripravo didaktičnih materialov, s
katerimi lahko otroci delajo samostojno in na konkretnejši ravni kot sicer. Učitelj najbolj pomaga
z opazovanjem otrok in usmerjanjem, če je to potrebno. Tu imajo didaktični materiali osrednjo
vlogo, za razliko od javne osnovne šole, kjer je najpomembnejši učitelj in njegovo poučevanje.
Skozi zgodovino so se tudi ti učitelji posluževali raznih didaktičnih materialov, ki so jim služili kot
pomoč pri razlagi in ponazarjanju določene učne snovi, vendar nikakor ne v tolikšnem obsegu kot
to zagovarja pedagogika montessori. Kljub vsemu pa uporaba didaktičnih materialov pri pouku v
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javni šoli dobiva vedno večji pomen. Učitelji razrednega pouka jih uporabljajo predvsem pri delu
z otroki z učnimi težavami, saj s pomočjo njih učenci lažje osvojijo pojme ter pridobijo izkušnje in
znanje na bolj konkreten in njim bližji način.
V diplomskem delu bom najprej na kratko predstavila bistvene značilnosti pedagogike Marie
Montessori, nato pa se bom osredinila na t. i. materiale montessori, ki jih je Montessorijeva
pripravila na podlagi opazovanj in dela z otroki. Zanimale me bodo njihove značilnosti, na kakšen
način jih uporabljamo in kako jih vpeljemo v proces učenja. Materiale montessori bom primerjala
tudi z didaktičnimi materiali, ki jih uporabljajo razredni učitelji v večinskih šolah. Dotaknila se
bom igre kot učne metode in kako se približuje materialom montessori. V empiričnem delu bom
ugotavljala, v kolikšni meri so učitelji razrednega pouka seznanjeni z materiali montessori, kako
pogosto pri svojem delu uporabljajo didaktične materiale, kakšne kriterije upoštevajo pri pripravi
le-teh pri matematiki in slovenščini, skratka, ali so didaktični materiali v javni osnovni šoli
primerljivi z materiali montessori.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 PEDAGOGIKA MARIE MONTESSORI
Na prehodu iz 19. v 20. stoletje se je kot odgovor na kritike šoli začela pojavljati reformska
pedagogika, ki se je zavzemala za prenovo šole. Zagovarjala je prednost razvoja pred učenjem,
prednost naravne vzgoje pred načrtnim vzgojnim vplivanjem in prednost vzgoje, ki izhaja iz otroka,
pred vzgojo, ki se naslanja na kulturo, socialne in duhovne vrednote (Devjak, 2008). Eden izmed
alternativnih vzgojnih konceptov je prav gotovo pedagogika Marie Montessori. Maria Montessori
je opozorila na občutljiva obdobja, ki so prisotna v otroštvu in s pomočjo katerih otrok razvija svoje
spretnosti in sposobnosti. Obrazložila je pomemben vpliv okolja in svobode na otrokov razvoj ter
vlogo odraslega, ki naj bi mu prav tako pomagal na poti k samostojnosti. Najbolj znana zapuščina
pa so t. i. montessori materiali, ki jih je razvila na podlagi dolgoletnih opazovanj in izkušenj. V
nadaljevanju bom predstavila življenje Marie Montessori in temeljne značilnosti njene pedagogike.

Slika 1: Maria Montessori
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2.1.1 Maria Montessori
Rodila se je leta 1870 v Anconi, majhnem mestecu v Italiji. Družina se je kmalu preselila v Rim,
kjer naj bi bilo Marii omogočeno boljše odraščanje in šolanje. Zanimale so jo matematika in
eksaktne znanosti, zato je šolanje nadaljevala na tehniški šoli. Čeprav je njena družina pričakovala,
da bo nadaljevala študij, ki je primeren za žensko in postala učiteljica, se je Maria odločila drugače.
Želela je postati zdravnica, kar ji je kljub vsem oviram uspelo in tako je bila prva ženska, ki je v
Italiji zaključila študij medicine (Opera Nacionale Montessori, 1996). Sprva se je ukvarjala
predvsem s psihiatrijo in tako prišla v stik z otroki s posebnimi potrebami. Ugotovila je, da so ti
otroci popolnoma brez motivacije in volje, kar je v njej vzbudilo močno željo, da jim pomaga.
Pričela je študirati dela francoskih strokovnjakov, kot so psiholog Claudi Bernard, zdravnik Jean
Itard in psihiater Edouard Sequin. Na podlagi njihovih del je tudi sama začela zbirati in izdelovati
material in sredstva, s katerimi bi zaposlila otroke na psihiatriji. Kmalu je ugotovila, da je na pravi
poti, saj ji je uspelo, da so se nekateri otroci naučili brati in pisati. Vendar se tu ni ustavila. Želela
je izvedeti čim več o vzgoji otrok, zato se je vrnila na univerzo v Rim in študirala filozofijo,
psihologijo in antropologijo. Istočasno pa je v medicinskih revijah objavljala svoja spoznanja o
otrokovih nervozah (povzeto po Keržič, 1997).
Leta 1900 je bil v Rimu ustanovljen medicinsko-pedagoški inštitut za vzgojo otrok z duševnimi
motnjami (s poskusno šolo) in za izobraževanje učiteljev za te otroke, ki ga je vodila Maria
Montessori. Tu je razvila svojo posebno metodo za vzgojo in poučevanje otrok s posebnimi
potrebami. Razvila je tudi čutne materiale, ki so bili v pomoč otrokom pri učenju s pomočjo dotika,
vida, vonja, okusa in zvoka. Dokazala je, da so otroci lahko vljudni, mirni, veseli in delavni, čeprav
so tako majhni in na videz neukrotljivi (Montessori, 2009; Kurikulum Montessori OŠ).
6. januarja 1907 je Maria Montessori v San Lorenzu, revnem delu Rima, ustanovila prvo šolo za
otroke starosti 3–6 let, imenovano Casa dei Bambini (Hiša otrok). Njen osnovni namen je bil zbrati
majhne delovske otroke, da ne bi postopali po ulicah in uničevali stvari ter povzročali nered. Otroci,
ki so prišli v Casa dei Bambini, so bili sprva objokani, preplašeni in zmedeni. Zanje do tedaj namreč
ni skrbel nihče. Maria Montessori jim je najprej pripravila prostore. Vse pohištvo in ostalo opremo
je priredila otroški velikosti, kar je bilo takrat nekaj povsem novega. Otrokom je z ureditvijo okolja
omogočila prijetno in domače vzdušje, kar je nanje delovalo pomirjajoče in vzpodbujajoče. Pri
delu z njimi si je pomagala z materiali, ki jih je uporabljala pri otrocih na psihiatriji. Dala jim je
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prostost pri izbiri dela. Kmalu je opazila, da otroci postajajo srečnejši in mirnejši. Otroška
sproščena radost do dela je bila ena najvažnejših izkušenj, ki jih je Montessorijeva doživela pri
svojem delu. Otroci so pokazali neverjetno sposobnost koncentracije pri delu, ki so ga izbrali.
Največje presenečenje pa je bila eksplozija pisanja. M. Montessori jih pravzaprav ni nameravala
učiti pisanja. To je bila želja otrok, ki ji je ugodila. Otroci v hiši otrok so postali zelo disciplinirani.
Čeprav so imeli veliko svobode, so upoštevali postavljena pravila. Ti otroci so ji pokazali marsikaj
novega in presenetljivega. Opozorila je na izredno pomembno vlogo obdobja otroštva, kateremu
do tedaj niso dajali tolikšnega pomena. Vsa opažanja in ugotovitve je pozneje zapisala v svojih
knjigah (Montessori, 2008).
Kmalu so jo začeli vabiti na vse konce sveta, kjer je imela usposabljanje za učitelje in vzgojitelje
ter pomagala ustanavljati nove vrtce in šole. Največje preglavice ji je povzročalo spoznanje, da so
si nekateri njene metode prilastili in jih zlorabili. Njeno mnenje je bilo, da lahko le ona izuči
študente tako, da bodo njeno metodo znali uporabljati pristno in pravilno, zato ni dopuščala
nobenega vmešavanja v njeno delo. Vendar pa kljub prepoznavnosti in uspešnosti Maria
Montessori ni bila brez kritikov. Zoperstavila se je celo Mussoliniju, ki je takoj zaprl vse njene šole
v Italiji. Takrat so se za Mario Montessori začele velike preizkušnje. Preselila se je v Španijo,
vendar jo je morala zaradi državljanske vojne kmalu zapustiti in oditi na Nizozemsko, od koder so
jo čez dve leti povabili v Indijo. Tam je ponovno zaživela svoje staro življenje. Ljudje so jo
spoštovali, ji zaupali in jo želeli poslušati. Vse do zadnjega je bila zelo dejavna in je imela
načrtovano še veliko predavanj, vendar jih ni nikoli uspela opraviti. Umrla je 6. maja 1952 v svojem
enainosemdesetem letu starosti (Pollard, 1997).
Maria Montessori je svoje življenje posvetila otrokom, vendar ne samo takratnim otrokom. Njeno
požrtvovalno delo je namenjeno tudi vsem otrokom današnjega časa in prav tako tudi prihodnjim
generacijam. Spodbuja nas, da spoznamo otroka in ga upoštevamo ter mu pomagamo, da bo našel
svoje mesto na tem planetu. Otroci so naše upanje za boljši jutri, zato naj nas ne zaslepi njihova
navidezna nevednost in nezmožnost, pač pa naj v njihovem delu vidimo trud, ki ga otrok nesebično
vloži, da bi iz sebe naredil človeka vrednega družbi.
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2.1.2 Temeljne značilnosti Montessori pedagogike
»Ne gre za to, da bi videli metodo. Gre za to, da vidimo otroka. Da vidimo otrokovo dušo, ki je
nič več ne ovira in zato lahko deluje v skladu s svojo naravo.«
(Maria Montessori, 2009, 136)
Narava sama poskrbi za najšibkejše – otroke. Naloga odraslih je, da otroku odstranimo ovire na
poti njegovega razvoja in mu zaupamo, da mu bo uspelo, čeprav je manjši in ranljivejši od nas.
Odrasli se moramo najprej znebiti neustavljivega občutka, da otroku ves čas vsiljujemo načine,
kako bi se moral določene stvari naučiti. Načinov je več, zato naj otrok izbere sebi najustreznejšega
(Montessori, 2009).
Maria Montessori nikoli ni otrok poniževala ali bila do njih nestrpna. Vedela je, kako globoke rane
jim zadane posmehovanje odraslih, ki je pogosto nezavedno. Preprosto jim je dopustila, da
postanejo samostojni, česar jim ni prej še nihče dovolil. Otroka je spoštovala kot popolnoma
enakopravnega in vrednega človeka. Verjela je, da otroci niso nič manj dojemljivi in čuteči kot
odrasli. V svoji pristnosti in nedolžnosti bi morali biti odrasli tisti, ki se od njih učimo. Upoštevala
je njihove zmožnosti spoznavanja sveta oz. okolja, v katerem živijo. Spoštovala je njihovo naravo,
njihov lasten ritem in njihov napor, ki ga vlagajo v svojo »izgradnjo«. S tem pa so se otroci
osvobodili manjvrednostnega kompleksa in zaživeli svoje neponovljivo in radosti polno otroštvo
(prav tam).
Otroci za svoj nemoten razvoj potrebujejo pripravljeno okolje in svobodo, da delujejo v njem,
kakor jim narekuje narava. Maria Montessori je bila navdušena nad pojavom, ki ga otrok lahko
doseže, če mu omogočimo nemoteno delovanje z didaktičnimi materiali. Ta pojav je poimenovala
polarizacija pozornosti. Otrok je sposoben neverjetne koncentracije pri delu in takrat ga delovanje
okolice ne odvrne od dejavnosti, ki jo tisti trenutek opravlja. Polarizacija pozornosti je povezana z
občutljivimi obdobji, ki so tudi del otrokovega razvoja, in omogoča razvoj določene sposobnosti.
Čeprav Montessorijeva zagovarja naravni razvoj otroka, se pravi, da otrok sam in svobodno izbira
pot, nikakor ne izključuje odraslega. Ta mora biti ustrezno usposobljen za opazovanje otrok in
pripravo okolja (Montessori, 2006). Vloga okolja, odraslega in svobode, polarizacija pozornosti ter
občutljiva obdobja so pomembna spoznanja, ki se tičejo razvoja otrok in načina učenja, zato so
natančneje opisana v naslednjih poglavjih.
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2.1.2.1 Vloga okolja in svobode
Glavni cilj pedagogike montessori je, da omogočimo odgovorno ravnanje s svobodo. Svoboda
pomeni stanje, ko:


človek lahko izbira in se odloča po svoji lastni volji;



kdo komu s silo ali prisilo ne omejuje gibanja;



človek svojemu mišljenju in kritičnosti ne postavlja mej in omejitev;



človek ravna in presoja po svojem spoznanju, potrebah in ne v skladu s splošnimi pravili,
zlasti moralnimi (SSKJ, 20. 8. 2013).

Vendar pa svoboda nikakor ne pomeni, da lahko delamo, kar želimo. Svoboda je vedno povezana
z odgovornostjo. Ljudje smo lahko svobodni, vendar smo hkrati odgovorni do sebe, drugih in do
stvari okoli nas. Svoboda nam omogoča, da se odločimo oz. izberemo, kaj in kako bomo neko stvar
počeli. Za kar koli pa se posameznik odloči, za tisto nosi odgovornost samo on in nihče drug
(Steenberg, 2013).
Tega se je zavedala tudi Maria Montessori. Svoboda, ki jo je dajala otrokom, ni bila neomejena,
vendar je vedno bila povezana z odgovornostjo in spoštovanjem. V okolju montessori se lahko
odločim, da bom delal z enim materialom, vendar mi to prepreči, da bi delal z drugim hkrati, saj
imam lahko pred seboj le enega. Montessorijeva je otrokom nudila svobodo izbire, gibanja in
mišljenja, da bi postali čim bolj samostojni in osebnostno močni. Prepričana je bila, da so v otroku
čudoviti potenciali, ki mu omogočajo dejavnost brez naše neprestane pomoči. Maria Montessori je
ves čas opozarjala na potrebo po otrokovi samostojnosti, ki jo doseže s svobodo. To nam pričajo
tudi njena znana »navodila« v zvezi z razvijanjem samostojnosti otroka: »Pomagaj mi, da naredim
sam!«, »Roka je sredstvo inteligence!«, »Samo če nekaj delam, to tudi razumem.«, »Če me boš
nadomeščal, ne bom zrasel.«, »Dovoli mi ponoviti moje izkušnje.«, »Igra je resna zadeva.«
(Montessori, 2006).
Otrokovo osvajanje neodvisnosti predstavlja osnovne korake v »naravnem razvoju«. Vseskozi se
trudi, da bi bil čim manj odvisen od drugih. Ta pot se začne že ob rojstvu. Otrok se rodi in tako
postane neodvisen od materinih telesnih procesov. Prvi organi, ki pri otroku začnejo delovati, so
čutila. Ravno v prvem obdobju življenja ima otrok neustavljivo potrebo po vsrkavanju vsega, kar
ga obkroža in s tem izgrajuje svojo osebnost. Občutki, ki jih pridobi s pomočjo organov, se morajo
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naprej utelesiti in postati del njegove osebnosti. Vse okoli sebe otrok dojema v nedeljivi celoti.
Sliši vse v slušnem razponu in vidi vse v njegovem vidnem polju. Šele pozneje začne razlikovati
med slišanim in videnim. Pot do samostojnosti pa gre dalje. Želodec začne izločati solno kislino,
ki je nujna za prebavo, pojavljati se začnejo prvi zobje in otrok pri približno šestih mesecih ne
potrebuje več materinega mleka. Takrat otrok oblikuje tudi prve zloge, ki so prvi korak v jezik, ki
ga bo zgradil. Ko otrok spregovori, ni več odvisen od drugih, ki so prej njegove želje le ugibali.
Sedaj se lahko z nami sporazumeva, kar je nov in velik korak na poti samostojnosti. Naslednji
korak pa je, ko otrok okoli prvega leta starosti shodi in mu je tako olajšano gibanje po prostoru. Od
tega trenutka dalje ima otrok možnost izbire, kam in kdaj bo nekam šel. Kadar se npr. počuti
ogroženega, lahko brez pomoči drugega steče stran v varno zavetje. Otrok osvoji posamezne
spretnosti in sposobnosti, ko doseže določeno stopnjo zrelosti. Siljenje in prehitevanje razvoja
otroku prej škodi kot koristi. Narava je tista, ki narekuje tempo, zato je vse odvisno od nje. Otrok
le izpolnjuje njene ukaze. Odrasli mu lahko pomagamo tako, da ga pri tem ne zaustavljamo. Ko
otrok spregovori, nam ga ne bo uspelo utišati, ko shodi, nam ne bo uspelo preprečiti, da hodi. Takoj,
ko se nek organ razvije, mora začeti delovati na svojem področju. Otrok se v svoji popolnosti
razvije le takrat, ko izkuša svoje okolje in je dejaven v njem. Tej izkušnji pravimo »delo«. Razvoj
normalno poteka, če otrok sposobnosti, ki jih je razvil, tudi svobodno uporablja. On išče svojo
telesno in duševno neodvisnost na osnovi dela. Pridobiti hoče lastno znanje, sam hoče izkusiti svet,
ga doumeti z lastnimi napori in brez tuje pomoči (povzeto po Montessori, 2008).
Kljub vsemu pa takšno mišljenje ni samoumevno in se ga šole ne poslužujejo oz. ne uvajajo v
prakso. V preteklosti je bil namen šole nekaj povsem drugega kot sledenje naravnemu razvoju
otrok. Pomembno je bilo sledenje razlagi učitelja in memoriranje vsega slišanega. Pestalozzi je
tako opisal šolo svojega časa: »Otrokom je do njihovega petega leta popolnoma prepuščeno
uživanje narave, ki jim krepi moči. Uživajo njeno prostost in lepoto in zato gre naravni razvoj,
kakršnega je deležen srečni divjak, svojo pot. Potem ko otroci polnih pet let uživajo srečo
svobodnega življenja, jim naenkrat celotna narava, ki jih obdaja, izgine izpred oči. Tiransko mirno
jim pretrgajo uživanje prostosti in neprisiljenosti, porinejo jih kot v gručo stisnjene ovce v
smrdljivo sobo, jih neizprosno pritiskajo z urami, dnevi, tedni, meseci in leti opazovanja
dolgočasnih in enoličnih črk in v primerjavi z njihovim prejšnjim življenjem na nedojemljivo
odmikanje iz življenja samega.« (Schmidt, 1923, po Bognar, 1987, str. 32)
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Otroku bistveno olajšamo učenje in mu tako pomagamo na poti k samostojnosti, če mu pripravimo
primerno okolje. Okolje je eden izmed ključnih dejavnikov za otrokovo spontano učenje. Otrok se
odziva na dražljaje v okolju in je ves čas aktiven. Odrasli mora zato otroka opazovati in pri pripravi
prostora upoštevati njegovo razvojno stopnjo, saj mu s tem olajša napredovanje v razvojnih
zmožnostih. Okolje mora biti prilagojeno otrokom. Poskrbeti je potrebno, da je prostor čist, topel,
prijeten, svetel in predvsem varen. Krasijo naj ga lepe, kakovostne in zanimive slike, ki so obešene
v višini otroških oči. V njem je pohištvo, ki ustreza velikosti otrok. Veliko je nizkih polic, s katerih
otroci sami vzamejo in vrnejo stvari na svoja mesta. Ker se otroci v okolju znajdejo, se počutijo
varne in sproščene. Vedo, kje neko stvar dobijo in kam jo potem vrnejo. Imajo mir in čas, da nekaj
počnejo, se nečesa naučijo. Materiali v okolju so prav tako urejeni v nekem redu, kar otroku
pomaga pri učenju in razvoju (Issac, 2007; Devjak, 2008; Montessori, 2009).

Slika 2: Montessori okolje
Za ugodno okolje je značilno:


Razpoložljivost in dostopnost

Vse v prostoru ustreza otrokovi velikosti in uporabi. Prisotne so tako nizke police z materiali kot
nizke mize z nizkimi stoli, čeprav mlajši otroci veliko raje izkoristijo prostor na tleh. Materiali so
pospravljeni na odprtih policah in tako dostopni vsem otrokom. Posamezen material je zložen na
pladnju, košari ali zaboju tako, da ima vse potrebne pripomočke oz. sestavne dele pripravljene za
izvajanje vaje in je otroku dosegljiv za samostojno uporabo. Vsak material ima svoje mesto, kar
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otroku omogoča možnost izbire in zadovolji njegovo potrebo po redu. Tako pripravljeno okolje
omogoča doslednost in predvidljivost, kar za otroka pomeni občutek varnosti. Otroci imajo iz
razreda izhod na odprto teraso, ki jim ponuja možnost raziskovanja tudi na prostem ne glede na
vremenske razmere (Issac, 2007).


Svobodo gibanja in izbire

Otrok je svoboden takrat, kadar ima možnost gibanja po razredu in tako najde material, ki bo
zadovoljil njegovo notranjo željo oz. potrebo po določeni dejavnosti. Okolje mora biti predvidljivo,
da tako olajša otrokove odločitve in načrte. Ko se otrok odloči za neko dejavnost, mu je potrebno
omogočiti, da jo izvaja kolikor časa želi. Pogosto neko dejavnost ponavlja dalj časa, med tem pa
ga ne sme nihče zmotiti. Enako velja za tiste otroke, ki se ne odločijo za nobeno dejavnost, vendar
pa zelo radi opazujejo ostale pri delu. Otroci imajo tudi svobodo govora. Otrokova sposobnost
sporazumevanja in izražanja misli ter idej je bistveni del razvoja sporazumevalnih zmožnosti (prav
tam).


Osebna odgovornost

Otrokova svoboda nikakor ne pomeni, da lahko počne, kar se mu »zljubi«. Splošno znano je, da
svoboda vključuje osebno odgovornost oz. da svoboda otroka sega do svobode drugega otroka.
Najprej so vedno upoštevani skupni cilji. Učitelji otroke odvračajo od škodljivih in nevarnih dejanj,
s katerimi bi lahko ogrozili sebe in druge. Učitelji in tudi otroci sami so vzor drug drugemu v
primernem in vljudnem obnašanju, sporazumevanju ter ravnanju z materiali iz celotnega okolja.
Otroci se morajo držati določenih pravil, kot je npr. vračanje materialov na svoja mesta. Učitelji
morajo biti pri upoštevanju pravil potrpežljivi in dosledni. Starejši otroci jim velikokrat olajšajo
delo, saj čisto spontano pomagajo mlajšim in jih opozorijo na pravilo, ki so ga lahko mlajši
enostavno pozabili, jim pokažejo, kako se določen material uporablja ali kam se ga pospravi. Otroci
si s takšnim ravnanjem pridobivajo socialne veščine (prav tam).


Realnost in narava

Ko otrokom govorimo o živalih, rastlinah, napravah, mineralih itd., je najbolje, da imamo pred
otroci resnične, prave primere. Le če bodo videli pravo žuželko, bodo dobili izkušnjo o njeni podobi
in gibanju. Otroci so si sposobni zapomniti zapletena imena teles, vendar je potrebno, da so jim
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ponujena konkretna telesa, da lahko z njimi manipulirajo in dobi izkušnjo, kakšno je neko telo.
Otrok mora vključiti vsa svoja čutila, saj so njegovo edino orodje spoznavanja sveta okoli sebe.
Učitelj mora poskrbeti, da je v okolju čim več pravih stvari, vendar ne samo tistih, ki se nanašajo
na sezono, ampak predvsem tistih, ki so otrokom zanimive, živahne in vabljive (prav tam).


Lepota in harmonija

Okolje mora biti prijetno, da otroka privabi k delu. Materiali morajo biti vabljivi, vsa ostala
dekoracija pa zelo skromna, da ne preusmeri otrokove pozornosti. Zaradi preprostosti lahko otrok
tudi skrbi za okolje (pomije posodo, opere perilo, zalije rože ... ). Harmonijo okolja dosežemo z
organizacijo prostora in mirne, spokojne klime. Za otroke, ki so svobodno izbrali delo, s katerim
bodo zadovoljili notranje potrebe, je značilno, da so bolj mirni in tišji, saj so sposobni intenzivne
in dolge koncentracije. Lepota okolja simbolizira učiteljevo spoštovanje otrok in skrb za okolje.
Poskrbi, da so materiali popolni, se pravi nepoškodovani in z vsemi sestavnimi deli. Otroci se
morajo počutiti kot doma, udobno in sproščeno (prav tam).
2.1.2.2 Polarizacija pozornosti in normalizacija
Polarizacija pozornosti je bistvo pedagogike montessori, saj otroku doseganje le-te omogoča
učinkovito razvijanje svojih spretnosti in sposobnosti. Celotno pedagoško ravnanje, pripravljeno
okolje, predstavitve, svobodna izbira, nevmešavanje, privlačno pripravljeni materiali, je
namenjeno omogočanju polarizacije in normalizacije, ki iz nje izhaja. Maria Montessori je pri
otrocih vedno znova odkrivala »polarizacijo pozornosti«. Gre za pojav, kjer se otrok popolnoma
osredotoči na svoje delo in ne zaznava ničesar drugega okoli sebe. Za ta pojav je značilna
intenzivnost, s katero se otrok posveča delu in sproščen ter zadovoljen izraz na obrazu otroka, ko
z delom konča (Kurikulum Montessori OŠ; Montessori, 2006).
Kot posledica polarizacije pozornosti se otrokova celotna osebnost pozitivno spremeni. Temu
fenomenu pravimo tudi Montessori-fenomen in ga Maria Montessori pogosto analizira v svojih
knjigah. Otroci so ob polarizaciji pozornosti postajali mirnejši in razumnejši, poleg tega pa so
izražali izredne notranje kvalitete. Ta pojav ne služi temu, da bi si otroci vtisnili znanje ali si
prilastili spoznanje, marveč služi izgradnji moči in sposobnosti ter razvoju celotne osebe. Da pride
do polarizacije pozornosti, morajo biti izpolnjeni številni pogoji:
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otrok mora biti pri svoji spontani dejavnosti svoboden (svobodna izbira vsebine, trajanja,
gibanja);



nihče se ne sme v to dejavnost vmešavati (potrebna je zadržanost vzgojiteljev);



otrok mora v svojem okolju najti nekaj, kar odgovarja aktualni potrebi v njegovem
psihičnem razvoju (povzeto po Kurikulumu Montessori OŠ; Montessori, 2006).

Ko so ti pogoji ugodni, pride v otroku do normalizacije osebnosti, kar pomeni, da pride v njem na
površje njegova prava narava: mir, dejavno življenje, radovednost in veselje (prav tam).
2.1.2.3 Občutljiva obdobja
Občutljiva obdobja so tisti delčki v otrokovem življenju, ki so namenjeni temu, da otrok nekaj
spozna, se nečesa določenega nauči s pomočjo svoje lastne aktivnosti, pri kateri je ključnega
pomena otrokovo gibanje (gibanje rok). Za ta obdobja je značilna polarizacija pozornosti, saj
otroka določena dejavnost oz. določen material tako močno privlači, da je ob njem sposoben
neverjetne koncentracije, ki se kaže v neštetih ponovitvah. Otrok je tako zatopljen v delo, da ni
pozoren na ostalo dogajanje v okolici. Občutljiva obdobja so obdobja, ko ima otrok priložnost, da
ustvari »človeka« v sebi. Vsako občutljivo obdobje je za razvoj pomembno le določen čas.
Najizrazitejša so v predšolskem obdobju, pozneje se kažejo predvsem v zanimanju za posamezne
teme, vsebine, spretnosti. Zanimanje za neko dejavnost izgine, ko jo otrok osvoji in izživi. Nato
nastopita radost in veselje, saj je trdo delo otroka obogatilo in tudi pomirilo. Otrok je zadovoljen
in samozavesten ter pripravljen na nov izziv (Montessori, 2009; Kurikulum Montessori OŠ).
Značilnosti občutljivih obdobij (povzeto po Kurikulumu Montessori OŠ):


pojavijo se samo v določenem obdobju življenja in pozneje nikoli več;



traja omejen čas, ne moremo z gotovostjo predvidevati, kdaj bo nastopil;



občutljiva obdobja so značilna za vse otroke po svetu;



določene sposobnosti otroka so zelo »občutljive«, dovzetne za razvoj: otroci jih bodo z
večjo gotovostjo razvili v tem obdobju;



otroci bodo v tem obdobju zelo zavzeto delali (učenje je popolno veselje, to je tisto, kar si
najbolj želijo.
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Gettman (1987) je takole opisal šest občutljivih obdobij, ki jih je opazila Maria Montessori:
1. V prvem obdobju je otrok občutljiv za senzorno percepcijo. Začne se z rojstvom in se
nadaljuje do 5. leta. V tem obdobju mora otrok zaposliti vsa svoja čutila, kolikor je le
mogoče. Otroku ne smemo preprečevati prijemanje, dotikanje različnih stvari, prav tako pa
ni primerna pretirana skrb za brezhibno čisto, varno, »sterilizirano« okolje.

2. Drugo obdobje predstavlja občutljivost za govor. Začne se pri treh mesecih in traja do
okoli 5 let in pol. Prva faza v tem obdobju je občutljivost za človeški glas in govorico.
Napačno je mišljenje, da otrok začne posnemati vse zvoke, ki jih sliši v svojem okolju,
katerih je veliko in so zelo različni (glasba, ropot aparatov iz kuhinje, avtomobilski hrup,
pasji lajež …). Otrok je posebno občutljiv za človeško govorico, ki jo lahko podzavestno
izloči iz vseh različnih zvokov v njegovi bližini.

3. Obdobje občutljivosti za red se običajno začne po prvem rojstnem dnevu, ima svoj vrh
pri drugem letu in izgine pri treh letih. To obdobje starši redko zaznajo in je to morda vzrok
za pogost neutolažljiv jok in čemernost, povezan z znanim pojmom »obupni dvoletnik«. Če
vidimo dveletnega otroka zelo žalostnega brez pravega vzroka, je to pogosto zato, ker se je
nenamerno spremenila kakšna malenkost. Odraslemu se zdi to povsem nepomembno,
otroku pa pomeni temelj razumevanja, kako poteka življenje. V tem času struktura intelekta
prehaja v vitalno organizacijsko fazo. Otrok začne urejati izkušnje in vtise v urejene vzorce,
kar bo oblikovalo osnovo za otrokov pogled na svet. Pomemben je stalen zunanji red, ki
otroku omogoča razumevanje sveta, ki ga je zaznal, občutil in dojel. Zunanji red pospeši
notranji občutek za red. Leto in pol starega otroka osreči urejeno okolje. Pomembno je
stalno mesto pohištva, igrač, oblačil, stalno zaporedje postopkov (kje in kdaj so obroki,
kako in kdaj opravljamo drobna opravila v družini, kdaj odhajajo in prihajajo družinski
člani, uporaba vedno enakih postopkov pri stiku z otrokom: kako ga dvignemo, držimo,
hranimo, kopamo).
4. Kratko, a pomembno obdobje, ki se pojavi okoli drugega leta, je občutljivost za male
podrobnosti. Z dveletnim otrokom v naročju listate po slikanici s slikami iz živalskega
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sveta, pri čemer poimenujete živali na vsaki strani. Toda namesto da bi otrok opazoval
progastega tigra, bo otrok vprašal o »lučki«. Opazili boste v levem kotu spodaj narisano
malo deklico, ki stoji stran od tigrove kletke, v roki pa drži sladoled – lučko. Otroka so
pritegnile z vidika odraslega nepomembne podrobnosti. Za zgodnji otrokov razvoj je
značilno, da je sposoben širiti polje opazovanja in ožiti koncentracijo na drobne stvari.
Otrok je občutljiv za šibke zvoke, majhne delčke, skrite kotičke, za vse pojave, ki so jih do
tedaj zakrili največji, najbolj jasni, najhitrejši ter najbolj glasni pojavi in stvari. Ko otroka
neka mala stvar pritegne, se dalj časa zadrži pri njej in si s tem razvija sposobnost
koncentracije ter osredotočanje na eno malenkost z izključitvijo vseh drugih.
5. Pri starosti okoli dveh let in pol otrok vstopi v obdobje koordinacije gibanja, ki traja do
četrtega leta. V tem obdobju si pridobi kontrolo nad svojim telesom, kar mu omogoča, da
lahko uporabi prste, noge, roke in usta natančno tako, kot si želi. Za to obdobje je značilno
veliko ponavljanja določenih gibov, da bi obvladal določene aktivnosti. Npr. otrok pri treh
letih si zelo rad umiva roke, vendar ne zato, ker bi rad imel vedno čiste roke, ampak
preprosto zato, ker bi rad obvladal določene spretnosti: obračanje vodne pipe, držanje
spolzkega mila, penjenje mila, splakovanje, brisanje prstov. Starejši otroci si umivajo roke
normalno zato, da bi bile čiste. To obdobje je pomembno, ker pomaga otroku obvladati
določene fizične aktivnosti, ki v drugi fazi, ko jih zavestno izbira, prispevajo k razvoju
intelektualne strukture.

6. Zadnje »občutljivo obdobje« je obdobje občutljivosti za socialne odnose. Začne se okoli
dveh let in pol in traja preko petega leta. To obdobje je pomembno za intelektualni razvoj
po šestem letu, ki se odvija večinoma v socialni situaciji. Otrok namenja v tem obdobju
posebno pozornost vplivu obnašanja enega človeka do drugega in javnemu mnenju.
Zainteresirani so za osnovna pravila socialnih odnosov (prav tam).
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2.1.2.4 Vloga odraslega
Učitelj naj bi bil dobrovoljen, potrpežljiv in miren. Zavedati se mora, da ni on tisti, ki aktivno
deluje pri delu z materiali, marveč je to otrok. Učiteljeva naloga je, da otroka dobro opazuje, ga
usmerja in mu pripravlja ustrezen material. Biti mora občutljiv na otrokove potrebe in mu pomagati,
da svoja znanja uvrsti v neko smiselno celoto. Učitelj mora otroku z ljubeznijo in navdušenjem
pokazati in pripovedovati o čudesah, ki smo jim priča na Zemlji. Za uspešno delo je potrebno veliko
vaje in izkušenj. Pomembno je, da z materiali tudi sam vadi in tako vnaprej ve, kakšne težave lahko
pričakuje pri otroku. Učitelj jim ničesar ne vsiljuje, ampak sledi temu, da ima otrok sposobnost do
svojih spoznanj priti sam. Če nam uspe doseči to raven odnosa z otroki, dosežemo tudi, da ne
ranimo njegovega dostojanstva, saj ga s pretirano pomočjo le ponižujemo in zatiramo (Opera
nacionale Montessori, 1996; Keržič, 1997).

Učitelj ima tri glavne naloge:


skrbnik prostora, opreme in sredstev;



otroku omogoča interakcijo z materiali;



opazovalec otrokovega dela in razvoja (Devjak, 2008).

Slika 3: Učitelj otroku omogoča interakcijo z materiali
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Maria Montessori pa je učiteljeve naloge strnila v dvanajst točk:
1. Učitelj mora imeti smisel za red; delovni prostor mora biti čist in primerno urejen,
poškodovane materiale mora popraviti, zalepiti, prebarvati, izrabljene pa zamenjati.
Poskrbeti mora za privlačne okraske. Prostor naj pripravi tako, kot bi hišo pripravil zvesti
služabnik, ki pričakuje svojega gospoda.
2. Vsi zbrani materiali morajo imeti uporabno vrednost. Natančno mora razložiti namen in
uporabo materialov v praksi.
3. Učitelj je aktiven pri vzpostavljanju odnosa otrok – okolica. Ko pa je odnos uspešno
vzpostavljen, se umakne v ozadje in tako postane pasiven.
4. Otroke mora neprestano opazovati, da lahko v vsakem trenutku ponudi pomoč otroku, ki
išče določen material.
5. Pohiteti mora tja, kamor je poklican.
6. Učitelj mora prisluhniti in odgovoriti, če je pozvan.
7. Otroka pri delu ne sme prekinjati.
8. Otroka, ki dela napake, mora spoštovati in ga ne sme popravljati.
9. Učitelj mora upoštevati in spoštovati pravico otroka, da si odpočije, da druge tudi opazuje
pri delu, vendar le, če jih s svojo prisotnostjo ne moti in ne posega v delo drugih.
10. Vedno znova mora poskušati ponuditi otroku predmete, ki jih ta sicer odklanja in mu dajati
napotke ter pojasnila z namenom, da bo otrok delal čim manj napak. Tak učitelj, ki zna
animirati učence, je strpen do vsakogar in premišljeno molči in otroke nagovarja s
prijaznimi besedami.
11. Učitelj mora biti dostopen, na voljo, če ga otrok potrebuje in potem, ko ga ne potrebuje več,
se mora umakniti.
12. Učitelj vzpodbuja v otroku občutek samozavesti s tem, ko mu da vedeti, da je otrok opravil
delo samostojno, izključno s svojimi močmi, hkrati pa s svojo prisotnostjo otroku nudi
občutek podpore in varnosti (Suhadolnik, 2001; podobno tudi Montessori, 2008 in 2009).
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2.1.3 Značilnosti osnovnošolskih učencev in posebnosti pedagoškega dela v montessori OŠ
Temeljne komponente v pedagogiki montessori so medsebojno povezane, soodvisne in
enakovredno pomembne. To so okolje, učitelj in otrok.

OTROK

ODRASLI

OKOLJE

V obdobju otroštva (6–2 let) pri otrocih opazimo veliko fizičnih sprememb (izpadanje mlečnih zob,
telo postaja močnejše, višje in vitkejše, otroci dobijo temnejše lase ...), pojavijo pa se tudi
psihološke spremembe (Program OŠ Montessori, 2013). Maria Montessori predpostavi tri lastnosti,
ki se pojavijo v tem obdobju in se bistveno razlikujejo od prejšnjega:


otrok želi zapustiti zaprto okolje,



prehod na abstraktni nivo in



nastanek njegovega moralnega čuta (Montessori pedagogika, 1996).

Na tej stopnji je intelektualni raziskovalec, ki raziskuje s pomočjo razuma in domišljije. Slednja
ima velik pomen, saj mu omogoča zmožnost predstavljivosti. Sedaj lahko s pomočjo predstave
pride tja, kjer ni več moč videti ali čutiti (abstraktno mišljenje). V tem obdobju se intenzivno razvija
um, ki sklepa, zaključuje, razlaga, argumentira, dokazuje. Otrok ima tudi težnjo po raziskovanju,
orientiranju in ustvarjanju reda na področju abstraktnega in moralnega. Otrok je v tem obdobju
izredno dojemljiv za kulturo okoli njega in ima neverjetno možnost učenja, zato jo lahko povsem
brez prisile vsrka. V predšolskem obdobju je bilo njegovo zanimanje usmerjeno v stvarni svet
(zaliti rože, nahraniti ribe ...), sedaj pa je njegovo zanimanje usmerjeno v »kako« in »zakaj«. Se
pravi, da gre v tem obdobju za prehod »od čutnega materialnega nivoja k abstraktnemu« in »od
evolucije k intelektualni sferi« (Montessori pedagogika, 1996). Otrok se začne družiti s svojimi
vrstniki in oblikuje samostojno mišljenje. Sposoben je presojanja.
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Abstrakcija mu omogoča, da svet spoznava na podlagi posameznosti, ki mu potem s pomočjo
domišljije predstavi celoto. Ne smemo pa zanemariti njegove lastne aktivnost, ki mora biti v
interakciji z domišljijo, saj je sama po sebi nestalna, nedoločljiva in neomejena, zato potrebuje
podporo pri graditvi in organizaciji, da lahko otrok vstopi v odnos z zunanjim svetom. Otroku
podamo celoto tako, da pokažemo na posameznost. Pomembno je, da v tem »čutnem obdobju«
pridobi predstavo oz. vtis o vseh znanostih. Tu gre za splošno znanje brez točnih definicij in razlag.
Nihče ne ve in ne pozna vsega. Posameznost pomeni, da spoznamo življenje ene žuželke in bomo
nekako predvidevali (s pomočjo domišljije) značilnosti življenja tudi ostalih žuželk (prav tam).
Iz tega sledi, da je vzgoja po metodi Marie Montessori »kozmična«. S pomočjo posameznosti
spozna Celoto (v smislu celotnega kozmosa). V njej so vključene vse »posameznosti«, ki delujejo
v neki povezanosti. Vse na naši Zemlji ima svoje mesto in svojo nalogo, ki jo opravlja in je enako
pomembna kot naloga, ki jo opravlja nekaj drugega. Ta veliki naravni sistem se nenehno giblje in
vrti v nekem začrtanem zaporedju. Vanj se je vključil tudi človek, ki je najpomembnejše gibalo na
zemlji (prav tam).
V obdobju 6–12 je uvod v učenje pet velikih zgodb (povzeto po Kozmični vzgoji, 2013):
1. velika zgodba: ZGODBA O NASTANKU ZEMLJE ALI »BOG BREZ ROK«
Prvič je bila povedana v Indiji med 2. sv. vojno. Zapisal jo je Mario Montessori. Otroci skozi
zgodbo ugotovijo, da je kozmos natančno zasnovan in voden z zakoni. Zgodba vključuje ključne
elemente današnje fizike. Delci, ki se ohlajajo, se krčijo in postajajo težji, delci pa, ki se segrevajo,
se raztezajo, postajajo lažji in se zato odmikajo od gravitacijskega središča. Pri ohlajanju in
segrevanju se delcem spreminja tudi agregatno stanje (plinasto, tekoče, trdno). Zemlja je nastala
ravno zaradi »plesa elementov« (lažji so se dvignili, težji potonili). Ko se je ustvarila skorja, je
vroča ujeta snov ekspandirala in nastali so vulkani. Čez nekaj časa se je vulkanska aktivnost počasi
umirjala, voda, ki je izparevala, je počasi kot dež padala na gore in spirala material v doline ter jih
napolnila. Ozračje se je zbistrilo.
2. velika zgodba: ZGODBA O NASTANKU ŽIVLJENJA NA ZEMLJI
Zgodba poskuša otroku dati občutek, kako je nastalo življenje na zemlji vse do človeka, kako vsako
živo bitje opravlja svojo nalogo in s tem pomaga drugim življenjskim oblikam. Vsaka življenjska
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oblika je na nek način odvisna od ostalih. Otrok dobi občutek, da je del širšega okolja, v katerem
živi.
3. velika zgodba: ZGODBA O PRIHODU ČLOVEKA
Zgodba nagovarja človeka in njegove sposobnosti ter odgovornosti. Človek ima darove (razum,
srce, ki ljubi in spretne roke), ki ga delajo posebnega oz. drugačnega. Ljudje smo med seboj
povezani in soodvisni drug od drugega. Vsak človek ima nalogo, da z darovi, ki jih ima, spreminja
naravo v svoj prid in v prid vsega živega. Poudarjena je vzgoja za mir. Vedno sem jaz tisti, ki imam
možnost izbire, ne samo zase, marveč tudi za druge. Odgovoren sem za okolje in soodgovoren za
sočloveka.
4. velika zgodba: ZGODBA O NASTANKU JEZIKA
Zgodba je sestavljena iz dveh delov, in sicer: zgodbe o komunikaciji s pomočjo znakov in zgodbe
o razvoju jezika. Naslanja se na ključne korake, ki jih je človeštvo naredilo, da smo prišli do tega
odkritja. Jezik ima posebno mesto v kozmični vzgoji, saj preko njega posredujemo ideje ter
spoznanja. Jezik je predstavljen kot veliko orodje človeške civilizacije, pisana beseda pa ključnega
pomena za posredovanje informacij in je nastala kot odgovor na potrebo človekovega življenja.
Zgodba nima formalne oblike, zato se pričakuje od pripovedovalca, da jo prilagodi dejstvom, ki so
specifični za kulturo in pisavo.
5. velika zgodba: ZGODBA O NASTANKU ŠTEVILK
Je zadnja od velikih zgodb in govori o drugi največji iznajdbi človeštva – številih in univerzalnem
matematičnem jeziku. Gre za zgodbo o iznajdbi drugačnega jezika – jezika števil. Ni pomembno,
kako tehnološko razvita je neka skupnost; vsaka je razvila svoj način štetja. Človeštvo je v začetku
vedno iskalo primerjavo v naravnem okolju, da so lahko predstavili številko. Zapis števil je
odgovor na potrebe človeštva.
Velike zgodbe učenci slišijo na začetku vsakega šolskega leta. Starejšim vedno dodamo
podrobnejše podatke oz. sami raziščejo, kar jih zanima. Za vse zgodbe je značilno, da nam ne
povedo vsega, vendar otroci sami nadaljujejo raziskovanje v smer, ki jih zanima. Montessorijeva
je bila velik popotnik in raziskovalec. Želela je, da se zgodbe povezujejo, čeprav so na svetu
različne religije in stališča. To je dosegla tako, da je v same zgodbe vpletla le znanstveno dokazane
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oz. le ključne elemente, ki pa veljajo po celem svetu in to nas povezuje. Zato se nobena zgodba ne
naslanja na določeno teorijo, vendar le na dokazana dejstva (prav tam).
2.1.3.1 Vzgojni cilji in načela v Montessori OŠ
Osnovna šola montessori še vedno sledi temeljnim komponentam pedagogike montessori
upoštevajoč značilnosti, ki veljajo za otroke te starosti (6–12). Velik poudarek daje svobodi in meji,
moralni, religiozni in kozmični vzgoji ter vzgoji za mir.
O pomenu svobode in meje sem že veliko zapisala v poglavju Vloga okolja in svobode. Tu bi
dodala še razmišljanje Marie Montessori o otrokovi svobodi: »Vzgojna metoda, ki temelji na
svobodi, mora nastopiti kot pomoč otroku, da bo svobodo osvojil, in mora imeti za cilj osvoboditev
otroka tistih vezi, ki omejujejo njegovo spontano izražanje. Ko bo otrok postopoma napredoval po
tej poti, bo njegovo spontano izražanje vse bolj pristno v svoji resničnosti, razodelo nam bo njegovo
pravo naravo.« (Program OŠ Montessori, 2013, str. 16). Učitelj mora razločevati, kdaj svoboda
postane divjaštvo, lenoba, nered ali katerikoli drugi negativni pojav. Otroku ne smemo vsega
dopustiti, zlasti, kadar gre za negativni vzorec obnašanja, saj s tem ne spoštujemo svobode, niti mu
ne pomagamo k osvoboditvi. Otrokova svoboda zahteva spoštovanje, da bi se zmogljivosti lahko
izrazile v vseh najrazličnejših oblikah v skladu z značilnostmi starostnega obdobja (povzeto po
prav tam).
Naslednji vzgojni cilj je moralna vzgoja – stopnje poslušnosti in disciplina. Maria Montessori
opozori na tri stopnje poslušnosti. Na prvi stopnji otrok uboga, vendar ne vedno. Poudarila je, da
mora otrok doseči določeno stopnjo zrelosti in mero sposobnosti, ki jo potrebuje za izvedbo ukaza.
Najprej se moramo prepričati, ali je poslušnost sploh mogoča in izvedljiva na trenutni stopnji
otrokovega razvoja. Tu moramo biti pazljivi, saj lahko zaradi pretiranega oštevanja in kaznovanja
neposlušnosti pri otroku zaviramo njegov razvoj. »Če otrok ni gospodar svojih dejanj in se ne more
pokoravati niti lastni volji, bo še toliko manj sposoben pokoravati se volji nekoga drugega.« (prav
tam, str. 17). Druga oblika poslušnosti je oblika, h kateri stremi današnje izobraževanje. Na tej
stopnji otrok lahko vedno uboga. Njegove sposobnosti so se že dovolj ustalile, da jih lahko poleg
lastne volje usmerja tudi volja nekoga drugega. Tretja stopnja poslušnosti pa presega drugo. Tu gre
za pojav ubogljivosti, kjer se otrok zave, da je učitelj oz. odrasli nekdo, ki ga v osebnosti presega.
Otrok postane željan in neučakan, da bi se lahko ravnal po nekom, ki ga presega. Učitelj mora biti
obziren in pazljiv, da ne izrablja svoje moči, ki jo ima nad otrokom (povzeto po prav tam).
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Osnovna šola montessori stremi tudi k religioznemu razvoju – religiozni vzgoji. Maria
Montessori je pri otrocih opazila sposobnost za globoko in spontano zbranost, zmožnost in ljubezen
do tišine, sposobnost za ljubezen in red, ljubezen do dela, sposobnost za medsebojno pomoč in
sodelovanje in sposobnost za veselje. Razvijanje naslednjih otrokovih sposobnosti je temelj
religiozne vzgoje:


Sposobnost kontemplacije

Otroka pritegne nekaj, kar je zunaj nas samih in se v to poglobimo, zamaknemo. Za otroka so še
tako preproste vsakodnevne stvari skrivnost in se ob njih ustavijo in počivajo v čudenju in
globokem spoštovanju. Kontemplacija preoblikuje otroka. Ko stopi v zbranost in kontemplacijo,
postane tih, vesel in miren (prav tam).


Sposobnost za tišino

Tišino, kot jo razume Montessorijeva, dosežemo postopoma z nadzorovanjem volje ter s
ponavljanjem vaj, dokler ne dosežemo popolne umirjenosti telesa, v katerem prisluhnemo notranji
tišini, ki pride na površje in postopoma ustvari ozračje tišine. To ni prisiljena tišina, ampak notranja,
izpolnjena (prav tam).


Sposobnost veselja kot izraz verskih zmožnosti otroka

Religiozna izkušnja je za otroka zelo bistvena – spremljata jo veselje in globoka sposobnost za
molitev. Kar potrebuje otrok od učitelja je, da poimenuje ta odnos, ljubezen in veselje. Na tem
področju se je kot nadaljevanje dela M. Montessori oblikovala »Kateheza Dobrega pastirja«, kjer
sta prepletena pedagogika montessori in krščanska vzgoja (prav tam).
Kozmični vidik – kozmična vzgoja je sestavni del celotnega šolskega dogajanja in temeljni odnos
omenjene celovite vzgoje. Je temelj filozofije oz. teorije, ki jo je zagovarjala Montessorijeva. Vso
pedagogiko je izpeljala iz kozmične vzgoje. Kozmos je prostor kot urejena celota, vsak element v
naravi ima smisel v ravnotežju vesolja ter sledi zakonom narave. Kozmična vzgoja se prepleta
skozi velike zgodbe, ki razlagajo nastanek sveta, števil, izuma pisanja ... Otroku je vedno najprej
predstavljena celota (kozmos) in otroka nato v skladu z njegovimi razvojnimi fazami vključuje v
ta sistem (povzeto po prav tam).
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M. Montessori se je trudila za vzgojo za mir. Kurikulum za mir v osnovnošolskem obdobju
vsebuje študij kultur sveta, spoznavanje temeljnih človekovih potreb. S poudarkom na človeški
družini in na medsebojnih odnosih med vsemi živimi bitji začnejo učenci odkrivati, da niso ločeni
od preostalega sveta, ampak integralni del pri ustvarjanju harmoničnega sveta. Vzgoja in
izobraževanje je najbolj vplivna in univerzalna pot za rekonstrukcijo družbe, pot za tranzicijo od
vojn k miru. Vendar pa ni dovolj, da o miru le govorimo. Otrokom je potrebno pripraviti okolje, v
katerem bo pridobil izkušnjo miru. Vzgoja za mir v prvi vrsti terja spremenjeno držo učitelja, zato
mora biti njegova priprava na vzgojo za mir fizična, umska in duhovna. Vsaka generacija lahko
spremeni človeštvo na bolje, vendar otroci ne smejo utelesiti sovraštva, predsodke in napačni ponos
starejše generacije.

2.2 MONTESSORI MATERIALI
Materiali so bistveni v metodi montessori. Otrok skozi intenzivno delo spoznava nove stvari. Do
njih se dokoplje sam, kar mu prinese zadovoljstvo. Materiali, ki jih je razvila Maria Montessori,
omogočajo otroku, da z lastnim in samostojnim delom doseže koncentracijo, s katero je sposoben
odkrivati sebe in okolje, kar je ključnega pomena za njegov razvoj. Tu igra prav pomembno vlogo
učitelj, ki predstavi posameznemu otroku določen material, ki mora zadovoljiti otrokovo trenutno
potrebo po določeni aktivnosti, zato učitelj otroku ponudi tistega, ki ustreza njegovi stopnji razvoja.
Namen materialov je urjenje opazovanja, klasificiranje različnih lastnosti, delovanje k
usmerjenemu raziskovanju in razkrivanje sveta tako, da lahko opazi več stvari v večjem obsegu in
podrobnostih (Montessori, 2009; Lillard, 1972).
2.2.1 Značilnosti montessori materialov
Materiali morajo biti otrokom dostopni, zato se nahajajo na nizkih in odprtih policah tako, da jih
lahko otrok doseže brez pomoči odraslega. Otroku se s svojo dosegljivostjo ponujajo in mu
omogočajo možnost izbire, nikakor pa se mu ne vsiljujejo. Urejeni so v določenem sosledju, tako
da je vsakemu posameznemu materialu namenjeno določeno mesto. Vedno si sledijo od leve proti
desni. Ta smer nam je nekako logična in najbližja, saj tako poteka naša pisava, poleg tega pa v tej
smeri tudi ponazarjamo časovno sosledje. Postavitev materialov pa poteka tudi od spodaj navzgor,
saj si materiali ponavadi sledijo po težavnosti in jih skoraj vsi otroci uporabljajo v nekem
določenem zaporedju. Zato je pri postavitvi upoštevana tudi rast otroka. Tako so prvi materiali, ki
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jih otrok uporabi, zloženi na nižje police, da jih lahko doseže, tisti materiali, s katerimi pa še kakšno
leto ne bo delal, se postavijo na višje police (Devjak, 2008; Montessori, 1967; Lillard, 1972).

Slika 4: Montessori materiali zloženi na nizkih odprtih policah
Značilnost montessori materialov je, da je njihovo število omejeno, natančneje, posamezen
material se ne podvaja. Ko si otrok zaželi material, ki je že zaseden, mora počakati, da drugi otrok
preneha delo z njim. S tem razvija potrpežljivost, vztrajnost in vzdržljivost. Med čakanjem lahko
opazuje delo otroka, ki trenutno dela s tem materialom in si pridobi nekaj informacij o samem delu.
Če ne želi čakati, se lahko odloči za drug (še ne zaseden) material in prestavi željeno delo na
naslednji dan ali pa se mu enostavno odpove. Otrokovo odločitev o preložitvi dela na naslednji dan
spremlja močna volja, saj se s tem motivacija ohranja dalj časa in pri otroku krepi stalnost in
odločnost. Pogosto se v nastali situaciji razvije pogovor oz. pogajanje. Oba otroka želita delati z
istim materialom in če želita doseči kompromis, morata biti prepričljiva ter znati zagovarjati svoje
želje. To je najboljša priprava na demokratičnost, po drugi strani pa gre tu tudi za socialni kontakt
med otroki, saj je drugače njihovo delo bolj ali manj individualno (Montessori, 2009, 1967).
Material oz. vse, kar je potrebno za izvedbo določene dejavnosti, je zloženo na pladnju, košari ali
zaboju. Otrok si ga tako lahko brez težav prinese do delovnega prostora. Material mora biti čist,
nepoškodovan in popoln, kar pomaga otroku, da pridobi čut za skrb in previdnost pri delu z njim.
Materiali so lepo oblikovani, privlačni in barvno premišljeni. Materiali so pogosto barvno usklajeni
(roza pladenj, roza zaboj, roza škarje, roza svinčnik). Barvna usklajenost otroku pomaga pri
ustvarjanju reda, saj točno ve, kaj spada skupaj, zato lahko samostojno zaključi z dejavnostjo in
material pospravi (Montessori, 1967).
Za materiale je značilno, da vedno sledijo principu »od enostavnejšega k zahtevnejšemu«. Otroku,
ki spoznava števila do 10 zato najprej ponudimo 10 rdečih palic, pri katerih je edina spremenljivka
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dolžina. Pozneje mu predstavimo števne palice (enakih dolžin kot rdeče palice), ki so razdeljene
na 1 dm dolge odseke, obarvane izmenično rdeče-modro. Otrok tu šteje odseke in vsaki palici
priredi ustrezno število (Lillard, 1972; Gasser, 2001).
Značilnost montessori materialov je tudi stopnjevanje »od konkretnega k abstraktnemu« (Lillard,
1972). Otroku najprej pokažemo konkretno stvar, npr. živo pikapolonico. Otrok opazuje njeno
zunanjost in gibanje. S pomočjo majhnih predmetov, ki ponazarjajo pikapolonico, jajčeca, ličinko
in bubo lahko otroku predstavimo njen razvojni krog. Dalje lahko uporabimo sličice, kar je že bolj
abstraktno kot predmeti. Pozneje si lahko na podlagi poznavanja razvojnega kroga pikapolonice
predstavlja razvojni krog večine žuželk.
Materiali so namenjeni pripravi otroka za poznejše učenje. Zapenjanje gumbov na jopici je
posredno motorična predpriprava roke za pisanje. Ko otrok s prstom drsi po številkah iz
smirkovega papirja, si jih zapomni s pomočjo mišičnega spomina in pozneje, ko bo prišel čas, da
bo pričel s pisanjem, ne bo potrebno vložiti veliko truda, saj bo pri pisanju samozavesten in
intuitiven (prav tam).
Materiali imajo tudi izolacijo težavnosti, kar omogoča lažje zaznavanje problema. Rdeče palice
so si enake po debelini, širini in barvi. Njihova spremenljivka je le dolžina, ki se stopnjuje od 10
cm do 100 cm. Prav tako je pri barvnih tablicah, ki so vse enake velikosti, imajo enak lesen okvir
in se razlikujejo le v barvah in njihovih odtenkih. Ta princip je bil osrednja zamisel Marie
Montessori pri oblikovanju materialov (Lillard, 1972; Chattin-McNichols, 1992).
Kontrola napake je prisotna prav v vseh materialih montessori. Ta pomaga otroku na poti
samostojnosti, saj mu omogoča neodvisnost od odraslih. Otrok pri delu sam ugotovi oz. oceni ali
je bil pri vaji uspešen ali ne. Pri vaji klade z valji se mora dimenzija valja ujemati z dimenzijo
odprtine. Če valj ne gre v odprtino, bo otrok sam spoznal, da mora poiskati valj, ki ne bo
preozek/preširok ali prenizek/previsok. Kontrola napake pomaga, da otroka brez direktnega
poseganja ali opominjanja odraslega, vzgajamo k skrbnemu, samostojnemu in zbranemu delu. Ko
dojame princip kontrole napake spozna, da je pri delu lahko neodvisen od odraslega, ki ga pa še
vedno lahko pokliče, ko presodi, da potrebuje njegovo pomoč. Maria Montessori je poudarjala, naj
otroka ne opozarjamo na napake, ki jih stori pri neki vaji in ga ne popravljamo. Če otrok ni
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sposoben popraviti napake pomeni, da razvojno tega trenutno še ni sposoben in da jo bo čez čas
spontano popravil (Lillard, 1972; Montessori, 1967).
2.2.2 Uporaba in predstavitev materialov
Uporaba materialov je namenjena le otrokom. Nikakor ne smejo biti predmet poučevanja s strani
učitelja. Učitelj z materialom pridobi otrokovo pozornost, mu predstavi delo z njim in pokaže
različne variacije, ki jih določen material omogoča. Samo rokovanje z njim pa je izključno
otrokovo delo (Chattin-McNichols, 1992).
Pri uporabi montessori materialov veljajo določena pravila, ki jih moramo upoštevati:







spoštovanje materialov;
previdnost pri uporabi;
poznavanje značilnosti materiala (cilji, način uporabe, predstavitev materiala, sosledje
materialov);
pred uporabo se material odnese na mizo ali preprogo (odvisno od načina uporabe);
med samim delom otroka ne motimo;
po končanem delu je potrebno material vrniti na svoje mesto in to v stanju, kot je bil pred
uporabo (Lillard, 1972).

Pred samo uporabo materiala je nujno potrebna njegova predstavitev. Predstavitev poleg
posredovanja načina uporabe materialov učitelju omogoča tudi stik z otrokom in njegovim
notranjim razvojem. Pri predstavitvi je pomembna natančnost. Otroci si želijo, da jim nek postopek
pokažemo zelo počasi in zelo nazorno, saj jih natančnost nadvse privlači in posledično tudi sili k
delu (prav tam). Odrasli nekatera vsakdanja opravila postorijo popolnoma nezavedno (npr.
oblačenje, zapiranje vrat, umivanje rok) in hitro. Otroci nas radi opazujejo in posnemajo, vendar
nam ponavadi ne zmorejo slediti. Da se nekega opravila lahko naučijo, jim ga je potrebno pokazati
počasi z vsemi vmesnimi koraki.
Otrok se po predstavitvi sam odloči, ali bo aktivnost izvajal ali ne. Pri delu mu ne smemo pomagati,
čeprav se nam zdi prepočasen. Če ima otrok dalj časa težave pri izvajanju neke naloge, mu učitelj
lahko pomaga, vendar mora biti previden, da otrok ne dobi občutka neuspešnosti. Učitelj ponovno
izvede predstavitev in nazorneje prikaže tisti del, ki otroku dela težave. Pri dejavnosti ga pustimo,
kolikor časa potrebuje. Pri predstavitvi vedno izhajamo iz znanega k neznanemu, zato ponovimo
nekaj, kar se je otrok že naučil (Devjak, 2008, Lillard, 1972).
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2.2.3 Materiali za matematiko
Želja po znanju vzpodbuja človekov um. Ta kvaliteta loči človeka od ostalega rastlinskega in
živalskega sveta. Človekov um je nagnjen k abstrahiranju, ugotavljanju, predstavljanju,
argumentiranju, računanju in k natančnosti. Vse te različne kvalitete lahko že zgodaj opazimo pri
otroku. Takoj ko otrok razume in govori jezik odraslega, abstrahira stvari, kot so drevesa, rože,
knjige, igrače, itd. Dobi predstavo o stvareh. Človek ima um, ki ugotavlja, sklepa, raziskuje in
logično razmišlja (Gettman, 1987).
Otrok začenja pridobivati matematično znanje že veliko prej kot v šoli. To znanje mu skozi vzorce
narekuje že narava sama. Vse v naravi se dogaja v nekem določenem zaporedju, kar otroku pomaga,
da vzpostavi ritem, ki ga pomirja in se lahko v svojem okolju počuti varno. Otroku je zato
pomembno, da dejavnosti tekom dneva potekajo po predvidenem urniku (bujenje, zajtrk, vrtec,
kosilo, spanje, bujenje, odhod domov, igra, večerja, priprava na spanje, spanje). Pri pripravi mize
otrok prireja krožnike k vsakemu članu družine. Kmalu tudi spozna, da se nikakor ne bo mogel
obleči, če bo najprej oblekel pulover in nato spodnjo majico ali pa najprej obul čevlje in nato želel
obuti nogavice. Sledenje zaporedju mu olajša delo (Priročnik za matematiko, 2013). Na pouk
matematike so se otroci posredno pripravljali s pomočjo materiala in sredstev za vajo čutil in s
praktičnim delom, kjer so vadili natančnost v vsem, kar so počeli. Stvari so razvrščali po parih ali
po velikosti, kot je višina, dolžina in širina ter se naučili razlikovati med enakim in različnim.
Posredna priprava je zelo pomembna, saj vedno želimo izhajati iz tega, kar je otroku že znano in
kar že zna (Keržič, 1997).
Nekatere stvari so včasih preprosto preveč kompleksne, da bi jih dojeli kot take, zato ljudje ves čas
stremimo k poenostavljanju. Matematika tu igra pomembno vlogo. Pomaga nam sposobnost
abstraktnega mišljenja, da si neko stvar lahko predstavljamo. Otrok si lahko že zelo kmalu
predstavlja, v kakšnem razmerju so si števila 1, 10, 100 in 1000, čeprav mogoče še ni povsem dojel
števila sama, prav tako še ne pozna dobro vmesnih števil. Gre za enostavno predstavo enice kot
male kocke (1 cm x 1 cm x 1 cm) , desetice kot deset enic sestavljenih v palčko (1 cm x 1 cm x 10
cm), stotice kot deset desetic sestavljenih v kvadrat (1 cm x 10 cm x 10 cm) in tisočice kot deset
stotic sestavljenih v kocko (10 cm x 10 cm x 10 cm) (Gettman, 1987).
Montessori pedagogika ponuja otroku na področju matematike predstave na zelo konkretnem
nivoju (Gettman, 1999, str. 159). Otrok se ne zaveda vedno, česa točno se uči, vendar ga
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matematika s svojo preprostostjo popolnoma očara. Pri dojemanju matematike mu pomagajo
praktične in senzorne aktivnosti. Pri predstavi števil 1, 10, 100 in 1000 igra konkretni material
bistveno vlogo. Otrok kocko »1000« občuti in senzorno dojame njeno razmerje do »1«, »10« in
»100«.
Podoben material so zlata zrna, kjer otrok dojame enico kot točko, desetico kot daljico, stotico kot
kvadrat desetico in tisočico kot kub desetice (Program osnovne šole montessori, 2013). S pomočjo
praktičnih dejavnosti, ki mu jih omogočajo materiali, otrok pridobi pomembne telesne izkušnje v
treh bistvenih matematičnih spretnostih (natančnost, računanje in ponavljanje). Senzorne aktivnosti
pa so mu v pomoč pri spoznavanju in dojemanju matematičnih vsebin (dolžina, količina ... ).
Učenje poteka v treh korakih:


predstavitev komponent,



združitev komponent in izluščenje značilne lastnosti ter



ponavljalne vaje (Gettman, 1999, str. 160).

Materiali otroka popeljejo v svet matematike in mu pomagajo pri razumevanju števil ter procesov
vseh računskih operacij (Devjak, 2008).
2.2.3.1 Primera montessori materiala za matematiko
V nadaljevanju želim prikazati način predstavitve dveh didaktičnih materialov za matematiko, ki
se uporabljajo v pedagogiki montessori, in sicer rdeče in modre palice ter peščena števila.
Predstavitvi sta nam bili predstavljeni v okviru izobraževanja v pedagogiki montessori za učitelje
otrok v starosti 6–12, ki poteka v letih 2013–2015. Sprva so navedeni materiali, ki so potrebni za
določeno predstavitev, nato sledi kontrola napake, ki nam pove, kje lahko otrok sam vidi ali je
pravilno rešil nalogo ali ne, sledijo cilji posamezne naloge, na koncu pa je še sama predstavitev.
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1. RDEČE IN MODRE PALICE
Material: 10 rdeče-modrih palic.
Kontrola napake: barva in dolžina palic.
Mikavna točka: velikost palic.
Cilji: naučiti se imena števil od 1 do 10.

Slika 5: Rdeče in modre palice

Otrok najprej posamično nosi palice s police na preprogo. Ker se je predhodno seznanil z rdečimi
palicami, ki so enake rdeče-modrim, le da so samo rdeče barve, lahko to delo opravi samostojno,
saj ve, kako se jih pravilno nosi. Na preprogo mu jih ni potrebno zlagati po vrsti, temveč jih
poljubno razporedi. Pri prvi vaji otrok poišče najdaljšo palico in jo postavi v zgornji levi kot
preproge. Nato poišče naslednjo po vrsti, ki je za en prekat krajša od prejšnje.
Ko konča, mu učitelj postavlja vprašanja, kot so: katera je najkrajša/najdaljša? Nato s prstom
pokaže na najkrajšo palico in pove, da je ta »ena« (dolga 1 prekat). Naslednja je »dve«. Pokaže na
prvi del palice in reče »ena« in nato na drugi del ter reče »dva«. Otrok tako vidi, da se ta palica
imenuje »dve« ravno zaradi teh dveh delov. Učitelj enako naredi s palico »tri«.
Sledi učna ura v treh stopnjah, s katero učitelj preveri ali je otrok osvojil pojme. Daje mu naslednja
navodila: »Daj mi v roke dve.«, »Daj mi na koleno tri.«, »Daj dve na preprogo.«, »Daj mi v roke
ena.«, »Daj mi na koleno tri.« … Otrok ne spozna vseh palic naenkrat, marveč jih osvoji v daljšem
časovnem obdobju.
Pri tem materialu se lahko izvajajo še dodatne dejavnosti:


IGRA SPOMIN je dejavnost, kjer otrok razvrsti palice od najdaljše do najkrajše, zapre oči
in učitelj vzame eno palico. Otrok mora ugotoviti, katere ni. Vlogi se lahko tudi zamenjata.



Pri naslednji dejavnosti otrok zloži palice na preprogo. Palico »deset« položi na vrh
preproge in učitelj ga vpraša, ali lahko naredi še kakšno »deset«. Ko vse sestavi, pogledava,
koliko desetk je dobil in katere palice je uporabil (1 in 9, 2 in 8, 3 in 7, 4 in 6). Nastavi
lahko palico tudi 12.



LABIRINT (Pripraviti je potrebno tri preproge, na kateri bova postavljala labirint.): Otrok
prinese palico ena, nato dve, ki jo postavi pravokotno na konec palice ena. Otrok prinese
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palico tri, ki jo postavi pravokotno na konec palice dve
in vzporedno s palico ena in tako se postavljanje
nadaljuje.


Lahko postavi vse palice v vrsto na preproge in šteje vse
koščke (šteje do 55). Za otroke je to velik vizualni
učinek, ki vključuje veliko gibanja (Priročnik za
matematiko, 2013).

Slika 6: Iz rdečih in modrih
palic lahko sestavimo labirint

2. PEŠČENA ŠTEVILA
Materiali: zelene plošče, približno tako velike kot plošče
za peščene črke, s številkami iz brusnega papirja od 0 do 9.
Kontrola napake: učitelj, brusni papir.
Cilj: predstaviti simbole in nato imena števil od 0 do 9.
Mikavna točka: občutiti brusni papir.

Slika 7: Peščene številke

Učitelj vzame ploščico s številko ena. Postavi jo na mizo in z levo roko stabilizira ploščico. Z desno
roko začne drseti po številki. Otrok ponovi. Nato učitelj ploščico obrne okrog, jo položi v levi
zgornji kot mize, vzame naslednjo in ponovi postopek. Enako nadaljuje z vsemi ostalimi
številkami.
Pomembno je, da roko, s katero se drži ploščice med drsenjem po številki, čim bolj lahno položi
na ploščico. Roka, s katero se drsi po številki, pa naj bo mehka in lepo gibljiva. Drsenje mora biti
tekoče in lahko. Po številki se drsi z dvema prstoma, ker so tako gibi podobni tistim pri pisanju.
Kadar med drsenjem spremenimo smer, se malo ustavimo. Ploščico postavimo pred otroka, ko je
on na vrsti. Če je miza majhna, naj otrok sedi na sredini, učitelj pa na robu. Te predstavitve ne
delamo na tleh, ker pišemo vedno na mizi. Vse številke otroku predstavimo naenkrat. Prva
predstavitev poteka v tišini (Priročnik za matematiko, 2013).
Pozneje se doda še jezik. Dejavnost poteka enako kot zgornja, le da številko, preden jo ponudimo
otroku, da ponovi, še poimenujemo. To je postopna predstavitev – številke dodajamo počasi, ne
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vse naenkrat. Preden uvedem novo številko, vedno preverimo, če si je otrok zapomnil prejšnje
(prav tam).
2.2.4 Materiali za slovenščino
Predpriprava na branje in pisanje se začne že ob rojstvu. Otrok naj bi bil obkrožen s človeškimi
glasovi. Najbolje je, da mu že od vsega začetka poimenujemo vse, kar vidimo ter za predmete
uporabimo pravilno poimenovanje. Pomembno je tudi, da je v stiku s pisano besedo (opazuje očeta,
ko bere časopis/knjigo). Otrok vse besede »vsrka« vase in si jih zapomni. V montessori okolju se
otrok pripravlja na branje in pisanje že z vajami iz vsakdanjega življenja. Z njimi razvija kontrolo
gibanja in povezavo oko – roka. S pomočjo senzornega materiala razvija zaznavne sposobnosti,
vidno in slušno razlikovanje, sposobnost klasificiranja in primerjave, kar je potrebno za pisani jezik
(Lillard, 1972).
Skozi različne dejavnosti otrok pripravlja roko na pisanje. Najprej opravlja vaje, s katerimi razvija
večje mišice (rdeče palice), zato veliko hodi in dela z velikimi gibi. Ko to izpopolni, ga začnejo
zanimati vaje, ki zahtevajo večjo motorično natančnost, zato je dalj časa na enem mestu, s čimer
se zmanjša število sprehodov do polic. Njegove mišice se pripravljajo na držanje pisala (pikanje,
striženje), na gibanje od leve proti desni (peščene črke), na pisanje med vrsticami (kovinski liki)
(Lillard,1972). Kmalu za temi vajami sledi postopen prehod na papir, pri katerem otrok najprej
piše na bel trak posamezno črko, nato piše na eno črto, kjer mora biti pozoren, da se črka dotika
črte, vendar ne gre čez in na koncu sledi pisanje med dvema črtama.
K razvoju jezika pripomore tudi popolna svoboda pogovora (otroci – otroci, odrasli – otroci).
Besedni zaklad se ves čas nadgrajuje z natančnim poimenovanjem vsega v okolju. Pri tem si lahko
pomagamo z napisi, ki jih obesimo na predmete v okolju, ki zavzemajo čim različnejša področja.
V pomoč so nam tridelne karte, ki vsebujejo sliko predmeta in napis njegovega poimenovanja.
Hoja po črti in igra tišine sta dejavnosti, ki prav tako prispevata k razvoju jezika. S hojo po črti
otrok razvija svoje ravnotežje (nosi kozarec vode na pladnju), kontrolo gibanja (teče hitro, hodi
čim bolj počasi) in se zaveda svoje leve in desne strani. Z igro tišine otrok prav tako nadzira svoje
gibanje, se zaveda samega sebe in je pozoren na zvoke iz okolice (Lillard, 1972).
Učitelj po vseh teh vajah začne bolj direktno predstavljati jezik. Otroku izlušči določen glas in
govori besede, ki vsebujejo določen glas na različnih mestih besede (na začetku, koncu in sredini

Prosen, P. 2013. Razredni učitelji o uporabi didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini.

31

besede), nato pa s pomočjo peščenih črk predstavi simbol tega glasu. Črke predstavlja postopoma
s tristopenjsko predstavitvijo. Drsenje kazalca in sredinca po peščeni črki povzroča, da si otrok
obliko črke fizično zapomni. Ko otrok pozna 8 do 10 črk, mu predstavimo premično abecedo, s
katero sestavlja besede na preprogo, vendar od njega ne zahtevamo, da piše ali bere. Ko otrok
samostojno sestavlja zgodbe, včasih ne zna sestaviti besede, katerih črk še ne pozna. Tu mu
pomagamo, vendar ga ne popravljamo in ne razlagamo teoretičnega ozadja jezikovnih posebnosti.
Naloga te vaje je tudi, da otrok izraža svoje misli. Vzporedno s peščenimi črkami in premično
abecedo predstavimo tudi kovinske like (predstavljeni v nadaljevanju), s katerimi se motorično
pripravlja na držanje pisala in pisanje med vrsticami. Sledi otrokovo bogatenje besednega zaklada
pisnih besed s tridelnimi kartami, ki jih pripravlja učitelj. Otrok sestavlja besede in stavke s
pomočjo male premične abecede (Lillard, 1972).
V obdobju, ko otrok spoznava pisni jezik popolnoma spontano in naravno, se moramo zavedati, da
popravljanje njegovih napak nikakor ni primerno s strani učitelja. Tudi ga ne sprašujemo, kaj je
napisal.
S pisanjem kmalu pride tudi branje. Najprej bere posamezne besede, ki mu jih sproti zapisujemo
na bel trak. Vedno imamo zraven pripravljene predmete, katerih besede bo prebral (npr. žir). Prvi
sklop so besede, ki so fonetično čiste (sir, žir, bik). Na enak način nadaljujemo s posebnostmi (lev,
vrč, prst). Sledi branje posameznih besed (glagolov, samostalnikov in pridevnikov). Otrok tu le
bere in se mu ne poda razlaga, katero besedno vrsto bere. Tu mu dovolimo raziskovanje besed in
njihovih pomenov. Ko potrebuje večji izziv, se mu ponudi branje navodil, pri katerih preverimo
njegovo razumevanje besedila. Otrok prebere navodilo in ko ga razume, to tudi naredi. Sledi branje
kratkih knjig.
V predšolskem obdobju besedno vrsto le nakazujemo s pomočjo vprašalnic (kaj potrebujemo, kaj
naredimo, kakšno stvar potrebujemo, itd.) in simbolov. V tem obdobju še ne uporabljamo
poimenovanj za besedne vrste (samostalnik, glagol, pridevnik, veznik, itd.), saj se slovnico učijo
pozneje v osnovni šoli.
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Simboli za posamezno besedno vrsto:







samostalnik – velik črn trikotnik,
pridevnik – srednje velik temno moder trikotnik,
glagol – velik rdeč krog,
veznik – roza pravokotnik,
predlog – zelena lunca in
prislov – mali oranžen krog (Lillard, 1972).

Slika 8: Simboli besednih vrst
postavljeni nad stavek

Otrok si s takšnimi vajami najprej pridobi izkušnjo pomenov besed, kar mu pomaga kasneje, ko se
podrobneje uči posamezne besedne vrste. Otrok se v montessori okolju nauči pisanja na nevsiljiv
in njemu lasten način. Ko pride na vrsto branje, je ta v popolni obliki in se ga loti brez strahu ter
pretiranega truda in branje mu je v veliko veselje (Lillard, 1972).
2.2.4.1 Primera montessori materiala za slovenščino
Prav tako kot pri matematiki želim tudi tu predstaviti dva materiala oz. prikazati način njiune
predstavitve otroku. Tudi te predstavitve so pridobljene na izobraževanju v pedagogiki montessori
za učitelje otrok v starosti 6–12, ki poteka v letih 2013–2015.
1. PEŠČENE ČRKE
Material: peščene črke.
Cilji:



priprava na pisanje in branje,
vzpodbuda za jezik, vzpodbuda za govor.

Kontrola napake: odrasli.

Slika 9: Peščena
črka

Mikavna točka: otrok spozna črko.
Preden začnemo, si vedno umijemo prste, da odstranimo maščobo, ki se nabere in je roka tako res
pripravljena za tipanje. Učitelj vzame tablico s črko in jo postavi na mizo. Z levo roko jo stabilizira
na levo spodnjo stran tako, da je v obliki črke L. Po črki drsi s sredincem in kazalcem (s tema
prstoma zato, ker v takem položaju tudi pišemo) tako, kot bi jo napisal. Otrok ponovi. Nato učitelj
ponovno drsi po črki in jo poimenuje. Otrok ponovi.
Na to vajo je otrok pripravljen, ko je predhodno vadil tip in smisel za obliko. Te črke so nalepljene
na lesene plošče. Rdeča barva je rezervirana za soglasnike, modra pa za samoglasnike. Otrok se
nauči črke s pomočjo treh čutil (vid, sluh in tip). Ko izgovorimo ime črke, otrok s prsti drsi po
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obliki te črke ter ponovi njeno ime. To vajo otrok izvaja v obdobju, ko želi vse pretipati, zato je še
kako primerna za usvajanje črk (Keržič, 1997).
Naenkrat obravnavam samo 3 črke. Vsaj eno črko izberem takšno, na katero je čustveno navezan.
Vedno, ko jih predstavim, vzamem črke iz različnih skupin.
Montessori pravi, naj začnejo s takšnimi črkami, ki jih uporabljajo v svoji deželi (Priročnik za jezik,
2013).
2. KOVINSKI LIKI
Material:




kovinski liki,
tri različne barvice,
pladenj za vajo.

Cilj: priprava roke na pisanje med vrsticami.
Mikavna točka: nastali lik.

Slika 10: Kovinski liki

Kontrola napake: odrasli.
Učitelj gre z otrokom do police in na pladenj zložita en kovinski lik, ki vsebuje roza okvir in moder
lik (npr. kvadrat). Otrok si izbere tri barvice in vzame list papirja. Med predstavitvijo učitelju ni
potrebno veliko razlagati, saj je pomembno, da je otrok pozoren na njegove gibe. Učitelj najprej na
list papirja prestavi okvir lika in ga poravna v levi spodnji kot. Vzame barvico in pokaže, kako se
jo pravilno drži. Postavi jo v levi spodnji kot in počasi včrta lik. Potem odloži barvico, umakne
okvir in postavi kovinski lik v včrtan lik. Vzame drugo barvico in ga na enak način očrta. Nato
pospravi barvico in kovinski lik postavi v okvir. Med samo dejavnostjo učitelj opazuje otroka, ali
je pozoren na njegovo izvajanje. Nato vzame tretjo barvico, jo postavi v levi spodnji kot in riše
vijuge približno 1 cm narazen ter zaključi v desnem zgornjem kotu tako, da je celoten lik zapolnjen
z vijugami (Priročnik za jezik, 2013).
Kovinske ploščice z izrezanimi geometrijskimi liki služijo za vajo držanja peresa. Najprej se izriše
obris lika, nato pa se površina zapolni z »vijuganjem«, se pravi, da otrok z barvico znotraj lika riše
vijuge, ki ne smejo preiti črte obrisa. Čim večja je spretnost, tem gostejše so črte in enakomerneje
pobarvana površina. Te vaje služijo predvsem za trening zapestja in za pravilno držanje pisala. Iz
pobarvanih površin lahko ugotovimo, kakšno zrelost je glede na obvladovanje pisala otrok dosegel
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(Keržič, 1997). To je edini material, ki navaja na pisanje med vrsticami. Pred 4. letom te vaje ne
izvajamo (Priročnik za jezik, 2013).
2.2.5 Raziskave o učinkih vzgoje montessori
V Sloveniji se pedagogika montessori šele razvija, zato nekih večjih raziskav glede učinka vzgoje
montessori žal še ni. Pomagamo si lahko z raziskavami, ki so jih izvedli v tujini, kjer je ta
pedagogika prisotna dlje časa. Kordeš Demšar (2007, str. 89) je v reviji Sodobna pedagogika
predstavila dve raziskavi, ki sta preverjali učinek vzgoje montessori:
V prvi so preverjali vpliv vzgoje montessori na socialnem področju in na področju pridobljenega
znanja. Otroci so bili evalvirani ob koncu dveh obdobij, v katerih je pedagogika montessori
najpogostejša, se pravi predšolskega (od 3 do 6 let) in osnovnošolskega (od 6 do 12 let). Spremljali
so otroke v javnih vrtcih (tistih s programom montessori in tistih brez njega), katere so starši želeli
vpisati v vrtec montessori, a ni bilo prostora. Zato so izžrebali tiste, ki so bili sprejeti. Spremljala
je torej tiste, ki so iz žreba izpadli in so morali dati otroke v druge javne programe, in otroke
montessori. Ob koncu vrtca so petletni otroci montessori bolje opravili standardizirane teste za
branje in matematiko, bili vključeni v bolj kakovostno igro na igrišču in pokazali boljše socialne
sposobnosti. Pokazali so tudi večjo skrb za poštenost in pravičnost. Ob koncu druge triade so
dvanajstleni otroci montessori pisali bolj ustvarjalne eseje z bolj celostno strukturo stavkov, izbirali
so bolj pozitivne odgovore na družbene dileme in imeli večji občutek skupnosti v svoji šoli kot
njihovi vrstniki v kontrolni skupini (Lillard, 2006; v Kordeš Demšar, 2007).
Drugo raziskavo so naredili med maturanti v Združenih državah Amerike. Primerjali so sedanje
sošolce, ki so bili med 3. in 11. letom v šolah montessori in tiste, ki so bili takrat v drugih programih.
Standardni testi so pokazali, da so gimnazijci iz šol montessori mnogo bolje opravili standardne
teste (ACT in WKCE) na področju matematike in naravoslovja ter družboslovnih znanosti, čeprav
so tedaj že 5 do 7 let obiskovali enako šolo kot maturantje v kontrolni skupini. V sklepu raziskave
navajajo, da je raziskava pokazala, da okolje montessori daljnoročno pozitivno vpliva na življenje,
pa tudi, da lahko iz rezultatov sklepamo, da so se otroci montessori dobro znašli v tradicionalni šoli
in bili v njej uspešni. (Rindkopf, 2003; v Kordeš Demšar, 2007).
Vidimo lahko, da vključenost v montessori vzgojno-izobraževalne institucije pripomore k
učinkovitejšemu učenju. Otroci so bolje opravili standardne teste in se tudi uspešno vključili v
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tradicionalne šole, kar pomeni, da drugačen način dela z otroki, ki ga zagovarja pedagogika
montessori, ne predstavlja nikakšnih ovir za nadalnje izobraževanje. Izpostavila bi tudi ugotovitev,
da so se otroci, ki so imeli možnost obiskovanja montessori vrtcev oz. šol, izkazali bolje na
socialnem in moralnem področju.
2.2.6 Kritike koncepta Marie Montessori
Maria Montessori je tekom svojega življenja bila poleg pohval in spodbud deležna tudi številnih
kritik. Najbolj so ji očitali, da je omejila in preprečevala spontano otroško igro. Vsakdanjih otroških
igrač, ki takšno igro spodbujajo, preprosto ni priznavala. Zagovarjala je le delo z didaktičnimi
materiali. Urjenja otrokovih sposobnosti ni vključevala v igro (Medveš, 1992; Bognar, 1987). Na
podlagi zgornjih raziskav pa lahko vidimo, da so petletni otroci, ki so obiskovali vrtce montessori,
bili vključeni v bolj kakovostno igro v primerjavi z otroki, ki so hodili v javne vrtce (Lillard, 2006;
v Kordeš Demšar, 2007). Sprašujem se torej, kaj Montessorijevi pomeni pojem igra. Je otrokom
mogoče dovolj le »zabavno« delo, ki ga doživijo ob materialih? Mogoče pa jim delo res predstavlja
igro, materiali pa so otroške igrače (Bognar, 1987). Ne pozabimo pa tudi tega, da je Montessorijeva
obdržala le tiste materiale, ki so otroke pritegnili in so z njimi delali, ostale pa je zavrgla.
Kritika pedagogike montessori je bila tudi, da otrok ni navajala na kolektivno življenje. Otroci so
v njenih vrtcih in šolah delali večinoma individualno, zato so ji očitali zanemarjanje skupne
aktivnosti (prav tam). Ponovno se lahko sklicujemo na raziskave, ki so jih opravili na podlagi
učinka vzgoje montessori na socialnem področju. Otroci, ki so obiskovali vrtce montessori, so
pokazali boljše socialne sposobnosti ter večjo skrb za pravičnost in poštenost (Lillard, 2006; v
Kordeš Demšar, 2007).
Nadalje so ji očitali nepoznavanje otrokove duševnosti ter njeno racionalistično in neposredno
utilitaristično miselnost, se je kazala tudi v odklanjanju in omejevanju otrokove domišljije, ki je v
predšolskem obdobju bujno razvita. Odklanjala je tudi pravljice, ki spodbujajo razvoj otrokove
domišljije. Igre in pravljice naj bi bile tipičen element v dejavnosti in doživljanju majhnega otroka
(Medveš, 1992).
Temu bi dodala, da v montessori šoli ravno tako najdemo knjige pravljic. Maria Montessori jih ni
odobravala pred vstopom v šolo, saj po njenem pred tem otrok ni sposoben domišljijskega mišljenja
in ga po tem takem nerealne in fantazijske pravljice le begajo. Poudarjala je, da mora otrok v
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predšolskem obdobju pridobivati realne podobe in realne situacije, saj si drugih ne (z)more
predstavljati, ker jih še ni izkusil oz. doživel (npr. otrok si ne more predstavljati volka, ki govori,
ker ga še nikoli ni srečal). Razumeti moramo, da otrok drugače dojema svet okoli sebe kot odrasli
in čeprav se je otrok sposoben navidezno igrati s pomočjo domišljije, je to le posnemanje in
podoživljanje tistega, kar je doživel v realnem svetu. Zato v montessori vrtcih na policah najdemo
realne slike oz. fotografije, ravno tako vzgojitelji izbirajo in pripravljajo zgodbe, ki so realne
(Priročnik za jezik, 2013).
Po metodi montessori so določena področja (estetsko, glasbeno in jezikovno) ostala bolj v ozadju.
Ideje Marie Montessori, kljub temu da so segale daleč prek njenega časa, potrebujejo dopolnitve
in razvoj. Zaradi tega Inštitut za celostno učenje v Münchnu pod vodstvom C. D. Kaula dopolnjuje
izvirni model z najnovejšimi spoznanji psihologije učenja, razvija estetska področja in vnaša prvine
sodobne kulture (Kramer, 1996).
Materiali, ki so nepogrešljiv del pripravljenega okolja, so finančno zelo velik zalogaj, zato svetovno
gledano sodijo montessori vrtci med dražje. Poleg tega imajo vrtci lahko popolno strukturo
materialov, kar pa ni zagotovilo, da tudi delajo po principu montessori. Uspevajo pa tudi vrtci v
zelo revnih predelih sveta (Peru), kjer nimajo možnosti bogato opremiti prostore, vendar so si s
pomočjo razumevanja principov sami iz naravnih materialov, ki jih ponuja narava, izdelali
materiale (Kordeš Demšar, 2007).
V montessori okolju ne bomo našli sredstev, ki jih uporabljajo v javnem vrtcu za področje telesne
vzgoje ali področje estetske vzgoje, se pravi, da ni nobenih mehkih igrač ali telesnovzgojnih
rekvizitov. Sredstva za glasbeno področje pa so vezana le na senzomotorične aktivnosti (Plestenjak,
1992).
Poudariti pa moramo, da je Maria Montessori živela v času, ko otroci niso potrebovali dodatne
telesne vzgoje, saj so bili takrat glede gibanja veliko bolj aktivni kot pa danes, ko nekateri otroci
večino časa sedijo pred računalnikom ali televizijo. Tudi odrasli imamo podobno težavo. Včasih
so ljudje opravljali več fizičnega dela, za razliko od danes, ko je gibanja na splošno veliko manj.
Temu se ni čuditi, saj smo si ljudje priskrbeli prevozna sredstva in dandanes srečamo redke ljudi,
ki še hodijo peš (razen izleti, sprehodi). Tudi za hrano je poskrbljeno in jo lahko gremo kupiti v
trgovino, kar včasih ni bilo možno in so si jo morali pridelati sami. Na kar želim opozoriti je, da
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pedagogika montessori ni nekaj zaključenega, dokončnega. Ravno tako se v določenih stvareh
počasi spreminja oz. se prilagaja tako času kot prostoru. V slovenskem prostoru moramo npr. sami
prilagoditi materiale za naš jezik, saj imamo svoje posebnosti, ki jih v drugih jezikih ni. Iz tega
sledi, da bomo mogoče kakšno stvar dodali ali odvzeli, vendar bistvo pedagogike montessori v tem
ne bo spremenjeno.
In ne nazadnje velja izpostaviti kritiko, da je v pedagogiki M. Montessori mogoče prepoznati
prikrivanje avtoritete vzgojitelja oz. učitelja. Model prikrite avtoritete v pedagoško teorijo uvede J.
J. Rousseau. Njegov koncept prevzame reformska pedagogika, ki se zavzema za t. i. permisivno
vzgojo. Za ta model avtoritete je značilno, da upošteva naravni razvoj otroka. Učitelj oz. vzgojitelj
mora z neposrednim poučevanjem počakati, dokler otrok sam ne pokaže zanimanja. Otrok se tudi
ne kaznuje, temveč se jih vzgaja predvsem z zgledom in pripravo okolja. Otrok se zaradi potrebe
po ljubezni s posnemanjem sam oklene učiteljevega oz. vzgojiteljevega lika, zato ni potrebno, da
odrasli dokazujejo lastno avtoriteto (Kroflič, 1997). Analize permisivne vzgoje pa so pokazale, da
za to vzgojo ni značilno izginjanje avtoritete, ampak preoblikovanje. Avtoriteta ni več zahteva,
ampak brezpogojna ljubezen, ki pa je lahko za otrokov razvoj nevarna, saj otroku daje lažen
občutek svobode (Cerar, 2011).

38

Prosen, P. 2013. Razredni učitelji o uporabi didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini.

2.3 DIDAKTIČNI MATERIALI V JAVNI OŠ
Za razliko od montessori pedagogike v javni osnovni šoli didaktični materiali oz. pripomočki niso
nikoli imeli tako osrednjega pomena. Obravnavani so bolj kot eno izmed možnih pomagal pri
usvajanju in utrjevanju snovi. Učitelji jih v pouk vključujejo po lastni presoji. Kljub vsemu pa
številni avtorji opozarjajo na pomemben vpliv didaktičnih materialov na učenje. Razne raziskave
so jih označile kot zelo pozitivna sredstva za pomoč pri pomnjenju nove snovi. Uporabljajo jih
predvsem za pomoč pri poučevanju otrok z učnimi težavami, saj omogočajo bistveno konkretnejši
prikaz.
Javna in montessori osnovna šola se v marsičem razlikujeta. Montessori koncept smo si že
pogledali, sedaj pa bi se osredinila predvsem na javno osnovno šolo. Predstavila bom, kaj sta njena
vloga in namen, kako so se znotraj nje razvijali didaktični materiali skozi zgodovino in kakšno
terminologijo uporabljamo zanje ter kakšen je njihov namen in uporaba. Na koncu se bom
dotaknila igre kot učne metode oz. predstavila značilnosti tako imenovane didaktične igre.
2.3.1 Namen in vloga javne OŠ
Šola je vzgojno-izobraževalna institucija. Njena primarna funkcija je izobraževanje, ki pa ne poteka
mimo vzgajanja (Zrim Martinjak, 2007). Izobraževalni koncept je za šolo kot šolo primaren, saj
šola, ki ne izobražuje, ni šola, ampak nekaj drugega. Če bi šola samo vzgajala, ne bi bila šola,
ampak (pre)vzgojni zavod (Kodelja, 1995, po Zrim Martinjak, 2007).
Vzgojna oz. formativna vloga šole je v kurikularnem načrtovanju vpisana s poimenovanjem
pouka kot sinteza, »ki vključuje in označuje tri enakovredne temeljne dejavnosti: poučevanje,
učenje in vzgajanje, vezane na delovanje poučujočega in učečega (...).« (Strmčnik, 1999; po Kovač
Šebart, 2009, str. 54)
V Beli knjigi (Krek in Metljak, 2011) je zapisano, da je vzgoja izjemno kompleksen pojem in da
tu vzgojno-izobraževalnemu sistemu ne sme spodleteti, saj je povezana s prenašanjem skupnih
vrednot, norm, navad in prepričanj na mlajše generacije. Ustrezna vzgojna ravnanja in odnos
vzgojiteljev in učiteljev do otrok so pogoj uspešnega poučevanja in prenašanja znanja. Vzgoja,
vrednote in znanje so v praksi povezani in prepleteni. Dolžnost vzgojiteljev in učiteljev, vrtcev in
šol je, da otrokom približajo najrazličnejše vrednote, jih osebnostno formirajo, jim nudijo pomoč
in dajejo oporo, ko je potrebno, jih vzgajajo in izobražujejo tako, da bodo osvojili učne in delovne
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navade, in jih usmerjajo na njihovi poti v odraslost s ciljem doseganja avtonomnega in
odgovornega posameznika. V ta namen je potrebno spoštovati in slediti vrednotam, ki so čim
večjemu številu ljudi skupne in ki nikogar ne priviligirajo ali izključujejo. »Izobrazba mora biti
usmerjena k popolnemu razvoju človekove osebnosti in k utrjevanju spoštovanja človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in solidarnost med vsemi ljudmi,
narodi, rasnimi in verskimi skupinami.« (Kovač Šebart, 2009, str. 48)
Splošna načela, ki jim šola kot vzgojno-izobraževalna institucija sledi, so človekove pravice in
dolžnosti, avtonomija, pravičnost in kakovost. Šola si prizadeva, da bi učenci prevzeli norme in
vrednote, ki jih vključujejo človekove pravice, prav tako pa želi privzgojiti zavest o dolžnostih, ki
so tesno povezane s pravicami, saj pravica posameznika nalaga spoštovanje in uresničevanje pravic
v obliki dolžnosti do drugih. Pomembni sta enakost v zagotavljanju enakih možnosti v vzgoji in
izobraževanju ter svoboda kot možnost izbire (Krek in Metljak, 2011).
Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in
odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge
spretnosti. Avtonomija vključuje strokovno avtonomijo učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju, prav tako tudi avtonomijo institucij vzgojno-izobraževalnega sistema
(prav tam).
Pravičnost v izobraževanju je bistven element družbene pravičnosti in je tesno povezan z enakostjo.
Gre za enakost izobraževalnih možnosti, ki je nujen pogoj za to, da imajo v sodobnih družbah,
temelječih na liberalnih in demokratičnih načelih, vsi njihovi državljani enake možnosti za uspeh
v življenju (prav tam).
Eno pomembnih načel vzgojno-izobraževalnega sistema je kakovost, ki vzgaja avtonomne in
razsodne posameznike. Vsak ima pravico do kakovostne izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa,
torej do pouka, vključujoč vzgojo, ki mu zagotavlja možnost pridobiti kakovostno znanje in
izobrazbo. Kakovostni pouk upošteva učenčeve temeljne potrebe (po varnosti, sprejetosti,
sodelovanju, samospoštovanju, itd.), obenem pa spoštuje in izhaja iz kulturno- zgodovinskih
tradicij, na katerih temelji ta država in upošteva njeno umeščenost v evropsko družbeno, kulturno
in politično okolje. Tudi mnenja o dobri šoli se močno razlikujejo, zato mora biti javno šolstvo
utemeljeno na najširšem možnem konsenzu o dobri šoli, dobrem vrtcu. Z zasebnimi vrtci in šolami
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je potrebno zadostiti potrebam tistih staršev, ki dobro šolo oz. vrtec razumejo drugače in želijo
svoje otroke vpisati v vzgojno-izobraževalne institucije, ki delujejo na podlagi posebnih doktrin ali
pedagoških načelih in otroke vzgajajo ter izobražujejo v skladu s partikularnimi vrednotami.
Temeljni gradniki kakovosti šolskega pouka so zajeti v splošnih ciljih vzgoje in izobraževanja
(prav tam).
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:


zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;



vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja
posameznika;



razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem
jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem
oziroma madžarskem jeziku;



vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika;



razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini
Slovenije in njeni kulturi;



vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;



vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za
življenje v demokratični družbi;



doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za
nadaljevanje šole;



pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in
ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči
razsojanja;



razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije;



seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov;



omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in
zakonitostmi razvoja;



razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško
izražanje;
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oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega
okolja (Zakon o osnovni šoli (2006), 2. člen).

Šola ima tudi nalogo, da pri vsakem učencu sistematično razvija zavest o pomembnosti znanja,
sposobnost – učenje učenja, učne navade in vztrajnost. Marsikdaj se učenec spoprijema z
obremenitvami, vendar moramo vedeti, da je to pogoj za uspeh pri nadaljnjem šolanju in delu. Za
doseganje kompleksnih ciljev je potrebno učencem ustvariti situacije, ki od vseh zahtevajo trdo
delo, hkrati pa so zanimive, izzivalne, ravno prav zahtevne, malo nad obstoječimi zmožnostmi
učencev. Učitelj mora imeti strokovno avtonomijo, da uporabi različne didaktične pristope, kot so
kakovostni frontalni pouk, kakovostni dialogi, sodelovalno učenje, vodeno odkrivanje, reševanje
življenjskih problemov, projektno delo, primerno vključevanje tehnologije v pouk itd. Kakovostno
izveden pouk in kakovostno učenje na eni strani ter ustrezna obremenitev učencev z učenjem na
drugi, sta notranje povezana procesa (povzeto po prav tam).
2.3.2 Didaktični materiali skozi zgodovino
Učenje sega daleč v zgodovino. Že čisto na začetku so mladi opazovali odrasle, kaj in kako delajo
ter se postopoma tudi sami vključevali v delo in izpopolnjevali potrebna znanja in delovne
spretnosti. V tem obdobju, v obdobju ko še ni bila ustanovljena prva šola, odrasli niso poučevali,
niti ni bilo kakšnih posebnih učil in pripomočkov za učenje, razen predmetov vsakodnevne rabe,
orodja in orožja. Z vidika današnje didaktike bi lahko rekli, da sta prevladovali metodi
demonstracije in laboratorijskih del, pri učenju pa je prevladovala vizualna komponenta, se pravi,
da je bilo oko glavni receptor. Kar nas lahko najbolj preseneti je, da je prva in najprimitivnejša
oblika učenja, ki je prevladovala pred nastankom šol, pravzaprav najučinkovitejša (Blažič s
sodelavci, 2003; Jereb in Jug, 1987, 14).
Prve šole so razmere bistveno spremenile. Učitelj je imel pred seboj večje število učencev in tako
je svoje znanje in izkušnje prenašal s pomočjo komunikacije. Vizualno komponento sta zamenjala
govor in sluh. Dosegli so racionalizacijo in ekonomičnost prenosa tujih delovnih izkušenj z
govorom na večje število mladih, vendar pa se je učinkovitost ravno zaradi prevladujoče avditivne
komponente močno zmanjšala (prav tam).
Začetki šole na slovenskem ozemlju so bili zelo težki. Primanjkovanje denarja namenjenega šoli
in učiteljem je pripomoglo k slabim razmeram poučevanja. Učitelji s svojim delom niso zaslužili
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niti za preživetje, zato so si morali poiskati dodatno delo. Dodatnih izobraževanj za učitelje ni bilo.
Vsebinska razširitev učiteljskega izobraževanja se je dogodila v predmarčnem obdobju, ko so
uvedli slovenščino kot učni predmet. Kasneje, v drugem desetletju 19. stoletja, so se učitelji, zaradi
njihovih bodočih oglarskih dolžnosti, glasbeno izpopolnjevali. Ponekod so učitelji mimo predpisov
uvajali petje z namenom, da bi razvedrili učence, ki se jim je učenje na pamet že pošteno upiralo.
Glede na razmere šolstva v preteklosti nismo presenečeni, da o kakšnih posebnih učnih sredstvih
ali pripomočkih ni bilo govora. Takrat so imeli na voljo le tablo, kredo ter učbenik (po izumu tiska).
Po nekaterih glavnih šolah so imeli na razpolago tudi šestila in ravnila za risanje geometričnih
likov (Schmidt, 1988).
Z izumom tiska je govor v svoji pisni obliki popolnoma prevladal. Tiskana beseda je postala
pomembna pri prenosu izobraževalnih informacij, vzporedno pa se je razvil tudi verbalizem v
najbolj klasični obliki. Izum tiska je omogočil prodor knjige med množice ljudi (Blažič s sodelavci,
2003).
Senzualistična spoznavno-teoretična smer je opozorila na vlogo in pomen opazovanja predmetov
in pojavov realnega sveta. Tabla in kreda sta tako poleg pisanju služili tudi risanju. Učitelji so se
začeli posluževati izdelovanja slik in modelov, kasneje pa so tudi uporabljali fotografije v črno beli
tehniki in v barvah ter diapozitive in diafilme. Pri pouku so tako učni pripomočki in učna sredstva
dobivala vedno večji pomen. Ponovno se je povečevala vloga vizualizacije. Z razliko od
tradicionalnega senzualističnega pojmovanja učnih sredstev kot ponazorila in pomagala, ki je
njihovo funkcijo opredelilo izključno v procesu čutnega dojemanja in spoznavanja, je sodobno
pojmovanje spoznavnega procesa priznalo njihovo funkcijo v vseh fazah učnega procesa, z razlago,
da so učna sredstva materialna podlaga za miselno aktivnost (prav tam).
S pomočjo čutil sprejemamo zunanje vtise. Znano je, da 83 % vseh informacij sprejmemo preko
vida, 11 % s sluhom, ostalih 6 % informacij pa sprejmemo s pomočjo vonja, tipa in okusa (Jereb
in Jug, 1987). Ti podatki nam lahko pojasnijo, zakaj je vizualna komponenta tako zelo pomembna
in uporabna pri učenju. Posledično nam to dejstvo odgovori na vprašanje, zakaj je bilo v preteklosti,
ko šol še niso poznali, učenje uspešnejše kot pozneje, ko je bilo bolj v ospredju poslušanje oz. so
učenci uporabljali sluh, ki je sicer druga najbolj pomembna komponenta za sprejemanje informacij,
vendar kljub temu še vedno precej manj kot vid.
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2.3.3 Različna poimenovanja didaktičnih materialov
Od začetka pa do danes so didaktični materiali spremljali učenje, poučevanje in spoznavanje.
Didaktične materiale oz. učna sredstva najprej zasledimo pod nazivom ponazorila, pomagala in
pripomočki. Šele pozneje pa so se začeli uporabljati termini, kot so pedagoška tehnologija,
izobraževalna tehnologija oz. tehnologija izobraževanja. Različno poimenovanje je posledica
različnega vrednotenja (Jereb in Jug, 1987).
Nina Košica je v svojem diplomskem delu (1993) navedla različna pojmovanja za termin didaktični
material, ki se uporablja pri pouku. Različni didaktiki ga uporabljajo različno:


Karel Podhostnik v Didaktiki (1980) in Ivan Andoljšek v Osnovi didaktike (1976)
uporabljata termin učna sredstva, ki jih delita na učila in učne pripomočke.



Vladimir Poljak v Didaktiki (1980) uporablja termin učna sredstva, ki jih deli na učne
pripomočke in tehnična pomagala.



Dr. Josip Markovac v Metodiki početne nastave matematike (1990) uporablja termin učna
sredstva in pripomočki.



Marjan Blažič v svoji literaturi Didaktični vidiki uporabe izobraževalne tehnologije (1986)
uporablja termin izobraževalna tehnologija in jo deli na software (učna sredstva) in
hardware (učni pripomočki).

»Različni termini, ki jih srečujemo pri proučevanju strokovne literature, ne izvirajo le iz različnih
pojmovanj avtorjev, marveč v mnogočemu izražajo tudi evolucijo didaktične teorije in prakse. V
pojmovanju in poimenovanju raznih pripomočkov lahko zasledimo tri etape, ki pa seveda niso
strogo ločene in jih lahko uporabimo le pogojno v smislu neke hipotetične periodizacije.« (Jereb
in Jug, 1987, 9.)
Prvo etapo karakterizirata priprava in uporaba v vzgojno-izobraževalnem procesu. Priprava učnih
sredstev (razen knjig) je bila dolgo časa prepuščena učiteljem in njihovi prizadevnosti in
iznajdljivosti. Učna sredstva, ki jih je sam zbiral, izdeloval in po lastni presoji vključeval v proces
poučevanja, so mu bila neke vrste pomagala. Kasneje so se razvila avdio-vizualna učna sredstva,
ki označujejo različne pripomočke za reprodukcijo slike in zvoka. O njihovi nabavi in posledično
možni uporabi ni odločal posamezni učitelj, temveč izobraževalna institucija. Za izobraževalno
tehnologijo, ki je tretja etapa, pa so značilni kibernetični mehanizmi, kot so elektronska učilnica
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in računalnik. Zaradi visokih cen je potrebno načrtovanje glede nakupa in uporabe (povzeto po
Jereb in Jug, 1987).
2.3.4 Namen in uporaba učnih sredstev
»Kar slišim, pozabim, kar vidim, si zapomnim, kar naredim, razumem.«
(Konfucij)
Učna sredstva oz. učne medije vedno vključujemo v vzgojno-izobraževalni proces z določenim
namenom. Od uporabe posameznih učnih sredstev pričakujemo predvsem večjo racionalizacijo pri
organizaciji pouka in večjo učinkovitost pouka v didaktičnem smislu. Njihova uporaba je možna v
določenem didaktičnem kontekstu, kjer so prisotni in delujoči tudi drugi strukturni elementi (učni
cilji, učna vsebina, učne metode in oblike, učna socialna in psihološka struktura), ki pomembno
vplivajo na odločitve o izbiri in uporabi določenega učnega sredstva v določenem didaktičnem
sklopu, ki zahteva od učitelja zelo dobro poznavanje sodobne organizacije učnega procesa (Blažič,
1992).
Pri izbiri in uporabi didaktičnih materialov moramo upoštevati več kriterijev. Oblike učenja lahko
prav gotovo damo na seznam kriterijev izbire didaktičnih materialov. Te nam povedo, na kateri
ravni razumevanja je otrok in nam pomaga pri nadaljnjem načrtovanju individualnega dela z učenci.
Razdevšek-Pučko (2007) je podala naslednje oblike učenja:
1. Nižje, temeljne oblike




Verižno asociativno učenje
Učenje s poskusi in napakami
Učenje s posnemanjem

2. Prehod k višjim oblikam učenja



Posploševanje (generalizacija)
Razlikovanje (diskriminacija)

3.
4.
5.
6.

Učenje kot pridobivanje pojmov
Učenje kot spoznavanje (razumevanje) pravil in zakonitosti
Učenje kot reševanje problemov
Ustvarjalno učenje

Nižje oblike učenja so značilne za mlajše otroke, pri katerih učenje poteka na bolj konkretni ravni,
nato pa si hierarhično sledijo vse do ustvarjalnega učenja. Učitelj naj bi strmel k pripravi
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didaktičnih materialov, ki bi spodbujali čim višjo obliko učenja z upoštevanjem individualnih
zmožnostih.
Dohmen (Boeckmann-Lehnert, 1975, str. 45; po Blažič, 1992) pravi, da je »kot didaktično merilo
za izbor in uporabo medija mogoče priznati le stopnjo pomoči učitelju in učencu, ki jo nudi učni
medij, da bi bilo poučevanje in učenje lažje in najbolj ustrezno.«
Eden izmed kriterijev je prav gotovo ta, da učence miselno aktivirajo. Z njihovo pomočjo lažje
ugotovijo vzročno-posledične odnose, bistvene zveze in razmerja, odvisnosti in povezanost ter
zakonitosti. Pomemben je tudi preprost in nazoren prikaz pojavov, njihovih medsebojnih povezav,
odvisnosti in zakonitosti. Glavni namen uporabe didaktičnih materialov pa je, da učencem skrajša
učenje, kar je v tesni povezavi s prvim kriterijem, saj če nam uspe miselno aktivirati učence, je
tudi njihovo učenje krajše in učinkoviteje. Pomembno pri izbiri in uporabi didaktičnih materialov
je, da z njimi dosežemo želen cilj (Jereb in Jug, 1987).
Ob izbiri didaktičnih materialov moramo proučiti, katere so z mediji implicirane oblike dojemanja,
načini reagiranja, oblike interakcij, kakšno je razmerje do realnosti, kakšen je obseg aktivnosti,
samostojnosti, sposobnosti komuniciranja itd., ki jih spodbudijo določeni mediji, so primerne v
vsakokratnem didaktičnem intencijskem in funkcijskem sklopu oz. katere lahko delujejo zaviralno
in moteče. Zatorej si mora učitelj v fazi načrtovanja izbire didaktičnih materialov zastaviti
naslednja vprašanja:


Katere naloge moramo realizirati v okviru konkretne učne aktivnosti?



Katere so osnovne karakteristike vsebine pouka?



Katere so psihološke karakteristike učenca, ki naj bi te učne vsebine usvojil?



Kakšne so izkušnje učencev o teh vsebinah?



Kakšna komunikacija naj pri obravnavi dominira?



S kakšno opremo razpolagamo za organizacijo predvidenih učnih aktivnosti?



Kaj od razpoložljive opreme znamo uporabljati?



Katera pedagoško-psihološka spoznanja moram upoštevati pri organizaciji učnih
aktivnosti? (povzeto po Blažič, 1992).
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Blažič (1992, str. 70) pravi, »da kvalitetno načrtovana kombinirana uporaba različnih medijev
(personalnih in nepersonalnih) v funkciji posredovalca prinaša boljše učne rezultate kot uporaba
enega samega medija, in da prenos didaktičnih funkcij z učitelja na nepersonalne medije, kar lahko
poimenujemo objektiviranje poučevanja, na splošno učinkuje prej pozitivno kot negativno na učni
uspeh.« Sprašuje pa se tudi, »v kolikšni meri je mogoče te pozitivne rezultate pripisati uporabi tega
ali onega medija oz. konkretni kombinaciji medijev. V konkretnem didaktičnem učinkovanju lahko
npr. dejavniki, kot so učinek novosti modernega medija in skrbno načrtovanje kombinirane uporabe
medijev, v primerjavi s klasičnim direktnim poukom, ali pa večje zanimanje in angažiranje učencev
in učiteljev, odločilno vplivajo na celoten vtis in inicirajo optimalne kognitivne, afektivne in
psihomotorične učinke.« (prav tam)
V literaturi nisem zasledila nikakršnih raziskav, ki bi se nanašale na namen in uporabo didaktičnih
materialov v javni osnovni šoli. Ravno zaradi tega razloga me bo v empiričnem delu zanimalo,
zakaj učitelji razrednega pouka pravzaprav uporabljajo didaktične materiale, kaj jim je pomembno
pri izbiri in v kolikšni meri jih vključujejo v pouk.
Če primerjamo zgoraj navedene kriterije, ki jih moramo upoštevati pri izbiri didaktičnih materialov,
ugotovimo, da so si v marsičem podobni s kriteriji materialov, ki jih upošteva tudi Maria
Montessori. Njeni materiali so privlačni in pritegnejo otrokovo pozornost ter s tem povečajo
možnost, da jih bodo otroci izbrali. Ravno tako z njihovo pomočjo otroci na konkretni ravni
ugotavljajo vzročno-posledične odnose, bistvene zveze in razmerja, odvisnosti in povezanosti ter
zakonitosti. Se pravi, otrok dobi konkretno izkušnjo, da če kozarec pade na tla, se razbije, da si
mora najprej obuti nogavice in šele potem sledi obuvanje čevljev, da določena velikost valja ustreza
določeni velikosti luknje, kamor ga lahko vstavi, da si števila sledijo v nekem zaporedju, da ima
določen glas tudi določen simbol, itd. Otrok svobodno raziskuje okoli sebe in si pridobiva potrebne
izkušnje (Lillard, 1972). Delo z materiali prav gotovo miselno aktivira otroka, saj je zasnovano
tako, da naloga, ki jo ima pred seboj, predstavlja nek problem, ki ga mora rešiti in s tem razvija
določene spretnosti, sposobnosti. Z vsakim didaktičnim materialom dosežemo določen cilj. Zaradi
notranje motivacije za delo s strani otroka in zaradi konkretne izkušnje, ki jo ponujajo materiali,
sem prepričana, da je tudi učenje učinkovitejše in znanje trajnejše. Otroci so po delu mirni,
zadovoljni in srečni (Montessori, 2006).
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Prav tako tudi razredni učitelji v javni osnovni šoli želijo približati učencem učno snov na način,
da bodo ob tem zadovoljni, srečni, veseli, da so spoznali nekaj novega in predvsem, da bi jim to
novo spoznanje oz. izkustvo bilo v pomoč za poznejša spoznanja. Tekom študija na Pedagoški
fakulteti, je bilo zelo poudarjeno, da moramo pri podajanju učne snovi čim bolj vključiti zabavo,
humor, skratka doseči sproščeno razredno klimo. H. Smrtnik Vitulić (2007) pravi, da se vpliv
čustev na kognitivne procese kaže v (pre)usmerjanju posameznikove pozornosti (v Oatley in
Jenkins, 2002) in motiviranju, organiziranju, vodenju zaznave posameznika (v Izard, 1991).
Pozitivna čustva nas približujejo določenemu dogajanju, negativna pa oddaljujejo. Če se torej v
razredu počutimo sproščeno, bomo bolj dovzetni za vse slišano in videno ter si bomo bolj zapomnili
učno snov. S tega vidika razredni učitelji v pouk vključujejo tudi igro, ki otrokom predstavlja neke
vrste odmor ali počitek.
2.3.5 Igra kot učna metoda
Učenje in igra naj ne bi bila ločena. Predvsem mlajšim učencem bi moralo biti omogočeno čim več
igranja. S tem mislimo igranja v smislu pridobivanja novih spoznanj in znanja. Čeprav velikokrat
slišimo, da šola ni zabava in da ni časa za igro, se moramo zavedati, da z igro otrokov razvoj poteka
bolj naravno, prav tako pa tudi učenje. Znanje pridobljeno skozi igro je trajnejše, za kar naj bi se
učitelji tudi prizadevali (Bognar, 1987).
Horvat (1986, po Turnšek, 1998) opredeli bistvo igre v naslednjih točkah:


dominantnost sredstev nad ciljem,



zmanjšano tveganje pred neuspehom,



začasna odsotnost frustracije pri igralcu,



nudenje svobode in zadovoljstva,



prostovoljna udeležba.

Igra je svobodna, spontana, ustvarjalna in raziskovalna dejavnost, ki poteka brez zunanje nujnosti
in nastaja iz otrokove potrebe. Igra je nujno potrebna vsakemu otroku. Otrok se igra, ker se razvija,
otrok se razvija, ker se igra. Igra je že od nekdaj sestavni del otrokovega življenja. Igra je najvišja
stopnja otrokove aktivnosti in popolnoma zaposli vso njegovo osebnost. V naravnih in svobodnih
življenjskih razmerah otroci porabijo največ časa in energije za igro (Kurent, 1959).
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Odrasli ne smemo posegati v izvirnost in spontanost igre, saj jo s tem uničimo. Igra, ki poteka po
neki notranji nujnosti, ima svojo logiko. Logika igre se kaže ravno v tem, da je v njej realnost
predelana, in sicer v skladu z otrokovim doživljanjem. Otroci doživljajo zunanji svet na drugačen
način kot odrasli, zato stvari ponavadi ne vidijo takšne, kot v resnici so in se razlikujejo od realnosti,
kar lahko opazimo prav v svobodni ter spontani otroški igri (prav tam).
Smrtnik Vitulić (2009) opredeli igro kot kompleksno dejavnost, ki se je posameznik loti zaradi
zadovoljstva (Maijanovič Umek in Zupančič, 2001). Igra je notranje motivirana oz. spontana
dejavnost, pri kateri je pomemben potek in ne njen cilj (izdelek) (Horvat in Magajna, 1989). Gre
za svobodno, samoorganizirano dejavnost, ki se je posameznik loti brez kakršnekoli zunanje prisile.
Potek in smisel sta v njej sami, zato otroku ni toliko pomemben končni rezultat, ampak predvsem
proces, uživanje in zadovoljstvo pri igri. Igra je namreč podrejena določeni stopnji telesnega,
socialnega, čustvenega in miselnega razvoja posameznika, kar pomeni, da se otroci želijo igrati
tiste igre, ki jim pomenijo razvojnopsihološki izziv. Igra omogoča tudi spodbujanje otrokovega
socialnega, čustvenega, telesnega in kognitivnega razvoja. Kot taka ne služi prihodnosti, ampak je
umeščena v sedanjost, kar pomeni v 'tukaj in zdaj' (Horvat, 2001). Edini motiv za igro je torej
posameznikovo zadovoljstvo, ki ga ob tem doživi. Igra zahteva posameznikovo aktivno
udeleženost, pri kateri se izrazi domišljija, nerealne komponente, pravila igre pa sprotno nastajajo
in se (pre)oblikujejo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).
Otroci se ne igrajo z namenom, da bi razvili določene sposobnosti, kljub temu pa ravno to s
pomočjo igre dosežejo. Igra je notranja potreba otroka in je usmerjena v nek cilj. Otrok v igri
usklajuje različne dejavnosti, da bi dosegel zastavljeni cilj in pri tem premagal določene ovire.
Značilnost igre je tudi ta, da je otrok v njej čustveno udeležen. V igri se sprosti domišljija, ki otroku
omogoča, da ustvari oz. doživi tisto, česar v realnem svetu ne more ali ne sme napraviti. V igri je
otrok »gospodar situacije«. V vsakdanjem življenju je podrejen odraslim, v igri pa ima on aktivno
vlogo, podobno kot jo imajo v življenju odrasli. Na svojstven način se otrok tako udeležuje
življenja odraslih (Turnšek, 1998).
Glede na to, da je igra nenačrtovana (notranje motivirana in spontana) dejavnost, katere končni cilj
ni bistven, se tovrstno razumevanje razlikuje od t. i. pedagoškega razumevanja igre. Pedagogi v
širšem pomenu besede (npr. vzgojitelji, učitelji) izraz igra uporabljajo predvsem v smislu
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načrtovanih, vnaprej pripravljenih sklopov dejavnosti, prek katerih naj bi se otroci določenih vsebin
naučili na prijeten način (Smrtnik Vitulič, 2009).
Bognar (1987, str. 28; v Pergar, 1996) navaja nekatere prednosti igre kot učne metode:


z lahkoto dosežemo največjo možno koncentracijo pozornosti;



čustveni odnos otrok do igre je pozitivnejši kot od klasičnega učenja;



aktivnost otrok je večja;



naučeno snov z igro se učenci lažje zapomnijo;



pri igranju se učenci manj utrudijo kakor pri resnem delu.

2.3.5.1 Didaktična igra
Didaktične igre so igre z nalogami, ki zahtevajo in hkrati razvijajo duševne funkcije, aktivnosti in
sposobnosti, ki so potrebne za dojemanje, doživljanje, poustvarjanje in ustvarjanje, z otrokom
privlačno vsebino in s pravili, ki so lahko bolj ali manj zahtevna. Cilj didaktičnih iger je otroku
ponuditi možnost, da preko igre osvoji določeno zmožnost in/ali znanje. Z njim razvijamo otrokova
čutila (vid, sluh, tip), spodbujamo natančno opazovanje ter ugotavljanje razlik in podobnosti v
obliki, barvi in velikosti. Didaktične igre vzbudijo aktivnost otrok – analizo, sintezo in
abstrahiranje ter na koncu tudi domišljijo. Primerne so za utrjevanje znanja in izkušenj, ki so jih
pridobili. Otrokom pomagajo pri reševanju težav, ki jih imajo s tvorbo pojmov. Didaktične igre
presegajo ozko področje intelektualne vzgoje ter pozitivno vplivajo tudi na razvoj discipliniranosti,
vztrajnosti, poštenosti in na druge moralne kvalitete (povzeto po Klemenčič, 1999).
Mitrović (1984; po Hvastija, 1999) navaja naslednje sestavine, ki jih vključuje vsaka didaktična
igra:
1. vsebine in naloge (seznanjanje otrok z nalogami);
2. vzgojno-izobraževalne cilje (kaj s pomočjo igre razvijamo oz. dosežemo, didaktična igra
omogoča doseganje učnih ciljev na zabaven, privlačen in zanimiv način);
3. pravila (biti morajo natančna, jasna in kratka, lahko jih podamo ustno ali pisno);
4. potek igre (najpomembnejši del, saj igro naredi zabavno in privlačno).
Ključen pomen uspešnosti didaktičnih iger je motiviranost učencev. Učitelj se mora potruditi, da
bo igra zanje vesela, prijetna in da bodo kljub pravilom in nalogam v igri imeli občutek svobode.
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Učenec bo dosegel cilje didaktične igre le, če bo razumel pravila in jih uspešno reševal, zato je
pomembno, da so naloge prilagojene otrokovim sposobnostim. Skozi pravila igre, ki zahtevajo
miselno aktivnost in zahtevo po načinu reševanja nalog, učenci raziskujejo, analizirajo in
primerjajo, kar spodbuja razvoj otrokovih spoznavnih sposobnosti in sposobnosti uporabe že
osvojenih znanj pri reševanju novih in težjih nalog (povzeto po Hvastija, 1999).
Zelo priljubljeni so pripomočki, ki se uporabljajo pri didaktičnih igrah. Njihova prisotnost dodatno
motivira učence, pripomore k boljšemu razumevanju pravil iger, razpolaganje z njimi pa razvija
otrokove umske sposobnosti in bogati govor. Učenec se uri v hitrosti reagiranja in v iznajdljivosti,
poleg tega pa pripomore k razvijanju natančnosti, vztrajnosti ter drugih osebnostnih lastnosti.
Naloga učitelja je, da otroke čim bolj motivira, jih nazorno seznani s pravili igre in vključi v igro
vse otroke, ki se želijo igrati (prav tam).
Pomembna sestavina didaktičnih iger so pravila. Največkrat je ravno pravilo odločilno za
doseganje izobraževalnega cilja, ni pa nujno. Včasih lahko kljub spremembi pravil dosežemo cilje.
H. R. Hohl (po Bognar, 1987) vidi veliko vrednoto igre v možnosti, da otroci sami sestavljajo ali
preoblikujejo veljavna pravila igre. Tudi Kohl (1974; po Bognar, 1987) je med opazovanjem
otroške igre ugotovil, da mlajši otroci igro prilagodijo sebi, če jim kdo pokaže njen smisel in da
otroško preizkušanje različnih načinov ponavadi zmotijo odrasli, ki mislijo, da obstaja le pravi in
napačni način igranja. Ustvarjanje igre je podobno odkrivanju lastnega »jaza«, na katerem mladi
odkrivajo, da lahko v svet vnašajo svoje zamisli, da lahko nadzorujejo življenje.
V drugi polovici 20. stoletja je bilo izvedenih nekaj raziskav o vplivu igre na učenje. Naslednje
raziskave je navedel Bognar (1987) v svojem delu Igra pri pouku na začetku šolanja.
S. S. Boocock (1971) (v Bognar, 1987) je v knjigi The Encyclopedia of Education naštel ugotovitve
raziskav iz ZDA:


igra povečuje motivacijo, interes, izziva večjo pozornost in naredi učenje zanimivejše kakor
z drugimi metodami;



učenje in pomnjenje dejstev je enako pri igranju kot pri uporabi besedila ali razlage, vendar
so s posameznimi raziskavami ugotovili, da je igra vseeno učinkovitejša;
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igre simulacije ugodno vplivajo na občutek samostojnega nadzorovanja okolja in lastne
usode, ker učenec lahko pridobiva izkušnje in opazuje učinek svojega vedenja, česar sicer
ne more;



igre lahko uporabimo z učenci različnih starosti in različnih sposobnosti, čeprav se je
izkazalo, da so predvsem primerne za otroke, ki se ne znajo izkazati, za otroke iz
odrinjenega socialnega okolja ali za tiste, ki imajo kake druge težave.

Retter (1979) je med drugimi omenil Cherryholmesa, ki je opravil šest raziskav z igrami simulacije,
v katerih so poskusne skupine delale po navadnih metodah. Rezultati so pokazali, da so igre izzvale
motivacijo in interes, ni pa bilo pomembne razlike pri učenju, pomnjenju, kritičnem mišljenju in
delovanju. Retter je opazil, da so z igro dobivali boljše rezultate in da so bili pri tem dečki
uspešnejši od deklic. V eni od svojih raziskav je primerjal učenje učencev s pomočjo igre in brez
nje. Obe skupini sta napredovali, vendar je bila skupina, ki je uporabljala igro, pri končnem
rezultatu uspešnejša. Ugotovil je tudi, da je za učence, ki se težje učijo, primernejša metoda igre.
Uporaba igre pri učenju ne prinese uspeha sama po sebi. Njena uspešnost pri uresničevanju
vzgojno-izobraževalnih ciljev je odvisna od vrste dejavnikov, predvsem kako je določena igra
sestavljena. Pri didaktičnih igrah je zato dobro, da jo najprej preverimo in ugotovimo, ali sploh
služi svojemu namenu – doseganje ciljev (Bognar, 1987).
Vrsta didaktičnih iger
Bognar (1987) v svojem delu Igra pri pouku na začetku šolanja navaja, da avtorji različno delijo
didaktične igre. Kamenov (1983; po Bognar 1987) govori o funkcionalnih igrah, igrah vlog, igrah
s pravili in konstruktorskih igrah. Ker pa so vse didaktične igre na nek način funkcionalne, saj
razvijajo posamezne sposobnosti, jih delimo na naslednji način:
1. IGRE VLOG
Otroci se igrajo šolo, trgovino, bolnišnico, poroko itd. Gre za igro medčloveških odnosov, kjer se
otroci usposabljajo za sodelovanje pri podobnih situacijah. Pomembna je motivacija otrok za
igranje vlog. Pri tem si lahko pomagamo s kostumi, lutkami, igračami ... Temu sledi akcija oz.
samo izvajanje igre. Učitelj se na tej točki ne sme preveč vmešavati, razen v primeru, ko predvidi,
da je to nujno potrebno. Otroci so sposobni nesoglasja tudi sami reševati. Po izvajanju otrokom
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omogočimo, da reflektirajo igro, jo analizirajo. Povedo naj, kakšni so njihovi vtisi, kaj so med igro
opazili, dotaknejo se naj teme, ki so jo odigrali v igri.
2. IGRE S PRAVILI
M. Lipovac (1978; po Bognar, 1987) navaja sestavine teh iger: naloga, ki izhaja iz učnega programa
in jo vgradimo v igro; vsebina, ki jo ponavljamo in vadimo, primerna starosti učencev; aktivnost,
ki je ponavadi seštevek vseh štirih vrst dejavnosti (senzoričnih, motoričnih, miselnih in dejavnosti
izražanja); pravilo, s katerim določimo način igranja; rezultat, ki ga dobimo na koncu igre. Med te
igre uvrščamo različne matematične igre (inačice domin, lota, tombole itd.), jezikovne igre (igre s
črkami, govorne in pisne naloge s kartami itd.), igre s stvarno vsebino iz narave in družbe. Skupna
značilnost teh iger so pravila, ki jih lahko tudi spreminjamo glede na potrebe otrok in situacije.
Zelo zaželjeno je, da pri tem sodelujejo tudi učenci.
3. KONSTRUKTORSKE IGRE
So pomemben dejavnik pri pouku, saj poleg motorike rok razvijajo tudi domišljijo, kombinatoriko
in ustvarjalne sposobnosti. Igre vsebujejo konkretno gradivo (kocke, škatle in naravne snovi –
pesek, kamen, plodovi), ki ga otrok oblikuje po svoje, iz česar sledi, da imajo končni izdelek, ki
ima uporabno vrednost (pripomoček v igri).
2.3.5.2 Primera didaktičnih iger pri matematiki
V tem poglavju želim podati dva primera didaktičnih iger pri matematiki kot primerjavo z
didaktičnimi materiali montessori. V reviji Matematika v šoli (2003) sem zasledila naslednji dve
didaktični igri, ki sta ju pripravili Mateja Jarc in Andreja Grašič, učiteljici OŠ Naklo, in sicer igri
barvni krog in začutimo številko oz. predmet. Igri sta namenjeni pouku matematike v prvem razredu.
Tako kot pri didaktičnih igrah kot tudi pri materialih montessori so navedeni cilji, pripomočki in
potek igre. Razlikujejo pa se v tem, da imajo slednji podano še mikavno točko materiala.
BARVNI KROG
Kognitivni cilji:




otrok pozna števila do 10,
šteje do 10,
zna zapisati številke od 1 do 10,
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razvija sposobnost sonožnega poskakovanja.

Vzgojni cilji:






otroci se veselijo svojega uspeha in uspeha drugih,
pozorno opazujejo sošolca pri igri,
upoštevajo pravila igre,
na zabaven način opravijo nalogo,
učenci, ki znajo brati, berejo naloge ali pa pomagajo sošolcu pri branju.

Opis igre: skupinska gibalno-matematična igra.
Pripomočki: barvni krog (20), 20 rožic (polmer 1,5 dm) z nalogami, kartončki s številkami, tabla,
kreda.
Potek igre: Z barvnimi krogi oblikujemo »krožnico«. Zunaj kroga, ki ga omejuje krožnica, so
kartončki s številkami, znotraj kroga pa so barvne rože, na katerih so zapisane naloge. Začetek igre
je na črnem krogu. Učenec dvigne kartonček, prepozna številko, jo poimenuje in se za toliko
barvnih krogov s sonožnimi poskoki pomakne naprej. Prepozna barvo kroga, do katerega je
priskakal in poišče rožo enake barve. Prebere nalogo zapisano na roži. Naslednji igralec nadaljuje
igro tam, kjer jo je končal predhodni igralec. Ostali igralci preverijo pravilnost rešene naloge.
Namen igre: Igra je namenjena pouku matematike v 1. razredu devetletke, in sicer kot utrjevanje
snovi. Učenci sami zapisujejo številke in štejejo. Tak način utrjevanja snovi je zabaven in hkrati
koristen.
Naloga je mogoče malo prezahtevna za 1. razred, ker vključuje branje nalog, kar bi jim utegnilo
vzeti veliko časa, saj se šele učijo brati. Tudi če je v razredu učenec, ki že zna brati, bi bil slednji
ves čas zaposlen le z branjem, po drugi strani pa se s tem poudari, da nekateri že znajo brati, drugi
pa ne, kar ni pošteno do tistih, ki še ne znajo.
ZAČUTIMO ŠTEVILKO OZ. PREDMET
Kognitivni cilji:


otrok s čutilom za tip prepozna osnovne geometrijske like, številke, število (štetje), obris
živali, predmetov in drugih stvari.
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Vzgojni cilji:




otroci se veselijo svojega uspeha in uspeha drugih,
pozorno opazujejo sošolca pri igri,
upoštevajo pravila igre.

Opis igre: skupinska igra ali igra v dvojicah.
Pripomočki: sirove škatle, plastelin, valovita lepenka, gumbi, fižolčki, žica, rutka, sličice, igralna
kocka.
Potek igre: Otrok vrže igralno kocko. Prešteje pike z otipom in poišče številko, ki je na sirovi škatli.
Ko najde pravilno številko, škatlo obrne in vanjo položi številki ustrezno število krožcev.
Opomba: Didaktična igra je lahko izdelana skupaj z učenci pri likovni vzgoji, pri čemer so doseženi
še nekateri cilji:


učenci znajo izdelati preprosto didaktično igro,



uporabljajo orodja in materiale ter se držijo postopka za izdelavo,



izmislijo si potek igre in njen naslov.

Poleg tega dosežemo pomemben vzgojni cilj, saj učenci spoznajo, koliko truda, časa in energije je
potrebno vložiti v izdelavo igre. Posredno pa »gradijo« pravilen odnos do igre, ki so jo sami izdelali
in do vseh ostalih iger, s katerimi se igrajo.
Namen igre: Ta igra je primerna za uvajanje v geometrijske like in štetje, s čimer se otroci srečajo
že v 1. razredu devetletke.
Igro lahko primerjamo tudi z materialom, ki je prisoten v okolju montessori. Gre za vrečo
presenečenja, v katero položimo različne predmete (kamen, storž, školjka, svinčnik, geometrijska
telesa … ) in otrok s pomočjo tipa ugotovi, za kater predmet gre. Vendar pa tu ne šteje predmetov,
ampak jih le poimenuje. Nalogo bi lahko priredili tako, da bi v vrečo položili različne predmete,
vendar vsakega po nekaj primerkov in bi otrok najprej moral izvleči le ene vrste predmetov ter jih
prešteti.
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2.3.5.3 Primeri didaktičnih materialov pri slovenščini
Tako kot v prejšnjem poglavju tudi tu želim podati primere didaktičnih iger, namenjenih pouku
slovenščine. Pri prvih dveh didaktičnih igrah (pretikanka in nitkanica) gre za razvijanje
grafomotorike in zavzemata drobno motoriko rok, pri čemer se izpopolnjuje povezava med
miselnimi predstavami in dejanskim izdelkom, izboljšuje pa se tudi koordinacija oko – roka. Pri
izvajanju vaje je potrebna pravilna drža telesa, s pripomočki pa otroci utrjujejo predvsem pravilno
držo pisala, ki je prav tako pomembna za pravilno izvajanje grafomotoričnih potez. Igri sem našla
v reviji Educa (2009), pripravila pa ju je Nataša Koblar, učiteljica OŠ Franceta Prešerna Kranj.


PRETIKANKA

Tu otroka spodbujamo, da uporablja pincetni prijem (s palcem in kazalcem), ki je potreben za
pravilno držo pisala. Pretikanke so narejene iz tanjših deščic ali hrbtišča omare. Izdelava ne vzame
veliko časa. Poljubno obliko (hruška, avto, žoga ... ) izrežemo s tračno žago, luknjice pa izvrtamo
z vrtalnim strojem. Robove in luknjice podrgnemo z brusilnim papirjem (to delo lahko ponudimo
tudi otrokom). Izberemo material svetlejše barve, zaradi boljše vidnosti luknjic in temnejše vezalke
(dolge), zaradi vidnosti vzorca. Otrokova naloga je, da z vrvico potuje iz ene luknje v drugo.
Igro pretikanka lahko primerjamo s pikanjem, ki je značilna predopismenjevalna dejavnost v
montessori pedagogiki. S pikanjem otrok vadi koncentracijo in vztrajanje. Poskrbeti moramo, da
je oblika, ki jo otrok »pika« enostavna in jo lahko na koncu uspešno iztrga. Ponavadi pripravimo
takšne oblike, ki jih lahko otrok uporabi (npr. voščilnice, posamezni kontinenti za zemljevid sveta
itd.) (Priročnik za jezik, 2013).


NITKANICA

Vajo pripravimo tako, da na ustrezne lesene kolobarje (lahko je iz drevesnih vej, debla) zabijemo
žeblje (tu nam lahko pomagajo tudi otroci, vendar smo previdi). Tu je zahtevnost večja kot pri
pretikanki, zato nekateri otroci potrebujejo več spodbude. Nitkanico začnemo tako, da na en
žebljiček naredijo vozel in vrvico vodijo okoli žebljičkov. Vrvica mora biti ves čas napeta, otrok
jo drži samo s palcem in kazalcem (pincetni prijem), kar je v začetku zelo težko. Nitkanico najprej
ponudimo za motivacijo v grafomotoriko, pozneje, ko že upoštevajo, da je vrvica napeta, pa za
utrjevanje. Sprva se trudijo, da jim uspe obdržati vrvico napeto, nato pa se trudijo, da je izdelek
čim bolj estetski in radi posežejo po barvnih vrvicah.
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Poleg pikanja se v montessori vrtcih za pravilni prijem poslužujejo tudi striženja in pisanja na tablo.
Pri striženju gre za pravilno držanje škarij, ki nas spominja na držanje pisala. Otrok ima
pripravljene ozke in širše lističe. Ožji omogočajo, da otrok prestriže papir v eni potezi, pri širših pa
mora škarje že preprijeti. Sprva otrok striže prazne lističe. Ko to osvoji, striže lističe z ravnimi
črtami in se mora truditi, da s škarjami ne zaide. Sledijo krive črte, ki so zahtevnejše (Priročnik za
jezik, 2013).


STONOGA

Z naslednjo igro otroci določajo prvi in zadnji glas predmetom na sliki ter sestavijo verigo besed
(stonogo). Namenjena je dvema do šestim igralcem. Najprej postavijo »glave« stonog. Izbrani
učenec vzame eno izmed svojih sličic in jo postavi zraven glave. Naslednji poimenuje sličico in ji
določi zadnji glas. Nato poskuša izmed svojih sličic najti takšno, ki ima prvi glas enak temu
zadnjemu. Če jo ima, jo priloži, v nasprotnem primeru je na vrsti naslednji učenec. In tako naprej.
Zmaga tisti, ki prvi porabi vse sličice ali pa mu jih najmanj ostane (Grginič, 2004, str. 36).
Tudi to igro lahko enačimo z dejavnostjo, ki jo uporabljajo v montessori pedagogiki kot eno izmed
vaj z rimami, ki jo izvajajo z otroki, starimi 3–6 let. Otroci morajo biti pozorni na prvi in zadnji
glas (Priročnik za jezik, 2013).
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2.4 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA
Namen teoretičnega dela diplome je bil poiskati podobnosti in razlike v uporabi didaktičnih
materialov v javni osnovni šoli in montessori osnovni šoli. V javni osnovni šoli učna sredstva nikoli
niso imela osrednje vloge. Tu so jih in jih še vedno uporabljajo bolj ali manj kot dopolnilo k
poučevanju, ki ga večinoma vodi učitelj. V montessori osnovni šoli pa so t. i. materiali montessori
bistveni. Da lahko razumemo tolikšen pomen le-teh, je potrebno razumevanje same pedagogike
montessori, saj jih v nasprotnem primeru lahko vidimo v popolnoma napačni luči. Materiali
montessori omogočajo otrokom razvoj na njim naraven in lasten način. Tudi didaktični materiali,
ki so uporabljeni v javni osnovni šoli, dobivajo vedno večji pomen in se v nekaterih pogledih
približujejo materialom montessori, zlasti če se osredinimo na didaktično igro. Njihov namen je,
da pripomorejo k učinkovitejšemu učenju.
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3 RAZISKOVALNI DEL
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV RAZISKOVALNE NALOGE
V diplomskem delu poskušam ugotoviti, v kolikšni meri učitelji razrednega pouka uporabljajo
didaktične materiale pri poučevanju slovenščine in matematike. V preteklosti so si razredni učitelji
lahko pomagali z zelo skromnim izborom didaktičnih materialov, tako zaradi slabih ekonomskih
pogojev kot tudi zaradi prevladovanja slušne komponente poučevanja (Schmidt, 1988). V začetku
20. stoletja pa so tudi v pedagoški praksi učitelji ugotavljali, da na uspešno učenje vpliva
opazovanje predmetov in pojavov realnega sveta (Blažič idr., 2003). Zato se je uporaba didaktičnih
pripomočkov v praksi sčasoma začela večati. Glavni namen uporabe didaktičnih materialov je, da
učencem skrajša učenje, kar je v tesni povezavi z miselno aktivacijo učencev, saj če nam to uspe,
je tudi njihovo učenje krajše in učinkovitejše (Jereb in Jug, 1987).
Poznamo pa pedagoški koncept, v katerem imajo didaktični materiali pri osvajanju znanja osrednji
pomen, to je v pedagogiki Marie Montessori. Otrok v tem konceptu s samostojnim ukvarjanjem z
materiali spoznava nove stvari, odkriva sebe in okolje, kar je ključnega pomena za njegov razvoj.
Namen materialov je urjenje opazovanja, klasificiranje različnih lastnosti, delovanje k
usmerjenemu raziskovanju in razkrivanje sveta tako, da lahko opazi več stvari v večjem obsegu in
podrobnostih. Vloga učitelja je tu navidezno precej pasivna, saj on samo pripravlja okolje in
didaktične materiale, torej praviloma ne posreduje (spo)znanja, marveč zgolj pojasni uporabo
materialov (Montessori, 2009; Lillard, 1972).
V empiričnem delu me zanima, ali se priprava oz. kriteriji za uporabo didaktičnih materialov, ki
jih učitelji razrednega pouka ponudijo učencem v javnih šolah, približujejo kriterijem materialov,
ki izhajajo iz pedagogike montessori. Pri tem bom upoštevala glavne značilnosti, ki veljajo za
montessori materiale (mikavna točka, možnost samopreverjanja – kontrola napake, upoštevanje
učenčevega lastnega zanimanja, samostojno delo z materialom in učiteljevo nevmešavanje v
otrokovo samostojno rokovanje z materialom). Povprašala jih bom tudi, ali poznajo montessori
materiale in ali jih odobravajo. To me zanima predvsem zato, ker je v Sloveniji montessori
pedagogika bistveno manj razširjena kot drugod po svetu, kjer imajo učiteji razrednega pouka in
tudi ostali večje možnosti izobraževanja na tem področju. Raziskala bom tudi, ali je uporaba
didaktičnih materialov odvisna od učiteljeve delovne dobe in za kateri predmet (matematika ali
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slovenščina) jih pogosteje uporabljajo. Slednje me zanima, ker v trenutno dostopni literaturi ni
zaslediti odgovora na to vprašanje. Poudarjena je le učiteljeva iznajdljivost in pripravljenost za
uporabo didaktičnih materialov.
3.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
RV1: Koliko učiteljev razrednega pouka (RP) je seznanjenih z materiali Marie Montessori in
če so, ali jih odobravajo?
RV2: V kolikšni meri učitelji RP pri izbiri didaktičnih materialov za matematiko in slovenščino
uporabljajo takšne, ki so primerljivi materialom montessori?
RV3: V kolikšni meri uporabljajo didaktične materiale pri matematiki in jeziku ter ali je
uporaba odvisna od učiteljeve delovne dobe?
RV4: Na kakšen način pripravljajo didaktične materiale pri matematiki in jeziku? Kateri so
njihovi ključni kriteriji pri izbiri ter za kateri predmet pripravijo več didaktičnih materialov in
zakaj?
3.1.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
H1: Učiteljem RP je pri izbiri didaktičnih materialov bolj pomemben njihov izgled kot pa
omogočanje učencem samostojno delo.
H2: Učitelji RP se didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini večinoma poslužujejo
kot ponazorilo za boljše razumevanje določene snovi.
H3: Učitelji RP bolj pogosto uporabljajo materiale pri poučevanju matematike v primerjavi z
uporabo materialov pri poučevanju slovenščine.
H4: Delež časa, ki ga učitelji pri poučevanju matematike in slovenščine namenijo uporabi
didaktičnih materialov, se razlikuje glede na njihovo delovno dobo.
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3.2 OPIS RAZISKOVALNE METODE
V raziskavi je bila uporabljena kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja.
Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika.
3.2.1 Opis vzorca
V raziskavi je sodelovalo 80 razrednih učiteljic oz. učiteljev iz 10-ih javnih osnovnih šol. V vzorcu
so prevladovale ženske, se pravi učiteljice, s 96,3 %. Na anketne vprašalnike so odgovorili le trije
učitelji moškega spola, kar predstavlja 3,7 % vseh sodelujočih.
Preglednica 1: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca učiteljev glede na spol.
f

f%

Moški

3

3,7

Ženski

77

96,3

Skupaj

80

100,0

Na podlagi analize Razdevšek Pučko (1990) sem oblikovala skupine po obdobjih v poklicnem
razvoju učiteljev:
1. obdobje idealnih predstav – čas študija in poklicnega usposabljanja;
2. obdobje preživetja – od prvega leta poučevanja oz. pripravništva do dveh let poučevanja;
3. obdobje izkušenosti – od tretjega leta poučevanja do dvajset let poučevanja;
4. obdobje ponovne dovzetnosti za vplivanje – dvajset let do trideset let;
5. faza postopnega distanciranja in priprave na upokojitev – nad trideset let pedagoških
izkušenj.
Učitelje z delovno dobo do dveh let sem uvrstila v prvo skupino. Ker tretje obdobje poklicnega
razvoja učiteljev traja relativno dolgo, sem ga razdelila v dve skupini, in sicer druga skupina
zavzema učitelje od 3 do 10 let dela v šolstvu, v tretjo skupino pa sem uvrstila učitelje z delovno
dobo od 11 do 20 let. V četrti skupini so učitelji z od 21 do 30 let dela v šolstvu, v peti pa so učitelji
z nad 31 let delovne dobe (Lesar, Peček, Čuk, 2005).
Kot nam prikazuje Preglednica 2, je največ vprašanih učiteljev z delovno dobo od 21 do 30 let in
predstavljajo 30,0 % celotnega vzorca. Sledijo učitelji s 3 do 10 let delovnih izkušenj, kar
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predstavlja 28,7 % vseh vprašanih, nato učitelji, ki v šolstvu delajo od 11 do 20 let z 22,5 %, učitelji
z delovno dobo nad 31 let predstavljajo 10,0 % celotnega vzorca. Najmanj je bilo učiteljev
začetnikov z 8,8 %.
Preglednica 2: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca učiteljev po številu let dela v šolstvu.
f

f%

Do 2 leti

7

8,8

3–10 let

23

28,7

11–20 let

18

22,5

21–30 let

24

30,0

Nad 31 let

8

10,0

Skupaj

80

100,0

3.2.2 Postopek zbiranja in obdelave podatkov
Zbiranje podatkov je potekalo v maju in juniju 2013. Sodelovali so učitelji iz 10 priložnostno
izbranih šol v osrednjeslovenskem, goriškem in gorenjskem področju. Kot tehniko raziskovanja
sem uporabila anketo, ki je vključevala 14 vprašanj, od tega je bilo 10 vprašanj zaprtega tipa, 3
odprtega in 1 polodprtega. Vprašalnik je bil razdeljen je na tri dele. V prvem delu sem povprašala
po osnovnih podatkih, drugi del se je nanašal na uporabo didaktičnih materialov razrednih učiteljev
pri matematiki in slovenščini, tretji del pa se je nanašal na njihovo mnenje o izbranih značilnostih
didaktičnih materialov. Pred anketiranjem sem ravnatelja oz. ravnateljico vsake šole prosila za
dovoljenje in se dogovorila glede termina in načina anketiranja. Ponekod sem ankete razdelila sama,
drugod so to uredili na šoli in sem jih le prevzela v tajništvu. Pripravljenost za izpolnjevanje anket
s strani učiteljev razrednega pouka je bila zelo različna. Poudariti je potrebno, da je anketiranje
potekalo v obdobju zaključevanja šolskega leta in so bili učitelji prezaposleni z administracijo.
Kvantitativne podatke sem obdelala na ravni deskriptivne statistike s pomočjo računalniškega
programa SPSS 20.0. Podatke sem prikazala v tabelah z navedbo frekvenc in odstotkov. Podatke
na odprta vprašanja sem obdelala kvalitativno. Uporabila sem postopek odprtega kodiranja, s
pomočjo katerega sem oblikovala pojme iz empiričnih opisov in si tako pomagala organizirati
podatke (Mesec, 1998). Sama sem združevala sorodne pojme v kategorije s pomočjo
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kategoriziranja. Tu sem določila kategorije na podlagi podobnih pojmov, ki so jih podali učitelji v
svojih odgovorih, se pravi, da sem najprej vsak odgovor prebrala in si zapisala besede, ki so bile
bistvene za mojo raziskavo. Nato sem poiskala podobne besede in jim določila širši pojem, ki je
predstavljal kategorijo. Npr. »didaktični material je živahne barve«, »uporabim barve«, »je prijeten
na pogled« sem dala v kategorijo privlačnost.
Za preverjanje hipoteze 1 sem uporabila t-test za odvisne vzorce, za hipotezo 3 sem uporabila
Kullbackov 2Î preizkus, pri hipotezi 2 in 4 pa sem upoštevala le frekvenčno analizo.

3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
3.3.1 Poznavanje in odobravanje materialov montessori
Preglednica 3: Številčni in odstotkovni prikaz poznavanja materialov montessori.
Poznavanje materialov montessori
Da, dobro jih poznam.

f

f%
5

6,3

Da, vendar poznam le osnove.

34

42,5

Sem slišal/-a zanje, vendar o njih nič ne vem.

31

38,8

Ne poznam.

10

12,5

Skupaj

80

100,0

Največ učiteljev razrednega pouka, ki predstavlja 42,5 % celotnega vzorca, pozna montessori
materiale, vendar le osnovne značilnosti le-teh. Sledijo učitelji, ki so o njih le slišali, s 38,8 %, nato
učitelji, ki teh materialov ne poznajo z 12,5 %, najmanj pa je učiteljev, ki menijo, da dobro poznajo
materiale montessori in predstavljajo 6,3 % vseh vprašanih.
Učitelji, ki dobro poznajo ali poznajo le osnove, so morali navesti, katere didaktične materiale
poznajo oz. s katerimi značilnostmi so seznanjeni. Vprašanje je bilo odprtega tipa, tako je vsak
učitelj lahko napisal več materialov. Njihove odgovore sem uredila glede na pogostost
posameznega odgovora. V oklepaj sem navedla število učiteljev, ki je zapisalo določen odgovor.

Prosen, P. 2013. Razredni učitelji o uporabi didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini.

63

Dobila sem naslednje rezultate:























Materiali so iz naravnih (lesenih) materialov. (11)
Učenci jih uporabljajo samostojno. (5)
Materiali so učencem ves čas dostopni in jih uporabljajo, kadar želijo. (4)
Materiali so uporabni. (3)
Materiali vsebujejo kontrolo napake. (3)
Okolje je vnaprej pripravljeno (priprava pladenjčkov/material). (3)
Materiali so privlačni. (2)
Materiali se nadgrajujejo. (2)
Materiali vsebujejo tudi dejavnosti vsakdanjega življenja (pomivanje
pospravljanje ... ). (2)
Učenje preko igre. (2)
Poznam tridelne karte. (2)
Materiali so kvalitetni. (1)
Preko dela poteka celostno učenje. (1)
Materiali imajo zastavljen jasen cilj. (1)
Učenje poteka na podlagi poizkušanja. (1)
Delo poteka v tišini. (1)
Učenci uporabljajo vsa svoja čutila. (1)
Materiali vsebujejo naloge za utrjevanje in ponavljanje. (1)
Speljanke. (1)
Z materiali učenci urijo finomotoriko. (1)
Glasbila. (1)
Ura. (1)

Materiali s področja JEZIKA:












peščene črke (8),
pesek v banjici (3),
kovinski liki (3),
premična abeceda (2),
roza in moder niz – slovnica (1),
lov za povedkom (1),
simboli za besedne vrste (1),
delo s kmetijo (1),
predopismenjevalne zmožnosti (1),
zvezki (1),
knjigice (1).

posode,

Prosen, P. 2013. Razredni učitelji o uporabi didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini.

64

Materiali s področja MATEMATIKE:













zlata zrna (3),
lesene kocke (3),
ploščice (3),
zaboj s palčkami (3),
šahovnica (2),
tabla 100 (2),
konkretni material za številsko predstavo, količino, dolžino ... (2),
matematični stotiček (1),
barvna zrna (1),
rdeče- modre palice (1),
peščene številke (1),
verige (1).

Najbolj so seznanjeni z določenimi materiali na področju matematike (šahovnica, tabla 100, lesene
kocke, barvna in zlata zrna ... ) in jezika (peščene črke, pesek v banjici, predopismenjevalne
zmožnosti – striženje ... ). Peščene črke so najbolj poznan material s področja jezika, pri matematiki
pa so to zlata zrna, zaboj s palčkami, ploščice in lesene kocke. Učitelji tudi vedo, da je v montessori
pedagogiki pomembna predhodna priprava okolja, da so materiali zloženi na policah, pogosto na
posameznih pladnjih in otrokom dostopni. Materiali se nadgrajujejo oz. si sledijo od konkretnega
do abstraktnega, od preprostega do zapletenega, imajo kontrolo napake, ki otrokom omogočajo
samostojno delo. Narejeni so iz naravnih materialov, kvalitetni in uporabni. Značilnost montessori
pedagogike je tudi ta, da se otroku ponudi tisto, kar ga trenutno zanima. Pri rokovanju z materiali
otrok uporabi vsa čutila in je deležen izkustvenega učenja. Odgovori nam povedo, da učitelji
razrednega pouka zelo dobro poznajo materiale montessori, saj so jih nemalo našteli. Čeprav je
pedagogika montessori v Sloveniji dokaj nova, je polovica učiteljev (če pogledamo Preglednico 3)
z njo seznanjenih. Večino poznajo materiale, ki so značilni za predšolsko obdobje, kar nas ne
preseneča, saj so v Sloveniji trenutno večinoma le vrtci montessori z izjemo ene osnovne šole.
Učitelji, ki dobro poznajo didaktične materiale Marie Montessori oz. poznajo le osnove, so morali
v nadaljevanju navesti ali jih odobravajo ali ne. Iz Preglednice 4 lahko razberemo, da se je od
vseh sodelujočih učiteljev 48,8 % (39 učiteljev) opredelilo kot bolj ali manj dobre poznavalce
montessori materialov oz. poznavalce osnov, kar je razvidno iz Preglednice 3. Na vprašanje, ali jih
odobravajo ali ne pa jih je odgovorilo le 46,3 % (2 učitelja se nista opredelila). Glede na celoten
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vzorec 43,8 % učiteljev odobrava montessori materiale, 2,5 % pa ne. V kolikor upoštevamo zgolj
učitelje, ki so odgovarjali znotraj tega vprašanja pa je odstotek drugačen, in sicer je kar 94,6 %
tistih, ki se jim zdi uporaba didaktičnih materialov Marie Montessori smiselna in 5,4 % tistih, ki
jih ne odobravajo.
Preglednica 4: Številčni in odstotkovni prikaz odobravanja materialov montessori.
f

f % (glede na celoten

f % (glede na vzorec, ki pozna

vzorec)

materiale montessori)

Da

35

43,8

94,6

Ne

2

2,5

5,4

Skupaj

37

46,3

100,0

Manjkajoče vrednosti

43

53,8

Skupaj

80

100,0

Vprašanje, ali razredni učitelji odobravajo materiale montessori, je bilo polodprtega tipa, zato sem
tako kot pri prejšnjem odgovore uredila glede na pogostost pojavljanja. Dobila sem naslednje
rezultate, ki so navedeni v Preglednici 5.
Prvi so kot utemeljitev navedli, da so materiali kvalitetni, narejeni iz naravnih materialov, nazorni,
enostavni za uporabo, zanimivi in privlačni (mikavne točke) tako za učence kot tudi učitelje, saj
omogočajo učenje na drugačen način, vzpodbujajo samostojnost (kontrola napake), zanimanje za
učenje, poleg tega tudi spodbujajo naravni otrokov razvoj (izhajati je potrebno iz otroka). Materiali
so konkretni, zato olajšajo predstavo in razumevanje vsebin. Otrok je med delom ustvarjalen, do
znanja pride s pomočjo lastnega truda (pomembna uporaba roke), sledi celostnemu učenju, s čimer
dobi globlji vpogled v snov oz. vsebino, poleg tega pa razvija različna zaznavna področja (vid, tip,
zvok, vonj, gibanje). Pri delu otrok uživa, je zadovoljen, saj spoznava svet okoli sebe skozi
sproščeno igro.
Dva učitelja ne odobravata montessori materialov. Utemeljitev prvega učitelja, da šola ni vrtec in
je potrebno resno delo, me je presenetila, saj naj bi se v šoli (zlasti na razredni stopnji) učitelji
trudili otrokom na različne načine približati snov, da bi tako čim več izkusili, se čim več naučili.
Predpostavljam, da gre za učitelja, ki se poslužuje bolj tradicionalnega načina poučevanja, kjer
prevladuje predvsem frontalno poučevanje in ne namenja veliko pozornosti drugim, bolj
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sproščenim a tudi učinkovitim oblikam in metodam poučevanja. Trditev, da igra ne spada v šolo,
me nikakor ne prepriča. Takšno mišljenje vodi v suhoparno poučevanje, kateremu pa se želimo oz.
naj bi se trudili izogniti, kajti učenje in igra naj ne bi bila ločena. Predvsem mlajšim učencem bi
moralo biti omogočeno čim več igranja. S tem pa mislimo igranje v smislu pridobivanja novih
spoznanj in znanja. Čeprav velikokrat slišimo, da šola ni zabava in da ni časa za igro, se moramo
zavedati, da z igro otrokov razvoj poteka bolj naravno, prav tako pa tudi učenje. Znanje, pridobljeno
skozi igro, je trajnejše, za kar naj bi se učitelji tudi prizadevali (Bognar, 1987).
Preglednica 5: Utemeljitev odobravanja oz. neodobravanja materialov montessori.
DA, ker...

NE, ker...

...so učencem zanimivi in privlačni. (8)
...ker spodbujajo celostno učenje (globlji
vpogled v snov). (5)

...učenje ni vrtec in je potrebno resno delo. (1)
...ker otrok na določenih stopnjah potrebuje kontrolo in
usmerjanje s strani učitelja, neuspeh pa mora biti prisoten pri
otroku, saj deluje tudi kot motivacija, da se trudi biti
boljši.(1)

...ker spodbujajo otrokov razvoj na
naraven način. (4)
...ker so nazorni. (4)
...ker so kvalitetni. (4)
...ker so uporabni. (3)
...ker spodbujajo samostojnost. (3)
...ker so praktični. (2)
...ker so iz naravnih materialov. (2)
...ker spodbujajo ustvarjalnost. (2)
...ker vsebujejo kontrolo napake. (2)
...ker so mi elementi montessori
pedagogike blizu in bi jih vključila v
pouk. (1)
...ker so konkretni. (1)
...ker jih imam nekaj na razpolago. (1)
...ker so učencem dostopni. (1)
...ker otrok z njimi vadi finomotoriko. (1)
...ker so poučni. (1)
...ker otrokom razvijajo vedoželjnost. (1)
...ker preko igre spoznavajo svet. (1)

Drugemu učitelju ravno tako ne morem pritrditi. V montessori vrtcih in osnovni šoli je učitelj kljub
vsemu še vedno prisoten in pomemben dejavnik. Učiteljeva vloga je za opazovalca mogoče res
videti zelo pasivna, vendar temu ni tako. Učiteljev »umik«, ne pomeni, da otroku pusti, da dela,
kar želi. On ga opazuje, mu pripravlja material, ki otroku najbolj ustreza in ga spodbuja tudi k
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dejavnostim, katerim se sam iz takšnega ali drugačnega razloga izogiba, kljub temu pa mu je ne
vsiljuje. Montessorijeva je zapisala 12 točk, ki se jih mora učitelj držati (zapisane v poglavju Vloga
odraslega). Seveda otrok doživlja tudi neke vrste neuspeh, ko mu kakšna dejavnost ne gre, vendar
tu učitelj tega ne »obeša na veliki zvon«. Otrok sam ve, kaj mu gre dobro in kaj ne, saj ima okoli
sebe druge otroke različne starosti in z različnimi sposobnostmi, s katerimi se lahko primerja.
Utemeljitev drugega učitelja mi pove, da ne pozna globine montessori pedagogike, pač pa samo
neke izseke, ki jih je slišal od drugih oz. si jih je razložil na malce drugačen način.
3.3.2 Kateri kriteriji oz. značilnosti didaktičnih materialov so učiteljem RP pomembni?
Zanimalo me je, v kolikšni meri se učitelji razrednega pouka strinjajo z vnaprej določenimi kriteriji,
ki se tičejo didaktičnih materialov. Kriterije sem določila na podlagi značilnosti materialov
montessori, in sicer sem vključila:


samostojno delo učenca (1., 2., 3. trditev),



mikavno točko (4., 5., 6. trditev),



kontrolo napake (7., 8., 9. trditev),



upoštevanje učenčevega zanimanja (10., 11., 12. trditev) in



učiteljeva »vzdržnost« pred popravljanjem napak, ki jih učenec naredi med samim delom
(13., 14., 15. trditev).

Rezultati odgovorov mi bodo pokazali, v kolikšni meri se učitelji razrednega pouka strinjajo z
značilnostmi materialov montessori. Če pogledamo Preglednico 6 vidimo, da so odgovori bolj
pogosti v desni polovici preglednice, iz česar lahko sklepamo, da se učitelji razrednega pouka vsaj
na prvi pogled strinjajo oz. se jim vnaprej določeni kriteriji didaktičnih materialov zdijo pomembni.
Predvidevamo lahko, da bi učitelji potemtakem vključili oz. uporabljali materiale montessori.
Pri prvih dveh trditvah največji delež učiteljev izbere (42,5 % in 46,3 %), da je zelo pomembno,
da »Učitelj učencem dovoli, da sami delajo z didaktičnim materialom.« in da »Učenci samostojno
rokujejo z didaktičnim materialom.« S tretjo trditvijo, ki pravi, da se učitelj po predstavitvi
didaktičnega materiala umakne in prepusti delo, se sicer še vedno strinjajo in se jim zdi pomembno,
vendar je stopnja strinjanja nekoliko manjša, saj se samo 12,5 % učiteljem razrednega pouka zdi
to zelo pomembno. Aritmetične sredine odgovorov se nahajajo med 4,34 in 3,38, kar nam pove, da
jim je kriterij omogočanja samostojnega dela učencem precej pomemben. Učitelji v javni osnovni
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šoli so veliko bolj vključeni v sam proces poučevanja in je njihova vloga veliko bolj aktivna, za
razliko od pedagoge montessori, ki se vedno, ko učenec razume in zmore neko dejavnost
samostojno izvesti, umakne in prepusti delo. Razredni učitelj v javni osnovni šoli se poredko
umakne in veliko bolj razlaga in pripoveduje v primerjavi z učitelji v montessori osnovni šoli.
Pri naslednjih treh trditvah, ki se tičejo privlačnosti oz. mikavnih točk (4.–6. trditev), se učitelji
razrednega pouka tudi strinjajo, da je to pomemben kriterij, ki ga je potrebno upoštevati pri
didaktičnih materialih. Pri trditvah, da so didaktični materiali privlačni na dotik, pogled in
vsebujejo zanimive predmete ter da so privlačni za učence, največji delež učiteljev izbere (41,3 %
in 40,0 %), da je ta kriterij zelo pomemben. Za 5. trditev, ki pravi, da »Pri izdelavi didaktičnih
materialov uporabimo privlačne barve.« pa največ (37,5 %) učiteljev meni, da je bolj pomemben.
Aritmetične sredine trditev se nahajajo med 4,20 in 3,81, kar pomeni, da jim je tudi ta kriterij precej
pomemben.
V primerjavi s prvima dvema kriterijema, se pravi mikavna točka in omogočanje učencu
samostojno delo, pa se malenkost manj strinjajo oz. se jim zdi samokontrola didaktičnega materiala
manj pomembna. Samo pri 7. trditvi, da »Učenci sami preverijo rešitve didaktičnega materiala.«
največ učiteljev izbere (42,4 %), da jim je to zelo pomemben kriterij didaktičnih materialov. Pri
naslednji trditvi, da »Didaktični materiali vsebujejo kontrolo napake.« jih največ (37,5 %) meni,
da je ta kriterij srednje pomemben, medtem ko se jim 9. trditev, da imajo didaktični materiali
priložene rešitve, v največji meri (36,6 %) zdi bolj pomembna. Se pravi, da se jim ta kriterij prav
tako zdi pomemben, vendar v manjši meri kot prejšnja dva, kar nam pokažejo tudi aritmetične
sredine trditev, ki so nižje (M = 3,48 do M = 4,24), kot je razvidno iz Preglednice 6. Samokontrola
didaktičnega materiala se pravzaprav navezuje na samostojnost učencev. Učenec lahko preveri
nalogo brez pomoči učitelja.
Upoštevanje učenčevega zanimanja pred izvajanjem kurikuluma je najmanj odobravan kriterij s
strani učiteljev, saj se večini (38,8 %, 41,3 % in 42,3 %) zdijo vse tri trditve (»Zanimanje učencev
za didaktične materiale upoštevam pred doseganjem ciljev, ki mi jih narekuje kurikulum.«,
»Zadovoljiti učenčevo radovednost je bolj pomembno od sledenja učni snovi.« in »Didaktične
materiale izberemo na podlagi zanimanja učencev.«) srednje pomembne, kar je tudi pričakovano.
Ravno tako se aritmetične sredine odgovorov nahajajo med 3,39 in 3,51, kar so najmanjše vrednosti
med vsemi trditvami. Učitelji načrtujejo svoje poučevanje glede na kurikulum. Montessori
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pedagogika pa izhaja iz otroka in njegovega zanimanja za določene materiale. Kurikulum za
vsakega otroka nastaja sproti, kar pa ne pomeni, da lahko otrok napreduje samo na enem področju,
če ga ostali ne zanimajo. Montessori učitelj mora otroku predstaviti tudi ostala področja s pomočjo
področja, ki otroka zanima, se pravi če ima otrok zelo rad dejavnosti iz jezika, geografija pa ga ne
zanima, mu lahko učitelj predstavi kontinente s tem, ko skupaj pogledata, od kod vse prihajajo npr.
različni pisatelji.
Preglednica 6: Primerjava pomembnosti kriterijev.
1*

2*

3*

4*

5*

1. Učitelj učencem dovoli, da sami delajo z
didaktičnim materialom.
2. Učenci samostojno rokujejo z didaktičnim
materialom.
3. Po predstavitvi didaktičnega materiala se
učitelj umakne in delo prepusti učencem.
4. Didaktični materiali so privlačni na dotik,
pogled in vsebujejo zanimive predmete.
5. Pri izdelavi didaktičnih materialov
uporabimo privlačne barve.
6. Didaktični materiali so privlačni za učence.

f
f%
0
0,0
0
0,0
4
5.0
1
1,3
0
0,0
0
0,0

f
f%
2
2,5
2
2,5
12
15,0
0
0,0
5
6,3
0
0,0

f
f%
15
18,8
6
7,5
24
30,0
14
17,5
25
31,3
18
22,5

f
f%
29
36,3
34
42,5
30
37,5
32
40,0
30
37,5
30
37,5

f
f%
34
42,5
37
46,3
10
12,5
33
41,3
20
25,0
32
40,0

7. Učenci lahko sami preverijo rešitve
didaktičnega materiala.
8. Didaktični material vsebuje kontrolo
napake.
9. Didaktični materiali imajo priložene
rešitve.

0
0,0
1
1,3
4
5,0

1
1,3
5
6,3
9
11,3

13
16,3
30
37,5
24
30,0

31
38,8
27
33,8
29
36,3

1
1,3

12
15,0

31
38,8

3
3,8
0
0,0
0
0,0

8
10,0
9
11,3
0
0,0

33
41,3
33
41,3
5
6,3

10. Zanimanje učencev za didaktične
materiale upoštevam pred doseganjem ciljev,
ki mi jih narekuje kurikulum.
11. Zadovoljiti učenčevo radovednost je bolj
pomembno od sledenja učni snovi.
12. Didaktične materiale izberemo na podlagi
zanimanja učencev.

N

M

80

4,19

79

4,34

80

3,38

80

4,20

80

3,81

80

4,18

34
42,4
14
17,5
13
16,3

79

4,24

77

3,62

79

3,48

25
31,3

10
12,5

79

3,39

27
33,8
26
32,5
29
36,3

9
11,3
12
15,0
46
57,5

80

3,39

80

3,51

13. Če je le mogoče, učitelj učencu pusti, da
80
4,51
sam poišče in popravi napake.
14. Kadar se učenec pri delu z didaktičnim
79
4,39
0
1
6
33
39
materialom zmoti, mu učitelj dovoli, da sam
0,0
1,3
7,5
41,3
48,8
prepozna svojo napako.
15. Učitelj učencu ne bi smel dajati občutka
1
7
15
26
31
80
3,99
neuspeha.
1,3
8,8
18,8
32,5
38,8
*1-ni pomembno; 2-manj pomembno; 3-srednje pomembno; 4-bolj pomembno; 5-zelo pomembno
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Za razliko od prejšnjega kriterija pa se zadnji, ki pravi, da učitelj ne bi smel dajati učencu občutka
neuspeha oz. mu dovoliti, da sam poišče in popravi napake, ki jih je v neki dejavnosti naredil, zdi
učiteljem razrednega pouka najpomembnejši. Največji delež učiteljev (57,5 %, 48,8 % in 38,8 %)
pri vseh zadnjih treh trditvah meni, da je to zelo pomembno. Mogoče na takšen rezultat vpliva
poznavanje, kako otrokova samopodoba vpliva na učenje in samo šolsko uspešnost. Če bomo
učenca ves čas popravljali, mu bomo s tem sporočali, da ni sposoben in ta občutek se bo zrcalil pri
samem učenju določene snovi. Vpliv čustev na kognitivne procese se kaže v (pre)usmerjanju
posameznikove pozornosti (Oatley in Jenkins, 2002; po Smrtnik Vitulić, 2007) in motiviranju,
organiziranju, vodenju zaznave posameznika (Izard, 1991; po Smrtnik Vitulić, 2007). Pozitivna
čustva nas približujejo določenemu dogajanju, negativna pa oddaljujejo. Če se torej v razredu
počutimo sproščeno, bomo bolj dovzetni za vse slišano in videno ter si bomo bolj zapomnili učno
snov.
Na podlagi izračuna parnega t-testa za odvisne spremenljivke (t(79) = 1,051, p>.05) lahko zavrnem
hipotezo 1, da je učiteljem RP pri izbiri didaktičnih materialov bolj pomemben izgled (M=4,09,
Std.=0,75) kot pa omogočanje učencem samostojno delo (M=3,99, Std.=0,77). Razlike v
povprečnih vrednostih vseh relevantnih trditev za posamezni kriterij so premajhne, da bi se pojavile
statistično pomembne razlike med tema dvema kriterijema.
Čeprav sem predpostavila, da učitelji pripisujejo večjo pomembnost izgledu didaktičnega materiala
kot samostojnemu delu učencev, nisem želela nakazati, da je prvi kriterij pomembnejši. Oba
kriterija sta pomembna, vendar sem predvidevala, da učitelji pozabljajo na nujnost samostojnega
dela učencev. Zaradi tega me je rezultat pozitivno presenetil. Omogočanje samostojnega dela je za
učence izrednega pomena, saj z njim postajajo tudi sami bolj samostojni in samozavestnejši, kar je
dobra popotnica za življenje. Sprašujem pa se, v kolikšni meri se to izvaja v praksi, saj je eno, da
se zavedamo pomembnosti nečesa in drugo, da to dejansko izvajamo v praksi.
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3.3.3 Delež časa poučevanja in namen uporabe didaktičnih materialov
Učitelje razrednega pouka sem povprašala tudi, zakaj oz. v kakšen namen uporabljajo didaktične
materiale za matematiko in slovenščino. Izbrali so lahko več možnosti hkrati. V spodnji preglednici
so zbrani odgovori.
Vidimo lahko (Preglednica 7), da so nameni uporabe didaktičnih materialov pri obeh predmetih
podobni. Pri matematiki vsi sodelujoči razredni učitelji uporabljajo didaktične materiale kot
ponazorilo za lažje razumevanje. Naslednji najpogostejši namen uporabe didaktičnih materialov
pri matematiki je pomoč učencem z učnimi težavami (90 % razrednih učiteljev), sledi za
spoznavanje novega (81,3 % razrednih učiteljev), nato za utrjevanje snovi (68,8 % razrednih
učiteljev), možnost drugo je izbralo 2,5 % učiteljev razredne stopnje in navedlo, da didaktične
materiale uporabljajo tudi za popestritev, preverjanje znanja. Nihče pa pri matematiki ni izbral
možnosti ne uporabljam.
Preglednica 7: Namen uporabe didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini.

Kot ponazorilo za lažje razumevanje
Za spoznavanje novega
Za utrjevanje snovi
Za učence z učnimi težavami
Drugo
Ne uporabljam

MATEMATIKA
f
f (%)

SLOVENŠČINA
f
f (%)

80
100,0
65
81,3
55
68,8
72
90,0
2
2,5
0
0,0

66
82,5
62
77,5
55
68,8
69
86,3
2
2,5
2
2,5

Pri slovenščini razredni učitelji najpogosteje uporabljajo didaktične materiale za učence z učnimi
težavami (86,3 % razrednih učiteljev), sledi kot ponazorilo za lažje razumevanje (82,5 % razrednih
učiteljev), kar je ravno obratno kot pri matematiki. Naslednji najpogostejši namen je za
spoznavanje novega (77,5 % učiteljev), nato za utrjevanje snovi (68,8 % učiteljev), ki si sledita
tako kot pri matematiki. Možnost drugo je izbralo 2,5 % učiteljev in dodalo, da materiale
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uporabljajo tudi za popestritev in preverjanje znanja. Ravno toliko učiteljev pa didaktičnih
materialov pri slovenščini ne uporablja.
Iz tega sledi, da na podlagi frekvenčnega izračuna hipoteze 2, ki pravi, da se učitelji RP didaktičnih
materialov pri matematiki in slovenščini

večinoma poslužujejo kot ponazorilo za boljše

razumevanje določene snovi, ne moremo obdržati oz. jo lahko obdržim samo deloma. Pri
matematiki učitelji res večinoma uporabljajo didaktične materiale kot ponazorilo za boljše
razumevanje. To pa ne drži za slovenščino, ker so tu didaktični materiali uporabljeni večinoma za
pomoč učencem z učnimi težavami.
Preglednica 8: Številčni in odstotkovni prikaz deleža časa uporabe didaktičnih materialov pri
poučevanju matematike in slovenščine.

Ne uporabljam
Do 25 % časa
25–50 % časa
50–75 % časa
Več kot 75 % časa
SKUPAJ

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

f

f

f%

f%

0
0,0
17
21,2
32
40,0
28
35,0
3
3,8
80
100,0

3
3,8
26
32,5
38
47,5
11
13,8
2
2,5
80
100,0

Zanimalo me je tudi, v kolikšni meri učitelji razrednega pouka uporabljajo didaktične materiale pri
matematiki in slovenščini. V Preglednici 8 so zbrani rezultati. Vidimo, da pri obeh predmetih
učitelji razrednega pouka najpogosteje uporabljajo didaktične materiale v obsegu 25–50 % časa.
Po eni strani me ta podatek ne preseneča, saj gre tu za srednjo vrednost. Marsikateremu učitelju je
težko določiti, v kolikšnem deležu uporabljajo učna sredstva in se potem odloči za srednji odgovor.
Vendar vseeno menim, da je to tudi realna ocena uporabe didaktičnih materialov, kar kljub vsemu
pomeni, da učitelji uporabljajo didaktične materiale v velikem obsegu, zlasti če bi se le-ta nagibal
k 50 %. Žal pa moj vprašalnik ni omogočal pridobivanja tako natančnih podatkov. Postavlja pa se
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mi tudi vprašanje, kako bi se obseg časa uporabe didaktičnih materialov spremenil glede na razred,
v katerem učitelji poučujejo. Sprašujem se, ali drži, da se učitelji v prvi triadi v večji meri
poslužujejo didaktičnih materialov.
Pri matematiki je naslednji najpogostejši obseg uporabe didaktičnih materialov 50–75 % časa
(35,0 % učiteljev), za razliko od obsega uporabe didaktičnih materialov pri slovenščini, ki je do
25 % časa (32,5 % učiteljev). Na prvi pogled bi lahko trdili, da učitelji pogosteje uporabljajo
didaktične materiale pri matematiki kot pri slovenščini, kar je razvidno, če pogledamo spodnjo
polovico Preglednice 8. Vidimo, da je 31 učiteljev, ki pri matematiki uporabljajo didaktične
materiale več kot 50 % časa, pri slovenščini pa le 13 učiteljev. Po drugi strani je tudi več učiteljev
(29 učiteljev), ki pri slovenščini posegajo po materialih manj kot 25 %, za razliko od uporabe
materialov pri matematiki, kjer se le 17 učiteljev poslužuje didaktičnih materialov manj kot 25 %.
Vendar pa je več učiteljev, ki uporablja materiale 25–50% pri slovenščini (47,5 %) v primerjavi z
matematiko (40,0 %). S pomočjo frekvenčnega izračuna, sem dobila aritmetično sredino deleža
časa uporabe didaktičnih materialov pri poučevanju matematike (M = 3,25) s standardnim
odklonom 0,81 in poučevanju slovenščine (M = 2,86) s standardnim odklonom 0,76, pri čemer
nisem upoštevala odgovorov »Ne uporabljam.«
Na podlagi izračuna t-testa za odvisne vzorce (t(76) = 4,477, p≤.05) lahko sprejmem hipotezo 3,
da učitelji RP bolj pogosto uporabljajo materiale pri poučevanju matematike (M=3,25,
Std.=0,81) v primerjavi z uporabo materialov pri poučevanju slovenščine (M=2,86, Std.=0,76).
Zanimalo pa me je tudi, ali se delež uporabe didaktičnih materialov pri poučevanju matematike in
slovenščine razlikuje glede na delovno dobo anketiranih učiteljev. Iz Preglednice 9 lahko vidimo,
da delež časa uporabe materialov pri matematiki sprva celo narašča v smeri višanja delovne dobe,
nato pa pada. Največji delež se tako nahaja bolj v sredini tabele, se pravi, da največ učiteljev z
delovno dobo 21–30 let (13,8 %) uporablja didaktične materiale v obsegu 25–50 %, kar je pa tudi
delež uporabe, ki je najpogostejši med razrednimi učitelji.
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Preglednica 9: Številčni in odstotkovni prikaz deleža časa uporabe didaktičnih materialov pri
poučevanju matematike glede na staž razrednih učiteljev.
Število let dela v šolstvu
Delež uporabe did.

Do 2 leti

3-10 let

11-20 let

21-30 let

Nad 31 let

Vsi učitelji

materialov pri MAT

f

f

f

f

f

f

f%

f%

f%

f%

f%

f%

2

6

2

4

3

17

2,5

7,5

2,5

5,0

3,8

21,2

1

9

8

11

3

32

1,2

11,2

10,0

13,8

3,8

40,0

3

7

8

8

2

28

3,8

8,8

10,0

10,0

2,5

35,0

1

1

0

1

0

3

1,2

1,2

0,0

1,2

0,0

3,8

7

23

18

24

8

80

8,8

28,7

22,5

30,0

10,0

100,0

Ne uporabljam
Do 25 %
25–50 %
50–75 %
Več kot 75 %

SKUPAJ

Na podlagi Kullbackovega preizkusa nismo uspeli dokazati pomembnih razlik v deležu časa
uporabe didaktičnih materialov pri matematiki glede na staž dela v šolstvu med številom let dela v
šolstvu (2Î = 8,490, g = 12, P = 0,746.), zato ovržemo prvi del hipoteze 4: Delež časa, ki ga učitelji
pri poučevanju matematike namenijo uporabi didaktičnih materialov, se razlikuje glede na
njihovo delovno dobo.
Rezultati iz Preglednice 10 so podobni rezultatom iz Preglednici 9. Ravno tako kot pri matematiki
tudi pri slovenščini največ razrednih učiteljev, vendar v večjem deležu (47,5 %), uporablja
didaktične materiale v obsegu 25–50 % časa, 32,5 % učiteljev jih uporablja v obsegu do 25 % časa,
13,8 % učiteljev v obsegu 50–75 % časa, 3,8 % jih sploh ne uporablja, 2,5 % učiteljev pa poseže
po didaktičnih materialih v obsegu več kot 75 % časa. Ponovno pa tako kot pri matematiki znotraj
tabele zasledimo podatek, da največ razrednih učiteljev z delovno dobo 21–30 let (13,8 %)
uporablja didaktične materiale za slovenščino v obsegu 25–50 % časa.
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Preglednica 10: Številčni in odstotkovni prikaz deleža časa uporabe didaktičnih materialov pri
poučevanju slovenščine glede na staž razrednih učiteljev.
Število let dela v šolstvu
Delež uporabe did.
materialov pri SLJ

Ne uporabljam

Do 25 %
25–50 %
50–75 %
Več kot 75 %

SKUPAJ

Do 2 leti

3-10 let

11-20 let

21-30 let

Nad 31 let

Vsi učitelji

f

f

f

f

f

f

f%

f%

f%

f%

f%

f%

0

0

1

2

0

3

0,0

0,0

1,2

2,5

0,0

3,8

3

10

3

8

2

26

3,8

12,5

3,8

10,0

2,5

32,5

3

10

10

11

4

38

3,8

12,5

12,5

13,8

5,0

47,5

1

2

3

3

2

11

1,2

2,5

3,8

3,8

2,5

13,8

0

1

1

0

0

2

0,0

1,2

1,2

0,0

0,0

2,5

7

32

18

24

8

80

8,8

28,7

22,5

30,0

10,0

100,0

Glede na rezultate iz Preglednice 10 ne moremo trditi o obratni sorazmernosti deleža uporabe
didaktičnih materialov glede na število let dela v šolstvu. Na podlagi Kullbackovega preizkusa (2Î
= 7,007, g = 12, P = 0,857) torej nismo uspeli dokazati pomembnih razlik med deležem uporabe
didaktičnih materialov pri slovenščini glede na staž anketiranih razrednih učiteljev. Zato ovržemo
tudi drugi del hipoteze 4: Delež časa, ki ga učitelji pri poučevanju slovenščine namenijo uporabi
didaktičnih materialov, se razlikuje glede na njihovo delovno dobo.
Vprašanje, na kakšen način učitelji razrednega pouka izberejo oz. pripravijo didaktične materiale
pri slovenščini in matematiki, je imelo tri možnosti odgovora, in sicer: jih izdelam sam/-a, jih
izdelajo in pripravijo drugi učitelji, so izdelani in kupljeni. Učitelji so lahko odgovorili na več
odgovorov hkrati. Odgovori so zbrani v Preglednici 11. Najvišji deleži za vsak odgovor so v
preglednici označeni s sivo barvo.
Pri slovenščini je največji delež učiteljev (96,2 %) odgovorilo, da didaktične materiale izdelajo
samostojno, od tega jih 36,3 % to počne pogosto, 31,3 % včasih, 23,8 % zelo pogosto, 2,5 % redko
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in enak delež učiteljev zelo redko. Podobno visok delež razrednih učiteljev (95,1 %) je odgovoril,
da uporablja izdelane in kupljene didaktične materiale. Od teh učiteljev je največ tistih, 31,3 %
učiteljev, ki se takega načina poslužuje pogosto, malo manj učiteljev (27,5 %) včasih, enak delež
učiteljev (15 %) pa redko oz. zelo pogosto kupi didaktične materiale. Le 6,3 % učiteljev kar je
najmanjši delež, pa kupljene materiale uporablja zelo redko.
Najmanj učiteljev (87,6 %) posega po didaktičnih materialih pri slovenščini, ki jih izdelajo in
pripravijo drugi učitelji. Znotraj teh učiteljev je največ tistih (30,0 %), ki se takšnih materialov
poslužuje včasih, najmanj pa tistih (6,3 %), ki jih uporablja zelo pogosto. 95,1 % učiteljev uporablja
pri slovenščini izdelane in kupljene didaktične materiale.
Preglednica 11: Številčni in odstotkovni prikaz načina priprave oz. izbire didaktičnih materialov
pri matematiki in slovenščini.
SLOVENŠČINA

Zelo redko
Redko
Včasih
Pogosto
Zelo
pogosto
SKUPAJ

MATEMATIKA

Jih izdelam
sam/-a.
f
f%

Jih izdelajo in
pripravijo drugi
učitelji.
f
f%

So izdelani
in kupljeni.
f
f%

Jih izdelam
sam/-a.
f
f%

Jih izdelajo in
pripravijo drugi
učitelji.
f
f%

So izdelani
in kupljeni.
f
f%

2
2,5
2
2,5
25
31,3
29
36,3
19
23,8
77
96,2

18
22,5
10
12,5
24
30,0
13
16,3
5
6,3
70
87,6

5
6,3
12
15,0
22
27,5
25
31,3
12
15,0
76
95,1

0
0,0
3
3,8
28
35,0
21
26,3
28
35,0
80
100,0

19
23,8
9
11,3
28
35,0
14
17,5
6
7,5
76
95,0

6
7,5
3
3,8
24
30,0
32
40,0
15
18,8
80
100,0

Iz Preglednice 11 je razvidno, da pogostost uporabe pri samostojni izdelavi didaktičnih materialov
in pri materialih, ki so kupljeni, narašča. Obratno pa lahko vidimo, da pri materialih, ki jih
pripravijo drugi učitelji, pogostost uporabe nekako pada. Označeni deli v Preglednici 11
predstavljajo najvišje deleže uporabe določenih materialov.
Pri matematiki vsi sodelujoči učitelji uporabljajo didaktične materiale, ki jih izdelajo sami. Od tega
se najvišji delež učiteljev (35,0 %) pojavi dvakrat, in sicer pri odgovoru zelo pogosto in včasih.
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Nihče pa ni izbral odgovora zelo redko. 95,5 % razrednih učiteljev uporablja didaktične materiale,
ki so jih pripravili drugi učitelji. Največ je tistih (35,0 %), ki po njih posežejo včasih, najmanj pa
tistih (7,5 %), ki jih uporabljajo zelo pogosto. Izdelane in kupljene didaktične materiale tudi
uporabljajo vsi učitelji. Največ učiteljev (40,0 %) je tistih, ki jih uporablja pogosto, najmanj pa
tistih (7,5 %), ki jih zelo redko uporablja. Podobno kot pri slovenščini pogostost uporabe
didaktičnih materialov, ki jih pripravijo učitelji sami ali so izdelani in kupljeni, v grobem narašča,
za razliko od materialov, ki jih pripravijo drugi učitelji, kjer pogostost uporabe nekako pada.
Najvišji deleži izbranih odgovorov se pri obeh predmetih nahajajo v spodnji polovici preglednice.
Nekoliko manj učitelji posegajo po materialih pri slovenščini, kar še dodatno potrdi hipotezo 3, ki
smo jo dokazali na prejšnjih straneh. Že na praksi sem opazila, da učitelji pri matematiki pogosteje
sami pripravljajo dodatne naloge kot pri slovenščini. Največkrat ponudijo učencem dodatne
delovne liste, manjkrat pa pripravijo kakšne igre. Vendar gre tu za moje osebno opazovanje in bi
bilo zanimivo to podrobneje raziskati. Pri možnosti posluževanja didaktičnih materialov, ki jih
izdelajo in pripravijo drugi učitelji, lahko vidimo, da gre za podobne rezultate kot pri slovenščini,
saj tudi tu odgovori po pogostosti padajo. Sklepamo lahko, da učitelji raje sami pripravijo materiale
oz. jih kupijo, kot pa da si jih sposojajo od drugih učiteljev. Tudi tu se mi postavlja vprašanje, zakaj
je tako. Prav gotovo je, da imaš do materialov, ki jih pripraviš sam in vanje vložiš veliko svojega
truda, poseben odnos in ti nekaj pomenijo ter jih zato tudi uporabljaš, še posebno, če ti je uspelo
upoštevati kriterije, kot so nazornost, kvaliteta, privlačnost, uporabnost itd. Vendar se tega področja
v mojem raziskovanju nisem dotaknila in gre tu predvsem za moje lastno mnenje oz. razmišljanje.
Učitelje razrednega pouka sem povprašala tudi, kateri so njihovi ključni kriteriji, ki jih upoštevajo
pri pripravi oz. izbiri didaktičnih materialov pri matematiki/slovenščini. Vprašanje je bilo
odprtega tipa in učitelji so lahko navedli več odgovorov. Odločila sem se, da bom s pomočjo
odprtega kodiranja oblikovala največ deset kategorij, ki sem jih določila glede na pogostost
odgovorov. To pomeni, da sem se glede na pogostost vsebinsko izbranih kod, ki so tvorile
kategorijo, odločila, katere kategorije bom natančneje predstavila. Ostale kode sem poskušala
vključiti v najustreznejšo kategorijo. To je bilo težavno, saj so bili nekateri odgovori učiteljev zelo
kompleksni in je bilo potrebno temeljito analizirati ključne poudarke njihovih odgovorov.
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Rezultati dobljenih odgovorov so prikazani v Preglednici 12, s pomočjo ranžirne vrste (R) pa sem
razvrstila posamezne kriterije od najpogostejšega do najmanj pogostega kriterija za vsak predmet
posebej.
Preglednica 12: Ključni kriteriji pri pripravi oz. izbiri didaktičnih materialov pri slovenščini in
matematiki.
SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

f

f%

R

f

f%

R

Nazornost

35

43,8

1

39

48,8

1

Uporabnost

19

23,8

3

22

27,5

2

Privlačnost

20

25,0

2

18

22,5

4

Povezava z učno snovjo

14

17,5

4

21

26,3

3

Kvaliteta

14

17,5

5

14

17,5

5

Praktičnost

13

16,3

6

11

13,8

7

Konkretnost

4

5,0

9

12

15,0

6

Možnost diferenciacije

8

10,0

7

6

7,5

9

Preprostost

5

6,3

8

8

10,0

8

Vključitev igre

2

2,5

10

3

3,8

10

Kot vidimo, je učiteljem pri pripravi oz. uporabi didaktičnih materialov najpomembnejša nazornost,
s kar 48,8 % pri matematiki in 43,8 % pri slovenščini. Opazimo lahko tudi, da se pri obeh predmetih
prvih pet najpogostejših kriterijev ponovi, in sicer so to: nazornost, uporabnost, povezava z učno
snovjo, privlačnost, kvaliteta. Ti kriteriji so za razredne učitelje zelo pomembni in bi jih večina
učiteljev upoštevala pri izdelavi oz. pripravi didaktičnih materialov. Posledično se pri obeh
predmetih ponovi tudi pet manj pogosto uporabljenih kriterijev, in sicer: konkretnost, praktičnost,
preprostost, možnost diferenciacije in vključitev igre. Ti kriteriji so ravno tako učiteljem pomembni,
vendar v manjšem obsegu kot zgornji. V teoretičnem delu sem izpostavila tudi pomen igre pri
pouku ali didaktične igre, vendar je bil ta vidik najmanj pogosto omenjen kot kriterij priprave oz.
uporabe didaktičnih materialov tako pri slovenščini kot pri matematiki. Ne smemo pa zanemariti
tega, da se je izmed toliko možnih kriterijev pojavil na seznamu desetih najpogosteje upoštevanih
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kriterijev. Menim, da kljub vsemu želijo učitelji razrednega pouka pripraviti takšne didaktične
materiale, s katerimi bodo učencem učinkoviteje predstavili določeno učno snov.
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4 ZAKLJUČEK
Skozi lastne oči vidim način učenja in poučevanja po pedagogiki montessori kot zelo prepričljivo,
saj vključi vsakega otroka kot enakovrednega odraslemu in kot nič manj dojemljivega in čutečega.
Spoštuje njegov naravni razvoj, potrebe in posledično njegovo lastno zanimanje, ki je ključnega
pomena pri učenju. Vsak učenec je na svoji stopnji zrelosti in sledi lastnemu tempu, ki mu ga
narekuje narava. Vsak učenec dela, raziskuje, spoznava in v tem uživa. Učitelj razume njegovo
potrebo po samostojnosti in ga zato pri »delu« ne moti ter mu dovoli, da narava opravi svojo nalogo.
Glavni cilj pedagogike montessori je omogočiti odgovorno ravnanje s svobodo, česar pa se mora
otrok šele naučiti in so mu napake dovoljene, čeprav jih odrasli največkrat vidijo kot »nagajanje«.
Razumeti otroka in njegove potrebe je ključnega pomena za vse, ki smo v stiku z njimi. Odrasli
smo močnejši od njih in brez večjega napora prevladuje naša volja. Zato se moramo toliko bolj
zavedati, kakšno škodo lahko povzročimo, če se poslužujemo neprimernega ravnanja.
V svojem diplomskem delu sem želela predstaviti pedagogiko montessori kot možnost, s katero
lahko dosežemo vzgojo za mir, solidarnost in večjo svobodo. Sama sodelujem v izobraževanju,
kjer nam je le-ta podrobneje predstavljena in menim, da je to tisto, kar naša javna šola potrebuje.
Maria Montessori je imela poseben dar otroka videti in razumeti tako globoko, kot ga poprej ni še
nihče. Nanj je gledala s takšno ljubeznijo in spoštovanjem, ki ga marsikdo ne zmore. Odprla nam
je nov svet, ki ga imenujemo otroštvo in opozorila na njegovo pomembno vlogo v izoblikovanju
srečnega, odgovornega in samozavestnega človeka. Pokazala nam je, da imamo odrasli možnost,
da s primerno vzgojo pripomoremo k prijetnejšemu bivanju v miru in slogi.
Javna osnovna šola se sicer ravno tako trudi oblikovati avtonomne in odgovorne posameznike,
vendar sta si s pedagogiko montessori v marsičem zelo različni. Kot ena izmed razlik je religiozna
vzgoja, ki jo pedagogika montessori zagovarja in opozarja na njen velik pomen. Po drugi strani v
montessori osnovni šoli poteka povsem drugačen proces poučevanja kot v javni šoli. Zanjo je
značilna kozmična vzgoja, kjer učitelj učencu najprej predstavi bistvo oz. »celotno sliko« in na
podlagi te predstavitve otrok skozi leta samostojnega raziskovanja pridobi potrebna specifična
znanja. Otrok raziskuje tisto, kar ga zanima, pri tem pa se mu vsako leto porajajo nova vprašanja
in sledi iskanje novih odgovorov. Učitelj izhaja iz otrokovega zanimanja in mu nikoli ničesar ne
vsiljuje, saj s silo ničesar ne doseže, zlasti ne dolgoročno. V javni šoli pa je vse znanje določeno in
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otrok se mora nekaj naučiti v določenem času, ne glede na to ali je pripravljen na to ali ne. Veliko
je otrok, ki doživljajo šolo kot stisko. Ti otroci ne dosegajo dobrih rezultatov in si pridobijo etiketo
»manj uspešnih«, kar vpliva na njihovo samopodobo. Nikakor ne želim trditi, da se v javni šoli
učenci ničesar ne naučijo, vendar menim, da je strah pred neuspehom v šoli popolnoma nepotreben
in celo škodljiv, zlasti če vemo, da obstaja način, da se mu izognemo. Učenec, ki bo sproščen in
zadovoljen, se bo lažje učil in dosegal boljše rezultate. S tega vidika se mi zdi pedagogika
montessori veliko bolj prijazna do otrok. V javni šoli nikakor ne moremo doseči individualnega
pristopa v tolikšni meri, kot ga omogoča ravno pedagogika montessori.
K samostojnosti otroka pa v veliki meri pripomore ustrezno pripravljeno okolje, ki je v vseh
pogledih prilagojeno otrokom. Otroci se v tem okolju pripravljajo na svet odraslih. Urijo svoje
spretnosti, spoznavajo svet, se učijo odgovornosti in sodelovanja. Montessori okolje je dosledno in
predvidljivo, kar da otroku občutek varnosti in se lahko brez skrbi posveti nalogi, ki jo ima pred
seboj, se pravi »izgrajevanju človeka«. Vloga okolja v javnih šolah nikoli ni imela tolikšnega
pomena v primerjavi z montessori šolami oz. je to v veliki meri odvisno od pripravljenosti učitelja,
koliko učencem dovoli posegati v razred in skrbeti zanj. Ponavadi učenci v javni osnovni šoli razred
pospravljajo in skrbijo za stvari v njem, vendar je veliko predmetov, ki jih ne smejo uporabljati.
V javni šoli ima tudi učitelj popolnoma drugačno nalogo. On je tisti, ki poučuje in določa, kaj in
kdaj bodo učenci nekaj delali. Urnik je za vse učence enak, zato so tudi dejavnosti večino časa za
vse učence enake. Montessori pedagog pripravlja okolje in vedno daje prednost otrokovim
potrebam ter tako sledi njegovemu naravnemu razvoju.
Velik del diplomskega dela sem posvetila didaktičnim materialom. V montessori vrtcih in šolah so
bistvenega pomena in so smatrani kot »pravi« otrokovi učitelji, ki jih ni mogoče izpustiti.
Montessori materiali so zasnovani na podlagi otrokovega razvoja in potreb, ki jih mora na določeni
stopnji zadovoljiti, poleg tega pa jih je Montessorijeva pri otrocih tudi preverila in tako obdržala le
tiste (te tudi sedaj poznamo), ki so pri njih vzbudili zanimanje in so jih dejansko uporabljali. V
javni osnovni šoli didaktični materiali služijo kot dodatek k poučevanju in učenju in pouk lahko
poteka tudi brez njih. Kljub temu pa se razredni učitelji vedno bolj zavedajo pomembnosti
didaktičnih materialov in jih večinoma uporabljajo, kar so pokazali tudi rezultati moje raziskave.

82

Prosen, P. 2013. Razredni učitelji o uporabi didaktičnih materialov pri matematiki in slovenščini.

Dotaknila sem se tudi igre kot učne metode. Z njo otrok pridobiva nove spretnosti in izkušnje na
sproščen in zabaven način. Otrokovo učenje s pomočjo igre je učinkovitejše in trajnejše. To lahko
povežemo z materiali montessori, ki omogočajo učenje na podoben način. Učitelji ravno tako
vključujejo igro v poučevanje (didaktične igre), saj se zavedajo, da otroci to potrebujejo za
sprostitev in umiritev.
V empiričnem delu sem ugotovila, da skoraj vsi anketirani razredni učitelji poznajo materiale
montessori, od tega je polovica tistih, ki so zanje le slišali, polovica pa je seznanjena z osnovami.
Skoraj vsi učitelji, ki so seznanjeni z osnovami, tudi odobravajo materiale montessori. Učitelji so
tudi odgovorili, da so jim vsi kriteriji, ki veljajo za te materiale, na splošno pomembni. Sklepam
lahko, da bi jih potemtakem bili pripravljeni vključiti v lastno delo.
Večina učiteljev razrednega pouka pozna materiale, ki so značilni za starostno obdobje 3–6 let in
jih lahko vidijo v montessori vrtcih. Ker v Slovenijo pedagogika montessori šele prihaja, imamo
večinoma vrtce, ki delujejo po tej pedagogiki, osnovna šola pa je zaenkrat le ena, in sicer v Preski
pri Medvodah, kar prav gotovo vpliva na slabše poznavanje materialov za starostno obdobje 6–12
let.
Nadalje sem ugotavljala delež uporabe in način priprave oz. izbire didaktičnih materialov pri
matematiki in slovenščini na razredni stopnji. Učitelji razrednega pouka v večji meri uporabljajo
didaktične materiale pri matematiki, kar sem tudi predvidevala, na podlagi izkušenj s prakse, kjer
so učitelji pri matematiki v največji meri posegali po didaktičnih pripomočkih. Ugotovila sem tudi,
da pri obeh predmetih učitelji večkrat sami pripravijo oz. izdelajo materiale ali jih kupijo, kot
dobijo od drugih učiteljev. Delež časa, ki ga učitelji namenijo uporabi didaktičnih materialov, se
pomembno ne razlikuje glede na njihovo delovno dobo, se pravi, da učitelji ne glede na delovni
staž posvetijo približno enako časa uporabi le-teh. Zanimal me je tudi namen uporabe didaktičnih
materialov pri matematiki in slovenščini. Ugotovila sem, da je pri matematiki glavni namen za
njihovo uporabo ponazorilo za lažje razumevanje, pri slovenščini pa je glavni namen pomoč
učencem z učnimi težavami. Ugotavljala sem, kateri kriteriji materialov montessori so učiteljem
pomembnejši. Pred tem sem predpostavila, da jim je sam izgled pomembnejši od tega ali učencem
omogoča samostojno delo, vendar se moja predpostavka ni potrdila.
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Tekom pisanja diplomskega dela sem se o pedagogiki montessori pogovarjala z različnimi ljudmi
in naletela na zelo različne odzive. Eni jo odobravajo in imajo svoje otroke celo vključene v
montessori vrtce ali osnovno šolo, drugi niso opredeljeni, tretji pa imajo zelo negativno mnenje.
Le-te sem vedno vprašala, čemu tako mišljenje. Odgovori so bili večinoma naslednji: »Ker otroci
tam delajo, kar hočejo.«; »Tam imajo verouk.«; »Otroke ne navajajo na sodelovanje.«; »Ti otroci
postanejo razvajeni.« … Nihče ni popoln, ravno tako tudi noben sistem, pa naj bo to vzgojnoizobraževalni ali katerikoli drug, ni najboljši. Jaz sem podrobneje seznanjena s pedagogiko
montessori in vem, da zgornje trditve ne držijo ter da gre pri njih za nepoznavanje globine filozofije,
ki je v ozadju te pedagogike. Vsak pa naj presodi sam. Srečujem učitelje v javnih osnovnih šolah,
ki odlično poučujejo in so lahko vzor vsem drugim in prav gotovo bi se našel montessori pedagog,
ki ne izpolnjuje vsega točno po navodilih. Menim pa, da bi se morali vsi, ne glede na kateri »strani«
brega stojimo, truditi za isti cilj, in sicer za vzgojo in izobrazbo otroka, s pomočjo katerih bo
odrastel v srečnega, avtonomnega, pozitivnega, svobodnega in odgovornega človeka.
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