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IZVLEČEK 

Namen raziskave je bil ugotoviti, koliko razrednih učiteljev slovenskih osnovnih šol ima 

ustrezen naziv za poučevanje plavanja; koliko od teh učiteljev učenje plavanja tudi izvaja; 

koliko razrednih učiteljev, ki še nimajo pridobljenega naziva vaditelj plavanja ţeli ta naziv 

pridobiti; kdo na šolah izvaja plavalni tečaj in šolo v naravi s plavalno vsebino ter koliko 

razrednih učiteljev se počuti kompetentnih za poučevanje plavanja.  

V raziskavi so sodelovali učitelji in učiteljice razrednega pouka, ki poučujejo na osnovnih 

šolah po vsej Sloveniji. Na anonimni spletni vprašalnik je  odgovorilo 115 oseb, od tega 3 

razredni učitelji in 112 razrednih učiteljic.  

Podatki so bili obdelani v spletnem statističnem programu 1ka. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je stanje razrednih učiteljev s pridobljenim nazivom 

vaditelj plavanja (41 %) zadovoljivo. Učitelji, ki imajo pridobljen ta naziv plavanje v večini 

(75 %) plavanje tudi poučujejo, kar je spodbudno. Slaba polovica razrednih učiteljev (47 %), 

ki še nimajo pridobljenega naziva vaditelj plavanja, si ţeli ta naziv pridobiti. Na tečajih 

plavanja in šolah v naravi s plavalno vsebino učijo plavanje športni pedagogi, razredni učitelji 

in zunanji delavci. Skoraj polovica razrednih učiteljev (48 %) se počuti kompetentnih za 

poučevanje plavanja.  
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ABSTRACT 

TEACHING SWIMMING IN THE FIRST AND SECOND TRIAD OF 

PRIMARY SCHOOL 

The purpose of this research was to determine how many Slovenian primary school teachers 

has the appropriate title to teach swimming; how many of them actually teaches it; how many 

teachers, who do not have the appropriate title wants to have it; who performs swimming 

lessons and field trips with swimming content and how many primary school teachers feel 

competent to teach swimming. 

The research involved primary school teachers, which are teaching in primary schools across 

Slovenia. An anonymous online survey was answered by 115 people including three male 

teachers and 112 female teachers. 

The data was analyzed in the online statistical program 1ka. 

The results have shown the situation of primary school teachers, entitled to teach swimming 

(41 %), is adequately. The teachers, with this title, teach swimming in majority (75 %), which 

is encouraging. Less than half of primary school teachers (47 %), who are not yet entitled to 

teach swimming wants to be. At swimming lessons and field trips with swimming content 

swimming is taught by sports teachers, primary school teachers and external professionals. 

Almost half (48 %) of primary school teachers feels competent to teach swimming. 
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- swimming, 
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- sport program. 

 



 

IV 
 

Kazalo 

1.0 UVOD .................................................................................................................................... 1 

2.0 PREDMET IN PROBLEM ................................................................................................ 3 

2.1 Plavanje ............................................................................................................................. 3 

2.1.1 Zgodovina plavanja .................................................................................................... 3 

2.2 Plavanje v osnovni šoli ..................................................................................................... 5 

2.2.1 Plavanje v učnem načrtu za osnovne šole .................................................................. 5 

2.2.2 Športni programi ........................................................................................................ 8 

2.2.3 Šola v naravi ............................................................................................................. 14 

2.2.4 Plavalni tečaji ............................................................................................................ 20 

2.3 Učitelj plavanja ........................................................................................................... 22 

2.3.1 Vpliv učiteljevih osebnih lastnosti na učenje plavanja ............................................ 22 

2.3.2 Splošni cilji izobraţevanja učitelja plavanja ............................................................ 23 

2.3.3  Sistem izobraţevanja strokovnih kadrov plavanja v Sloveniji ................................ 24 

2.3.4 Sistem izobraţevanja strokovnih kadrov plavanja na pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani smeri Razredni pouk .......................................................................................... 29 

3.0 CILJI .................................................................................................................................. 35 

4.0 HIPOTEZE ....................................................................................................................... 35 

5.0 METODE DELA ............................................................................................................... 36 

5.1 Vzorec merjencev ........................................................................................................... 36 

5.2 Vzorec spremenljivk ........................................................................................................ 37 

5.3 Organizacija meritev ....................................................................................................... 37 

5.4 Metode obdelave podatkov............................................................................................ 37 

6.0 REZULTATI ...................................................................................................................... 38 

7.0 RAZPRAVA ...................................................................................................................... 46 

8.0 SKLEP ............................................................................................................................... 49 

9.0 LITERATURA IN VIRI ..................................................................................................... 51 

10.0 PRILOGE ............................................................................................................................ 52 

10.1 Anketni vprašalnik......................................................................................................... 52 

 

 

 



 

V 
 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 2.1: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu za osnovno 

šolo v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju……………………………………………………  6 

Preglednica 2.2: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu za osnovno 

šolo v drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju ……………………………………............  7 

Preglednica 2.3: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu za osnovno 

šolo v tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju ……………………………………………   8 

Preglednica 2.4: Lestvica meril za ocenjevanje znanja plavanja v Sloveniji v povezavi s 

programi Zlati sonček in Krpan ……………………………………….……………..………  9 

Preglednica 2.5: Preplavana razdalja in določen čas za uspešno izvedbo naloge …………. 10 

Preglednica 2.6: Določen čas za uspešno izvedbo naloge 150 m mešano…………………. 11 

Preglednica 2.7: Število predmetov in število ur posameznega predmeta ………………… 27 

Preglednica 6. 1: Kje ste pridobili naziv za vaditelja plavanja?............................................ 39 

Preglednica 6.2: Kdo na vaši šoli uči plavanje na tečaju plavanja v 2. oz. 3. razredu? ……  42 

Preglednica 6.3: Kdo na vaši šoli uči plavanje v poletni šoli v naravi s plavalnimi 

vsebinami?............................................................................................................................... 43 

Preglednica 6.4: Ali se počutite kompetentne za poučevanje plavanja učencev na razredni 

stopnji?  ……………………………………………………………………………………   44 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

 

KAZALO GRAFOV 

 

Graf 5.1: Spol ………………………………………………………………………………. 36 

Graf 5.2: Starost ……………………………………………………………………………. 36 

Graf 6.1: Ali imate pridobljen naziv vaditelj plavanja? ………………………………........ 38  

Graf 6.2: Kje ste pridobili naziv za vaditelja plavanja? …………………………………....  39 

Graf 6.3: Ali plavanje tudi poučujete?  ………………………………………………….....  40 

Graf 6.4: Ali bi si ţeleli opravljati tečaj usposabljanja za vaditelja plavanja in pridobiti naziv 

vaditelj plavanja?  ………………………………………………………………………….  41 

Graf 6.5: Kdo na vaši šoli uči plavanje na tečaju plavanja v 2. oz. 3. razredu? …………… 42 

Graf 6.6: Kdo na vaši šoli uči plavanje v poletni šoli v naravi s plavalnimi vsebinami?....... 42 

Graf 6.7: Ali se počutite kompetentne za poučevanje plavanja učencev na razredni 

stopnji?…………...…………………………………………………………………………44

 

 

 

 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 2.1: Shema sistema usposabljanja v okviru Plavalne zveze Slovenije………………... 25 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Maja Papež; diplomsko delo 
 

- 1 - 
 

1.0 UVOD 
 

Plavanje je skozi zgodovino pridobivalo na pomenu v naših ţivljenjih in je danes ţe postalo 

nekaj, kar je del našega vsakdana. V zgodovini so plavanje morali obvladati zaradi lova, 

higienskih opravil in drugih opravil, pomembnih za preţivetje. Glede na to, da večji del 

zemeljske oble prekriva voda, si lahko predstavljamo kako zelo pomembno je bilo plavanje za 

razvoj človeštva.  

Znanje plavanja se je na začetku prenašalo iz roda v rod, dokler plavanje ni postalo 

tekmovalna disciplina in so se ţe začela pojavljati kopališča in šole plavanja. Ker je bilo 

število utopitev sprva zelo visoko, se je vsaka generacija bolj trudila, da oblikuje način, s 

katerim bo izobrazila kar največ plavalcev. Vloga plavanja je tako spreminjala svoj pomen v 

ţivljenju človeka skupaj z razvojem razmišljanja in gledanja na svet.  

V zadnjem stoletju se je plavanje na slovenskih tleh zelo razvilo in postalo del ţivljenja 

vsakega posameznika. Od osnovnega rekreativnega plavanja je počasi prešlo na tekmovalno 

plavanje, kar pa je zahtevalo tudi ustrezno izobrazbo plavalcev. Vse več je bilo plavalcev in 

tako se je vse več ljudi zavedalo, kako pomembno je obvladati to »gibanje v vodi«. Plavanje 

je za neplavalce lahko pomenilo velik strah, obremenitev, saj je bilo to gibanje, ki ga lahko 

usvojiš samo v vodi, kar pa je popolnoma drugačno okolje, kjer moraš razvijati drugačne gibe, 

da »preţiviš«. Tako je bil vsak, ki je znal plavati lahko na nek način učitelj plavanja, saj je 

znal gibanje ubesediti in spremljati plavalca v vodi. Sčasoma so ugotovili, da učenje plavanja 

ni lahka naloga in da moraš o plavanju veliko vedeti. Oblikovati so se začele šole plavanja, ki 

so delovale predvsem v večjih mestih, ki so imela kopališča.  

Te šole plavanja pa so izobrazile tudi veliko učiteljev plavanja, ki so svoje znanje uspešno 

posredovali naprej. Plavalno opismenjevanje je tako postalo vrednota, ki ima ţivljenjski 

pomen. Danes si učenja plavanja brez učitelja plavanja niti ne predstavljamo več, saj se vsi 

zavedamo, kako pomembno je znanje plavanja ţe od rojstva naprej.  

Če malo bolje razmislimo, se nekateri otroci z vodo srečajo ţe ob rojstvu, saj se nekatere 

mamice odločajo za porod v vodi. Naslednja ponujena moţnost je vadba za dojenčke, v katero 

se lahko vključijo ţe štiri mesece stari otroci. Kasneje obstajata tudi: vadba v vodi za malčke 

in vadba za otroke v vrtcu, ki se nadaljujeta v osnovni šoli. Skratka, priloţnosti, da se otroci 

naučijo plavati (ali vsaj pridobiti izkušnjo z vodo) v zgodnji razvojni, dobi je zelo veliko.  
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Ravno zato, ker imamo na voljo toliko programov, tečajev in drugih oblik učenja plavanja pa 

potrebujemo izobraţen kader, ki bo poskrbel, da bo učenje plavanja varno, strokovno in 

kvalitetno.  V Sloveniji imamo zato oblikovan sistem izobraţevanja učiteljev plavanja, ki 

poskrbi, da imamo na voljo učitelje, ki so strokovno in pedagoško usposobljeni za učenje 

plavanja. 

Učenje plavanja je zahteven in dolgotrajen proces, ki od učenca zahteva ogromno energije, 

vztrajnosti in poguma.  Dober učitelj plavanja mora ustvariti pozitivno učno razpoloţenje z 

uporabo različnih in primernih načinov učenja. Da vse to doseţe, mora biti strokovno 

izobraţen, ustvarjalen, imeti mora primerne osebnostne lastnosti in sposobnosti. Poleg tega se 

mora zavedati, da je v očeh učencev razumevajoč, potrpeţljiv, prijeten in obziren učitelj. 

(Kapus, 2002) 

Učitelj plavanja v modernem času igra zelo pomembno vlogo v naših ţivljenjih, še posebej 

ţivljenjih naših otrok. Nauči jih enega izmed osnovnih gibanj, ki ga uporabljamo vse 

ţivljenje, kar je zelo zahtevna in odgovorna naloga, zato je prav, da so učitelji plavanja 

odgovorne, vestne, potrpeţljive … osebe, ki so v prvi vrsti usposobljene za tovrstno delo.  
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 Plavanje  

 

Plavanje je imelo v zgodovini velik pomen za preţivetje ljudi. Na začetku človekovega 

razvoja je voda človeku pomenila nevarnost. Poplave so uničevale njihove pridelke na poljih, 

reke so onemogočale svobodno gibanje in preseljevanje ljudstev. Tako jih je gnala ţelja po 

tem, da bi obvladali njim neznano vodno okolje. 

2.1.1 Zgodovina plavanja  

 

Od vsake generacije so pogoji bivanja zahtevali, da se izpopolnjuje v znanju plavanja. 

Nekateri so morali plavati za svoj obstoj, drugi za zagotavljanje vsakodnevnega 

prehranjevanja, spet drugi za obrambo. Vsaka generacija se je trudila, da svoje znanje prenese 

na druge generacije in to znanje še nadgradi. Ker se je vloga plavanja skozi različna obdobja 

človekovega razvoja spreminjala glede na razumevanje, vsebino in usmerjenost, se je temu 

primerno razvijalo tudi plavanje. (Kapus, 2002) 

Zgodovinarji, med drugim tudi Kapus (2002), so razvoj plavanja označili s tremi različnimi 

obdobji.  

Prvo obdobje je trajalo od človekovega spoznanja z vodo in vse do srednjega veka, ko je 

človek zaradi različnih vplivov začel zavračati izpostavljanje telesa vodi, soncu in zraku. 

Doba rimskega cesarstva je bila vrhunec tega obdobja, saj je plavanje v tistem času ponujalo 

zadovoljstvo in izraţalo moč. Antična Grčija je plavanju pustila velik pečat, saj je za pravega 

meščana veljal le tisti, ki je znal »brati in plavati«. Osnovna teţnja tega obdobja je bila, da 

človek obvlada vodo in svoje telo ohrani na površini.  

Drugo obdobje je trajalo le nekaj stoletij, a je bilo zelo pomembno za razvoj. Razvila se je 

teţnja po plavanju. Tako sta se razvila dva osnovna načina gibanja človeka v vodi: oponašanje 

gibov ţabe, ki se je kasneje uveljavilo kot človekovo plavanje in oponašanje gibov psa, ki je 

tudi kasneje ostalo kot ţivalsko oz. primitivno plavanje.  

Tretje obdobje pa zaznamuje tekmovalno plavanje. Izoblikovale so se nove plavalne tehnike, 

ki so temeljile na primitivnih tehnikah, prirejali so tekmovanja, kjer je bilo pomembno kdo 

plava hitreje in učinkoviteje.  
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Plavanje na naših tleh se je začelo razvijati ţe v Antiki s prvimi kopališči na našem ozemlju, 

vendar za današnji pomen plavanja ta niso tako pomembna kot dejstva, ki so se dogajala v 18. 

in 19. stoletju. Plavanje se je v Sloveniji začelo razvijati tam, kjer so bile vodne površine 

primerne za plavanje in strokovni kader za učenje plavanja. Izgradnja kopališča Ilirija v 

Ljubljani je pomenila  velik napredek za slovensko plavanje, saj je vplivala tudi na izgradnjo 

drugih letnih kopališč po Sloveniji. (Prešern, Trbovc 1995)  

Prešern in Trbovc (1995) navajata, da je bil Bled zibelka organiziranega slovenskega 

plavanja, saj so bili tam plavalci ţe po prvi svetovni vojni najbolj aktivni. Leta 1919 so blejski 

plavalci organizirali prvo plavalno tekmovanje, kasneje pa je organiziranje tekmovanj 

prevzela Ljubljana, ki je prva organizirala uradno prvenstvo Slovenije na Ljubljanici.   

Na kopališču Ilirija je leta 1931 potekala prva jugoslovanska plavalna šola, ki se je zelo 

trudila dvigniti nivo znanja plavanja v Sloveniji. Organizirala je plavalne tečaje za otroke, 

mladino, odrasle in invalide. Prirejala je tudi prve tečaje za vaditelje in učitelje plavanja s 

podobno vsebino, kot jo imamo danes, le da so takratni obsegali 30 ur, današnji pa 55 ur. 

Druga svetovna vojna je na razvoj plavanja delovala negativno, saj so v tistem obdobju na 

plavanje skorajda pozabili. Oblikovalo se je le nekaj posameznih malih klubov. Ostale 

plavalne dejavnosti in projekti, ki bi pripomogli razvoju učenja plavanja, pa takrat niso 

delovali.  Število utopljencev letno je bilo več kot 130, zato je zvezna komisija za telesno 

strukturo pri izvršnem svetu takratne Jugoslavije leta 1963 dala pobudo za akcijo »Naučimo 

se plavati«. (Kapus, 2002) 

Jurak in Kovač (2002a) opisujeta, da začetki slovenskega učenja plavanja segajo ravno do, ţe 

prej omenjene akcije, »Naučimo se plavati«. V okviru te akcije so potekali plavalni tečaji. V 

Ljubljani pa so začeli otroci obiskovati tudi šolo v naravi s plavalnimi vsebinami. Za naziv 

plavalec je moral tedaj četrtošolec preplavati 25 m in po preverjanjih so ugotovili, da je 72 % 

četrtošolcev neplavalcev. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so zaradi tako nizkega 

števila plavalcev začeli izvajati program »Športna značka«. Sprva so izvajali program za 

otroke, stare od pet do sedem let, dve leti kasneje pa tudi za učence četrtega razreda. Naloga 

četrtošolcev je bila preplavati 25 m na poljuben način. Danes bi za to preplavano razdaljo  

učenec dosegel zlatega morskega konjička in s tem dosegel minimalni standard za 

napredovanje v drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje osnovne šole. 

Leta 1983 so šolski pristojni organi sprejeli odločitev, da mora učenje plavanja postati 

obvezni del učnega programa. Zavzemali so se za to, da bi vsi učenci znali plavati do take 
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mere, da jih v vodi ne bi bilo strah in da bi se radi ukvarjali z vodnimi aktivnostmi. Do srede 

osemdesetih let se je število vključenih v plavalne programe povečevalo, kasneje 

zmanjševalo. S tem so se zmanjševale tudi ure, ki so bile namenjene usposabljanju slovenskih 

plavalcev, hkrati pa se je  povečalo merilo znanja plavanja iz 25 m na 50 m. Kasnejše 

raziskave so tako pokazale še vedno zaskrbljujoče rezultate. Še vedno je premalo Slovencev 

znalo plavati in zato so se na prvem slovenskem posvetu o učenju plavanja in varnosti pred 

utapljanjem odločili, da bodo temu problemu v prihodnje namenjali še več pozornosti. (Jurak, 

Kovač, 2002a) 

Leta 1994 je Ministrstvo za šolstvo in šport zasnovalo projekt »Odpravljanje plavalne 

nepismenosti učencev v višjih razredih osnovnih šol v Sloveniji«. Bistveni namen tega 

programa je bil naučiti čim več slovenskih osnovnošolcev plavati. Projekt traja še danes, le 

pod drugim imenom: »Naučimo se plavati«. Projekt zajema program preverjanja in program 

učenja plavanja. Učence, ki se na preverjanju ne izpolnijo določenih meril, šole povabijo na 

dodatne, strokovno vodene plavalne tečaje.  Cilj teh tečajev je, da se vsi učenci naučijo 

plavati, kar pomeni, da ob zaključku osnovne šole preplavajo  razdaljo 50 metrov. Plavanje 

začnejo s skokom v vodo, na poti nazaj pa naredijo še vajo varnosti. (Jurak, Kovač, 2002a) 

 

2.2 Plavanje v osnovni šoli 

2.2.1 Plavanje v učnem načrtu za osnovne šole 

Po novem učnem načrtu za športno vzgojo, sprejetem leta 2011, naj bi vsi učenci zapustili 

osnovno šolo kot plavalci. Učni načrt opredeljuje plavalne vsebine kot nekaj ţivljenjsko 

pomembnega in zato v osnovnošolskem programu učence sistematično vodi do plavalnega 

znanja.  

 

V drugem ali tretjem razredu, morajo šole organizirati tečaj plavanja za vse učence. Tečaj 

obsega 20 ur rednega pouka, učenci pa naj bi konec tečaja preplavali 25 m. V drugem triletju 

učenci nadgradijo svoje znanje plavanja na poletni šoli v naravi s plavalnimi vsebinami. Šola 

mora organizirati to šolo v naravi, učenec pa naj bi ob zaključku šole v naravi preplaval 50 m 

in opravil vajo za varnost. V tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju se pridobivanje znanja 

plavanja strmo stopnjuje. Učenci zelo nadgradijo znanje različnih plavalnih tehnik, različnih 

vaj in skokov v vodo. Za vse učence, ki se v prvih dveh triletjih niso naučili plavati, kar 
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pomeni, da ne zmorejo preplavati razdaljo 50 metrov, mora šola organizirati tečaj za učence 

neplavalce.  

 

Učni načrt (2011) tako vsem učencem omogoči, da do zaključka osnovne šole usvojijo znanje 

plavanja. (Učni načrt – osnovna šola, 2011) 

 

Preglednica 2.1: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu za osnovno 

šolo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Učni načrt – osnovna šola, 2011) 

 

PLAVALNA ABECEDA 

1. razred 2. razred 3. razred 

(Za šole, ki imajo pogoje, in šole, 

ki izpeljejo tečaj privajanja na 

vodo.) 

Šola mora organizirati 20-urni plavalni tečaj v drugem  

ali tretjem razredu.  

Praktične vsebine 

Hoja in tekanje v plitvi vodi z različnimi nalogami in igrami. 

Vaje za privajanje na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, 

plovnost in drsenje.  

Varno skakanje na noge v vodo. 

Povezava elementov privajanja na 

vodo z izbranimi elementarnimi 

igrami v plitvi vodi. 

Povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi 

elementarnimi igrami v vodi.  

Ena od tehnik plavanja.  Vaje za varnost v vodi in tehnika plavanja prsno, kravl ali 

hrbtno.  

Teoretične vsebine 

Nevarnosti v vodi, še zlasti pri skokih v vodo. Pravila varnosti in red na plavališču. 

Zamenjava mokrih kopalk s suhimi in vzdrţevanje higiene v vodi ter zunaj nje.  

 

V učnem načrtu so zasnovani tudi minimalni standardi znanja za vsako vzgojno-

izobraţevalno obdobje, ki so pogoj za napredovanje.  

V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju mora učenec v izbrani tehniki preplavati razdaljo 

25 metrov in mora biti prilagojen na vodo. Če učenec omenjeni nalogi uspešno opravi, prejme 

zlatega morskega konjička. Minimalni standard za napredovanje v drugo vzgojno-

izobraţevalno obdobje je, da je učenec prilagojen na vodo in da preplava 15 m, na kopališču 

pa upošteva varnostna in higienska pravila (Učni načrt – osnovna šola, 2011) 
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Preglednica 2.2: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu za osnovno 

šolo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Učni načrt – osnovna šola, 2011) 

 

PLAVANJE IN NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI (Poletna šola v naravi) 

4. razred 5. razred 6. razred 

  V šestem razredu šola preveri 

znanje plavanja vseh učencev. 

Praktične vsebine 

Ena ali dve tehniki plavanja. 

Šolski štartni skok, šolski obrat, potop s prelomom. 

Elementi samoreševanja.  

Teoretične vsebine 

Pomen znanja plavanja. Lastnosti vode. Higiena v vodi in ob njej. Nevarnosti skakanja na 

glavo, nevarnosti v globoki vodi. 

 

V četrtem razredu šola organizira poletno šolo v naravi, ki ima poudarek na plavalnih 

vsebinah. Učenci naj bi se na tej poletni šoli v naravi naučili plavanja do te mere, da bi 

preplavali razdaljo 50 metrov in med plavanjem opravili vajo za varnost (naloga za 

bronastega delfina). V vodi naj bi tudi uspešno plavali 10 minut brez ustavitve. Minimalni 

standard za napredovanje pa je, da učenec preplava razdaljo 50 metrov in med tem opravi 

vajo za varnost.  

Tako učenci doseţejo naziv plavalec po merilih za ocenjevanje plavanja v Sloveniji. Če 

učenec zaradi različnih razlogov ne zmore preplavati te minimalne razdalje, mu šola predlaga 

dodatne programe za učenje plavanja. (Učni načrt – osnovna šola, 2011) 
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Preglednica 2.3: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu za osnovno 

šolo v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Učni načrt – osnovna šola, 2011). 

 

PLAVANJE IN NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI (dodatne vsebine) 

7. razred 8. razred 9. razred 

Šola naj organizira plavalni tečaj za neplavalce.  

Praktične vsebine 

Spopolnjevaje znanja plavanja. 

Vzdrţljivostno plavanje. 

Učenje druge ali tretje plavalne tehnike. 

Skok na glavo, obrat, potop z navpičnim prelomom, štafetne predaje. 

Elementi samoreševanja.   

Teoretične vsebine 

Higiena na plavališču in urejenost plavališča. Pravila varnosti. Samoreševanje. Sile, ki 

vplivajo na gibanje telesa v vodi.  

 

Kot sem ţe zgoraj omenila, mora šola za vse neplavalce organizirati plavalni tečaj. Učenci 

morajo za minimalne standarde plavati 50 metrov in upoštevati pravila za varnost. Učenci, ki 

preseţejo minimalne standarde, morajo v globoki vodi plavati neprekinjeno 10 minut.  

  

 

2.2.2 Športni programi 

 

Ţe v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je deloval program Športna značka, ki se je kasneje 

preoblikoval v programa Zlati sonček, ki je namenjen učencem od petega do devetega leta 

starosti in Krpan, ki je namenjen učencem od devetega do dvanajstega leta starosti. Ta dva 

športna programa sta zelo uspešno uveljavljena v slovenskih šolah in s svojim pestrim in 

sistematično urejenim programom veliko pripomoreta k učenju plavanja. (Kapus, 2002) 

Od leta 1997 veljajo nova, izboljšana merila za ocenjevanje znanja plavanja, ki omogočajo 

vsem učencem osvajanje priznanja na vsaki stopnji plavalnega opismenjevanja. Programa 

Zlati sonček in Krpan se navezujeta na ta merila in tako izboljšujeta standarde plavanja v 

Sloveniji s svojimi izjemno zanimivimi in zato motivacijsko naravnanimi vsebinami.  
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V nadaljevanju bom predstavila merila za ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih 

sposobnostmi z uveljavljenimi merili. V preglednici 2.4 je zapisano,  kje se merila navezujejo 

na športna programa Zlati sonček in Krpan. 

 

Preglednica 2.4: Lestvica meril za ocenjevanje znanja plavanja v Sloveniji v povezavi s 

programi Zlati sonček in Krpan (Jurak, Kovač, Strel, 1998) 

ŠTEVILČNA 

OCENA 

OPISNA OCENA NAZIV ZLATI SONČEK 

/KRPAN 

0 Neplavalec, neprilagojen na vodo   

1 Neplavalec, stopnja prilagojenosti 

na vodo 1 

Bronasti morski 

konjiček 

Zlati sonček, 

program A 

2 Neplavalec, stopnja prilagojenosti 

na vodo 2 

Srebrni morski 

konjiček 

Zlati sonček, 

program B 

3 Neplavalec, stopnja prilagojenosti 

na vodo 3 

Zlati morski 

konjiček 

Zlati sonček, 

program D 

4 Neplavalec, stopnja prilagojenosti 

na vodo 4 

Delfinček Krpan, srebrna 

medalja 

5 Plavalec, stopnja znanja plavanja 5 Bronasti delfin Krpan, zlata 

medalja 

6 Plavalec, stopnja znanja plavanja 6 Srebrni delfin  

7 Plavalec, stopnja znanja plavanja 7 Zlati delfin  

8 Plavalec, stopnja znanja plavanja 8 Delfin reševalec  

 

Jurak, Kovač  (2002c) navajata naloge, ki jih mora učenec opraviti za določeno oceno: 

Oceno 0 dobi učenec, ki ni prilagojen v vodi do take mere, da bi znal drseti na vodi vsaj pet 

sekund. 

Oceno 1 dobi učenec, ki zna drseti stegnjen na vodni površini na prsih z rokami naprej in z 

glavo v vodi pet sekund.  

Naloga se izvaja v vrtcu in je del programa A pri projektu Zlati sonček. 

Oceno 2 dobi učenec, ki preplava 8 m s poljubno tehniko neprekinjeno, brez vmesnega dotika 

dna, roba plavališča ali drugega otroka. Plavanje prične v vodi. Nalogo lahko izvede tudi s 

plavanjem pod vodo.  

Nalogo se izvaja v prvem razredu devetletne osnovne šole in je del programa B pri projektu 

Zlati sonček. 
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Oceno 3 dobi učenec, ki preplava 25 m s poljubno plavalno tehniko neprekinjeno, brez dotika 

dna, drugega otroka ali roba bazena. Plavanje prične v vodi ali s skokom, vendar razdalja 

plavanja ne sme biti krajša od 25 m. V krajših bazenih lahko preplava razdaljo v eni ali obeh 

smereh.  

Nalogo se izvaja v tretjem razredu devetletne osnovne šole. Je del zamenjalnega programa D 

pri projektu Zlati sonček. 

Oceno 4 dobi učenec, ki preplava 35 m s poljubno tehniko neprekinjeno, brez dotika dna, roba 

plavališča ali drugega otroka. Plavanje prične s  skokom v vodo na noge. V krajšem bazenu 

lahko preplava razdaljo v obeh smereh, vendar plavalna razdalja ne sme biti manjša od 35 m.  

Naloga se izvaja v petem razredu osnovne šole, ko se učenci potegujejo za srebrno medaljo v 

okviru projekta Krpan. 

Oceno 5 dobi učenec, ki preplava 50 m, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25 m, 

se med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25 m se plavalec v sredini 

plavališča ustavi, iz leţečega poloţaja na prsih preide skozi pokončni poloţaj v leţeči poloţaj 

na hrbtu ter ponovno nazaj skozi pokončni poloţaj v leţeči poloţaj na prsih (opravi vajo za 

varnost), nato nadaljuje plavanje do cilja.  

Nalogo se izvaja v šestem razredu devetletne osnovne šole. Učenci se z izvajanjem naloge 

potegujejo za zlato medaljo v okviru projekta Krpan. 

Oceno 6 dobi učenec, ki neprekinjeno plava 10 minut. Hitrost plavanja si prilagaja sam, 

vendar ne sme plavati mrtvaka na mestu. Učenec v tehniki kravl preplava 50 ali 100 m v 

določenem času. Njegova uspešnost je odvisna od starosti in spola. Norme za pridobitev 

priznanja srebrni delfin so glede na starost učenca in čas plavanja opredeljene v preglednici 

2.5.  

Preglednica 2.5: Preplavana razdalja in določen čas za uspešno izvedbo naloge (Kapus, 

2002) 

STAROST PREPLAVANA 

RAZDALJA 

(m) 

ČAS ZA 

MOŠKE 

 (minut) 

PREPLAVANA 

RAZDALJA 

(m) 

ČAS ZA 

ŢENSKE  

(minut) 

do 5 let 50 2:30 50 2:30 

od 6 do 7 let 50 2:00 50 2:00 

od 8 do 9 let 50 1:30 50 1:30 

od 10 do 12 let 50 1:10 50 1:15 
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od 13 do 14 let 50 0:55 50 1:00 

od 15 do 18 let 100 1:50 100 2:10 

od 19 do 30 let 100 2:00 50 1:10 

od 31 do 40 let 100 2:10 50 1:20 

od 41 do 50 let 50 1:10 50 1:30 

od 51 do 60 let 50 1:30 50 1:50 

nad 61 let 50 1:45 50 2:10 

 

 

Oceno 7 dobi učenec, ki preplava 150 m mešano. Prvih 50 m plava prsno, drugih 50 m hrbtno 

in tretjih 50 m kravl. Plavanje prične s skokom na glavo. Razdaljo 150 m mora preplavati v 

določenem času glede na starost in spol plavalca. Čas za opravljeno nalogo in prejetje 

priznanja zlati delfin je opredeljen v naslednji preglednici. 

 

Preglednica 2.6: Določen čas za uspešno izvedbo naloge 150 m mešano (Kapus, 2002) 

STAROST MOŠKI ŢENSKE 

do 9 let 4:00 4:10 

od 10 do 12 let 3:30 3:45 

od 13 do 14 let 3:00 3:20 

od 15 do 18 let 2:30 2:55 

od 19 do 30 let 2:40 3:10 

od 31 do 40 let 2:55 3:25 

od 41 do 50 let 3:15 3:45 

nad 51 let 3:45 4:15 

 

 

Oceno 8 prejme učenec, ki preplava razdalo 200 m v petih minutah ali še hitreje in preplava 

15 m pod vodo. Učenec se mora potopiti do globine 3 m in dvignit 2 kg teţek predmet na 

vodno gladino. Z utapljajočim mora preplavati 25 m, tako da mu varuje obraz pred zalitjem z 

vodo. Ena izmed nalog je, da učenec meče reševalno ţogo v cilj, ki je 15 m oddaljen. Pravico 

ima do 5 m. Nalogo opravi, če sta vsaj dva od petih metov, opravljenih v treh minutah, 

uspešna. Ko učenec vse te naloge opravi uspešno, prejme priznanje delfina reševalca.   
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Zlati sonček 

Program Zlati sonček je športni program, ki dodatno spodbuja najmlajšo populacijo otrok od 

petega do devetega leta starosti h gibanju in razvijanju pozitivnega razmišljanja o športnem 

udejstvovanju.  

Zlati sonček je za učenje plavanja v Sloveniji zelo pomemben program predvsem zato, ker 

predstavlja prvo sistematično urejeno učenje plavanja za otroke. Poleg sistematičnosti je 

pomemben tudi način izvajanja nalog. Ta program je zasnovan z nalogami, ki so učencu v 

veselje, ki so zanimive in hkrati zelo poučne. Učenci se tako preko neprisiljenih vaj in preko 

iger prilagodijo vodi do te mere, da doseţejo najvišjo stopnjo prilagojenosti v vodi.   

Glavni namen programa Zlati sonček je poleg splošnih vzgojno-izobraţevalnih ciljev v otroku 

vzbuditi ţeljo, navado in potrebo po podobnem udejstvovanju v športu tudi v naslednjih 

starostnih obdobjih. Z zanimivimi vsebinami, privlačno likovno podobo in privlačnim 

načinom izvedbe vaj, ţeli program motivirati kar največ otrok, staršev in učiteljic za takšno 

zasnovo športnega izvajanja. (Kristan, 1997) 

Program Zlati sonček je sestavljen iz štirih podprogramov (A, B, C in D), ki jih določajo 

naloge, ki jih morajo učenci opraviti. Med vsemi nalogami so tudi naloge, ki se nanašajo na 

plavalne vsebine.  

Program A mora učenec izvesti petminutno drsenje po vodni gladini z obrazom v vodi, kar je 

prva stopnja prilagojenosti na vodo (bronasti morski konjiček). V nadaljevalnem plavanju B 

učenec nadgradi plavalno znanje. Za osvojitev druge stopnje prilagojenosti na vodo (srebrni 

morski konjiček), mora v poljubnem načinu preplavati 5 do 10 m. Program C ne vključuje 

nalog s plavalnimi vsebinami. Nadaljevanje nadgrajevanja plavalnega znanja sledi v 

programu D, kjer je naloga, da učenec preplava 15 do 25 m. Če nalogo poveţemo s 

slovenskimi nacionalnimi merili za ocenjevanje plavanja ugotovimo, da učenec, ki preplava 

25 m brez dotika dna ali drugih objektov, prejme priznanje zlatega morskega konjička. Boljši 

plavalci, se lahko potegujejo še za tri priznanja in sicer bronastega, srebrnega in zlatega 

delfina. (Kapus, 2002) 
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Krpan 

 

Po mnoţičnem pozitivnem odzivu na športni program Zlati sonček se je oblikoval športni 

program Krpan, ki je namenjen učencem starim od 9 do 12 let, torej učencem drugega triletja 

devetletne osnovne šole. Gre za prenovo projekta  Športne značke in prilagajanjem časovni 

ureditvi devetletke. 

 

 Pri tem športnem programu ni najpomembnejša storilnost ampak proces, sodelovanje igra; 

skratka celosten razvoj otroka. Namen programa ni odkrivanje talentov ampak spodbujanja 

veselja in ţelje po športni igrivosti.  Z dejavnostmi v projektu ţelijo razviti razmišljanje in 

pozitiven odnos do gibanja in športnega udejstvovanja.  (Kristan, 1999) 

 

Nameni programa, ki se razlikujejo od splošno vzgojno-izobraţevalnih ciljev so: 

 program športne vzgoje obogatiti z dodatnimi motivacijskimi prijemi za učence in tudi 

za učitelje, 

 poskušati zajeti čim več tistih učencev, ki se navadno ne vključujejo dejavno v 

dodatne športne dejavnosti, 

 izrabiti mnoţičen odziv na program Zlati sonček in ta zagon podaljšati še v drugo 

triletje osnovnošolskega programa, 

 ne dopuščati poudarjanja razlik v spretnostih in sposobnostih učencev – cilj je, da vsak 

učenec preseţe samega sebe. (Kristan, 1999) 

 

Športni program neposredno izvajajo šole, saj je program vsebinsko povezan tako z učnim 

načrtom za športno vzgojo kot tudi z merili za ocenjevanje plavanja v Sloveniji.  

 

V športnem programu Krpan, mora učenec petega razreda za osvojitev srebrne kolajne, poleg 

drugih nalog  preplavati 35 m. Za to preplavano razdaljo učenec prejme priznanje delfinček, 

ki je zadnja stopnja prilagajanja na vodo po merilih za ocenjevanje znanja plavanja. 

Šestošolec mora za osvojitev zlate medalje v okviru projekta Krpan preplavati 50 m in 

opraviti vajo za varnost. Za ti dve pravilno opravljeni nalogi učenec prejme priznanje bronasti 

delfin in s tem doseţe naziv plavalca po nacionalnih merilih za ocenjevanje plavanja.  Za 

učenje plavanja je še pomembno, da obeh nalog plavanja v sklopu projekta Krpan ni mogoče 

nadomestiti z dopolnilnimi, kar pomeni, da mora vsak učenec opravljati nalogi. (Kapus, 2002) 
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Tako program Krpan vodi učence drugega triletja slovenske osnovne šole do znanja plavanja, 

ki je tudi pogoj za uspešen zaključek programa osnovne šole v Sloveniji. Učencem, ki do 

šestega razreda ne doseţejo ravni plavalca, mora šola organizirati dodatne plavalne tečaje.  

 

Mali sonček 

Na spletni strani Ministrstva za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport je predstavljen nov 

projekt Mali sonček. V šolskem  letu 2011/12 se je začel izvajati ta program, ki izhaja iz 

športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo razširitev in obogatitev. Namenjen je 

vrtčevski populaciji otrok, to je od drugega do šestega leta starosti, sestavljen pa je iz štirih 

stopenj. Njegov namen je obogatiti in razširiti gibalni program v obdobju vrtca in v gibalne 

aktivnosti vključevati tudi starše ter spodbujati gibalne aktivnosti staršev in otrok ne glede na 

vremenske razmere.  

 

2.2.3 Šola v naravi 

Šola v naravi je posebna vzgojno-izobraţevalna oblika dela, kjer učenci na različne načine 

pridobivajo znanje več ali samo enega področja. Šola v naravi, se od običajne šole razlikuje v 

tem, da se šola v naravi izvaja izven svojega domačega okolja, v naravnem in čim manj 

urbanem okolju, kjer je posredovanje vsebin veliko bolj sproščeno in zabavno kot v šoli. 

Učenci se ne glede na vsebino šole v naravi veliko naučijo o ţivljenjskih pogojih okolja v 

katerem bivajo, o spoštovanju narave in ne nazadnje, razvijajo socialne veščine v skupini 

otrok in odraslih, ki so soodvisni drug od drugega v času letovanja.  

 

Kristan (2010) pravi, da je šola v naravi strnjen, več dnevni vzgojno-izobraţevalni proces, ki 

se z različnimi vsebinami vključuje v celostno oblikovanje otrokove osebnosti. Gre za 

vzgojno-izobraţevalni proces, pri katerem povezujemo med seboj učne vsebine področij, ki so 

povezane z okoljem, v katerem izvajamo program šole v naravi. Zaradi vrste okoliščin so v 

šoli v naravi tako izobraţevalni kot tudi vzgojni učinki veliko večji kot pri učenju vsebin v 

šoli ali na različnih tečajih.  

 

 Prve šole v naravi so se začele pojavljati v šolskem letu 1963/64, ko so v ljubljanski občini 

šole začele izvajati desetdnevne plavalne tečaje za četrtošolce na morju  in sedemdnevne 
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tečaje smučanja za petošolce v blejskem okolišu. Pobudo za izvajanje več dnevnih smučarskih 

in plavalnih tečajev je dal Joţe Beslič leta 1962. Tega leta, se je prvič pojavil izraz šola v 

naravi in sicer poletna in zimska šola v naravi. Poglavitni cilj te prve šole v naravi je bil 

učence naučiti plavati in smučati. V zakonskih listinah šola v naravi še ni bila obvezna, a se je 

kljub temu širila. Vodilna je bila ljubljanska regija, ki je v šolskem letu 1971/72 dosegla 93 % 

deleţ šol, ki so organizirale šole v naravi. Ta vzgojno-izobraţevalna oblika se je začela širiti 

po vsej Sloveniji, hkrati pa se je vsebinsko in izvedbeno izboljševala. Za počasnejšo širitev 

tega programa je bil kriv tudi neurejen sistem financiranja šole v naravi. Ker šola v naravi ni 

bila del obveznega šolskega programa oz. ker je bila uvrščena med razširjeni, neobvezni in 

nadstandardni program, so bili za financiranje predvsem zadolţeni starši in šole. Kljub vsem 

oviram je 75 % slovenskih šol leta 1985 organiziralo poletne šole v naravi. (Kristan, 2010) 

 

Po osamosvojitvi so zavezniki šole v naravi dosegli, da je drţava uzakonila, da se iz sredstev 

drţavnega proračuna financira ena šola v naravi. Če ţelijo šole organizirati več šol v naravi, 

morajo za finančni del zaprositi lokalne skupnosti ali občine. Šole v naravi tudi po 

osamosvojitvi niso bile del obveznega pouka, zato niso bile obvezne za učence ampak 

prostovoljne. Za učence, ki si šole v naravi ne bi mogli privoščiti zaradi finančnih razlogov, 

pa je zapisan 83. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni 

list RS, 1996, št. 12 - 567), ki pravi, da drţava zagotovi sredstva v skladu z normativi, ki jih 

določi minister. (Kristan, 2010) 

 

Šola v naravi je bil torej nek projekt, ki se je dolgo časa razvijal in se poskušal uvrstiti med 

obvezni del pouka slovenskih osnovnih šol, a mu to do danes ni uspelo. Plavalni tečaj je dobil 

mesto obveznih vsebin v učnem načrtu športne vzgoje za osnovno šolo, kar je na nek način 

spodbudno. Ţal pa je projekt šole v naravi ostal neobvezen v Učnem načrtu za športno vzgojo 

v osnovni šoli (2011) in odvisen od občinskega proračuna in občinske naklonjenosti 

vlaganjem v šolstvo ter staršev. Tako v Sloveniji nastajajo velike razlike v tem, koliko šol v 

naravi se letno izvede  v določeni šoli in kraju. Seveda niso finančni pogoji edini, ki 

omogočajo izvajanje šol v naravi, pa vendar si tega manjše šole iz manjših občin in drugih 

okolij zagotovo ne morejo privoščiti.  

 

Šola v naravi je torej zelo uporabna, za učence koristna oblika učenja. Glavni smoter šole v 

naravi je Kristan (2010) razdelil na več delnih smotrov: 
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 Oblikovanje čustvenega odnosa do narave: spodbujanje ţelje po preţivljanju prostega 

časa v naravi in hkrati oblikovanje naravovarstvene ozaveščenosti in s tem 

odgovornosti do narave. Čas sodobnega kapitalizma ljudi vseh starosti zapira v 

prostore, mesta, nakupovalna središča, poslovne poti in v vse, kar ni povezano z 

naravo, v kateri ne nazadnje ţivimo. Pomembno je, da šola učence odpelje v naravo, 

ki jo vsi preveč zapuščamo, saj je pomembno, da pridejo v stik z njo, se o njej 

konkretno učijo, pridobivajo izkušnje in si šele preko tega lahko ustvarijo mnenje in 

pozitiven odnos.  

 

 Priloţnost za naravoslovce: spodbujanje učencev za naravoslovje ne more biti nikjer 

bolj učinkovito kot v naravnem okolju, kjer lahko opazujemo, preskušamo, 

ugotavljamo, dokazujemo še tako nam oddaljene pojave. Učenje o okolju je najbolj 

učinkovito ravno v naravnem okolju, zato moramo ne glede na vsebino šole v naravi 

učence vedno poučiti o okolju v katerem smo nastanjeni. V šoli v naravi je tako veliko 

moţnosti za raziskovalno delo, ki je v naravoslovju zelo zaţelena metoda dela.  

 

 Spoznavanje prostočasnih dejavnosti v naravi: seznanjanje učencev z različnimi 

prostočasnimi dejavnostmi ter izobraţevanje za zdravo, koristno in kulturno 

preţivljanje prostega časa. S takimi prostočasnimi dejavnostmi učencev ne moremo 

seznaniti v času rednega pouka, saj so v njihovem prostem času doma. V šoli v naravi 

je odlična priloţnost, da jih seznanimo z aktivnostmi različnih področij. Še posebno 

vlogo pri teh aktivnostih igrajo športne aktivnosti, ki poleg tega, da učence seznanjajo 

tudi poskrbijo za njihovo gibalno aktivnost. Danes je še posebno pomembno, da  se 

učenci zavedajo, da lahko v prostem času poleg igranja računalniških igric in gledanja 

televizije, pokličejo prijatelje in skupaj organizirajo igre - so gibalno aktivni.  

 

 Vzgajanje v najoţjem pomenu te besede: vzgajanje v šoli v naravi je zelo pomembno. 

Šola v naravi je odlična priloţnost, da učence poučimo o zdravem preţivljanju 

prostega časa: zdravi prehrani, higienskih navadah, … Učenci prihajajo iz različnih 

okolij in nekateri doma nimajo ustreznih ţivljenjskih pogojev, zato je pomembno, da 

jih v šoli v naravi vzgajamo k pozitivnim odnosom do sebe in okolice. Skupno bivanje 

otrok pomeni tudi razvoj socialnih veščin in proces osamosvajanja. Učenci preţivijo 

ogromno kvalitetnega časa v druţbi svojih vrstnikov in kar je še bolj pomembno za 
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osamosvojitev, stran od staršev. Učitelji v šoli v naravi vzpostavijo kvalitetnejše 

odnose z učenci kot v razredu, kar izhaja iz tega, da imajo več časa za pogovor, več 

priloţnosti, da spoznajo učence in njihove potrebe, ţelje in lastnosti. Vse to pa privede 

do boljših vzgojnih nasvetov in prijemov. 

 

 Samozaščitno izobraţevanje: spoznavanje z določenimi tehnikami, znanji in 

spretnostmi, ki so pomembne za osebno in druţbeno samozaščito. Učenci se tako 

seznanijo s preţivetjem v naravi, z raznimi dejavnostmi ohranjanja varnosti na vodi, 

orientiranjem v naravi in podobno. Teh vsebin učencev ne moremo naučiti v razredu. 

 

 Medpredmetno priloţnostno izobraţevanje: izrabljanje vseh priloţnosti za 

spoznavanje kraja in okolice, kjer poteka šola v naravi. Kjerkoli smo, vedno lahko 

okolico poveţemo z znanjem zgodovine, zemljepisa, naravoslovja, športa in drugih 

šolskih vsebin.  

 

 Kulturno in druţabno ţivljenje: večeri v druţbi svojih sošolcev, učiteljev in drugih 

delavcev so edinstvene priloţnosti za kulturno-umetniške dejavnosti. Učenci lahko z 

lastnimi idejami, glasbenimi in plesnimi vloţki sestavijo program večernega 

dogajanja. Lahko sestavijo himno šole v naravi, izdelujejo plakate, izdajajo dnevne 

novice, pripravljajo zaključne večere, sestavljajo poročila za ravnatelja in druge 

sodelavce, ki so ostali v šoli. Idej za kulturno in druţabno ţivljenje otrokom nikoli ne 

zmanjka, zato je šola v naravi odlična priloţnost, da se učenci sproščeno dokaţejo, 

mogoče zgubijo strah pred nastopanjem in razvijajo svojo kulturno-umetniško plat.  

 

Šola v naravi je tako odlična priloţnost za vse učence, vendar od pedagoškega vodje zahteva 

veliko časa in dela, da je program šole v naravi zastavljen tako,  da zajema vse zgoraj 

omenjene smotre. Šola v naravi mora biti v prvi vrsti izobraţevalna in vzgojna, takoj za tem 

pa tudi gibalno in fiziološko učinkovita, ustvarjalna, zabavna in prijetna. Učenci bodo le tako 

preţiveli kvaliteten čas in le tako se bodo v prihodnosti radi vračali na tovrstne programe.   
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Poletna šola v naravi s plavalnimi vsebinami 

 

Šola v naravi s plavalnimi vsebinami je vzgojno-izobraţevalni proces, preko katerega naj bi 

se učenci četrtega razreda naučili plavati. Poletna šola v naravi naj bi se kot vsebinsko druge 

šole v naravi izvajale izven domačega okolja, v kar se da naravnem  okolju. Šola v naravi s 

plavalnimi vsebinami je v Učnem načrtu športne vzgoje (2011) predvidena v drugem triletju 

devetletne osnovne šole, namenjena pa je predvsem plavalnemu opismenjevanju in 

izpopolnjevanju plavanja.  

 

Šola v naravi s plavalnimi vsebinami še zdaleč ne vsebuje samo plavalnih vsebin. V tej točki 

se razlikuje od tečajev plavanja, saj se na tečajih plavanja učenci učijo izključno plavalnih 

vsebin. Ko se ure zaključijo, se vrnejo domov v domače okolje, stran od sošolcev in učiteljev. 

V šoli v naravi s plavalnimi vsebinami se učenci po opravljenih plavalnih dejavnostih ne 

vrnejo domov, ampak ostanejo v nedomačem okolju z ljudmi, ki jih v običajni šoli popoldan 

ne srečuje.  

 

Tovrstna šola v naravi mora dosegati vse smotre, ki splošno veljajo za šole v naravi. Da bi 

načrtovali strokovno ustrezen program, moramo zagotoviti strokovno izobraţen kader, ki bo 

poskrbel, da bo v program zajetih kar največ izobraţevalnih in vzgojnih smotrov.  

 

Izbor učiteljev za šolo v naravi mora v prvi vrsti ustrezati njeni vsebinski zasnovi, zato je 

ustrezna izbira sodelavcev ena odgovornejših nalog organizatorja. Sestav ekipe, ki se zdi 

najbolj smotrn se glasi: 

 

 glavni organizator, 

 pedagoški vodja in usklajevalec programov, 

 učitelj, ki vodi pouk po izbranem programu; na razredni stopnji je to navadno razredni 

učitelj, 

 voditelj kulturnega programa, 

 organizator druţabnega ţivljenja, 

 vaditelji in učitelji plavanja, 

 zdravnik ali medicinska sestra, če v kraju ni zdravstvenega doma, 

 razredni učitelj. (Kristan, 2010) 
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Zgoraj omenjeni avtor tudi poudarja, da so določene funkcije lahko zdruţljive. Tako je 

smiselno, da je pedagoški vodja hkrati glavni organizator. Razredni učitelj je lahko hkrati 

voditelj kulturnega programa in organizator druţabnega ţivljenja, vaditelji in učitelji plavanja 

pa lahko v šoli v naravi  s plavalnimi vsebinami vodijo pouk po programu. Najbolj idealna 

kombinacija je, da ima učitelj razrednik pridobljene nazive učitelja plavanja, saj ta najbolj 

pozna svoje učence in lahko zdruţi še več funkcij.  

 

Ustrezna izobrazba vseh sodelujočih strokovnih delavcev je izrednega pomena, saj je šola 

pravno in moralno odgovorna za svoje učence. Za učitelja plavanja je izredno pomembno da 

je v dejavnosti, ki jo uči sam dobro usposobljen. Poleg tega je tudi pomembno, da zna 

uspešno posredovati pri primeru utapljanja. Poleg vidika varnosti je pomembno, da učenci 

pridobijo veliko znanja. Zavedati se moramo, da šole v naravi niso namenjene samo učencem, 

ki ne znajo plavati ali tistim, ki so slabi plavalci. V tovrstnih programih morajo napredovati 

vsi učenci, slabi plavalci in dobri plavalci. Zato je izbira strokovnega kadra, ki ga v Sloveniji 

trenutno ne primanjkuje, izrednega pomena.  

 

Za dobro organizacijo poletne šole v naravi moramo poskrbeti še za druge pogoje, ki ravno 

tako omogočajo doseganje smotrov šole v naravi. Zgolj strokovna zasedba sama po sebi ni 

dovolj. Pomembna je še ustrezna izbira kraja in časa, vsebinska priprava vseh delavcev, 

domiselnost učiteljev in njihova pripravljenost do dela. (Kristan, 2010) 

 

Pomembno je, da učitelji predhodno motivirajo učence k udeleţbi poletne šole v naravi saj 

sem ţe prej omenila, da šola v naravi ni obvezni del šolskih vsebin. Pri poletni šoli v naravi je 

pomemben kraj izvajanja. Zaţeleno je, da se izvaja na morju, saj je polega naravnega okolja 

tudi morska voda tista, ki učencem začetnikom omogoča laţje učenje plavanja. Čas poletne 

šole v naravi pa je oznanjen ţe v samem imenovanju. Dejstvo je, da se poletna šola v naravi 

izvaja poleti, saj je takrat temperatura vode primerna kopanju in je pedagoški proces sploh 

izvedljiv.  

 

Leta 1992 je Vlada Republike Slovenije ustanovila javni zavod Center šolskih in obšolskih 

dejavnosti, ki ţe veliko let nudi šolam cenejša prenočišča. Tako lahko tudi šole, ki sicer zaradi 

finančnih nezmogljivosti prej niso izvajale šole v naravi, sedaj organizirajo tovrstne 

programe. Zadnjih nekaj let centri za šolske in obšolske dejavnosti organizatorjem šol v 
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naravi ponujajo svoje programe, ki jih vodijo zaposleni na njihovem centru. Za izvajanje 

poletne šole v naravi s plavalnimi vsebinami večino teh centrov ni primernih, ker pogoji, ki 

jih ponujajo, niso primerni za učenje plavanja. V večini primerov učenje plavanja ni mogoče, 

ker lokacija centra za šolske in obšolske dejavnosti ni primerna, ker ni blizu morja ali večjega 

kopališča. (Kristan, 2010) 

 

Na kar pri načrtovanju programa šole v naravi s plavalno vsebino ne smemo pozabiti je to, da 

moramo zagotoviti ustrezno izobraţen kader za učenje plavanja in druge sodelavce, ki bodo 

poskrbeli, da bo ta šola v naravi za učence nekaj posebnega, nekaj kar ne bodo zlahka 

pozabili. Glede na to, da šola v naravi ni del obveznega šolskega programa devetletne 

osnovne šole, se morajo učitelji še toliko bolj truditi, da motivirajo in navdušijo učence. Šola 

v naravi s plavalno vsebino je za nekatere učence prvi stik z morjem in tudi zato mora imeti v 

letnem učnem načrtu pomembno vlogo. 

 

2.2.4 Plavalni tečaji 

 

Začetki organiziranja plavalnih tečajev segajo v leto 1931, ko je na kopališču Ilirija potekala 

prva jugoslovanska plavalna šola. Po drugi svetovni vojni je na splošno plavalna aktivnost v 

Sloveniji prešla v obdobje mirovanja, saj so bile posledice vojne nenaklonjene veliko 

aktivnostim. (Kapus, 2002) 

 

V sedemdesetih in osemdesetih letih pa je plavanje dobilo nov zagon. V mestih, kjer imajo 

primerne zimske bazene sedaj ţe več kot trideset let potekajo plavalni tečaji za učence 

razredne stopnje. Tečaje financira Ministrstvo za šolstvo in šport (danes Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost, kulturo in šport), lokalne skupnosti in starši. Programi tečajev so se 

včasih po različnih občinah časovno in vsebinsko razlikovali, vendar so z oblikovanjem novih 

učnih načrtov vse bolj enotni. (Jurak, Kovač, 2002b) 

 

V Učnem načrtu osnovne šole za športno vzgojo (2011) piše, da morajo osnovne šole v 

drugem ali tretjem razredu organizirati 20-urni tečaj plavanja. Učni načrt tečaj plavanja 

umešča v sklop rednega pouka, kar pomeni, da je tečaj obvezen za vse otroke. Cilj tečaja je, 

da se učenci naučijo ene plavalne tehnike, s katero preplavajo 25 metrov. Učenci naj bi na 

koncu plavalnega tečaja prejeli priznanje zlatega morskega konjička, kar pomeni, da brez 
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dotika roba ali dna bazena preplavajo 25 m. S tečajem plavanja šola omogoči učencu 

napredovanje v drugo triletje, saj je minimalni standard za napredovanje v četrti razred, da 

učenec preplava 15 m in da na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila.  

 

Organizacija tečaja zahteva veliko znanja in seveda strokovno usposobljen kader. Program 

vadbe mora biti zasnovan celovito, tako, da bo upošteval vidike varnosti, igre, motivacije in 

druţenja otrok pri učenju plavanja. Program naj bi potekal 10-krat po dve šolski uri, saj bi 

tako ustrezna časovna razporeditev zmanjšala stroške za plavalno opismenjevanje. Učitelji 

plavanja pa naj bi pri izvajanju programa izbirali didaktične pripomočke in zastavili zanimiv 

program učenja, saj bi s tem lajšali delo sebi in ga polepšali učencem. (Jurak, Kovač, 2002b) 

 

Pravilnik o normativih in standardih v osnovnih šolah (Uradni list Republike Slovenije 

57/2007) med drugim določa tudi število učiteljev in spremljevalcev. Iz omenjenega uradnega 

lista je razvidno, da moramo na skupino 15-ih učencev zagotoviti vsaj enega spremljevalca, 

med plavalnimi dejavnostmi pa vsaj enega vaditelja na skupino 8 neplavalcev oz. 12 

plavalcev. 

 

Kot sem ţe omenila, morajo biti učitelji, ki izvajajo plavalne dejavnosti z učenci strokovno 

usposobljeni. To pomeni, da morajo imeti učitelji pridobljen naziv vaditelj plavanja, ki ga v 

Sloveniji pridobijo z opravljanjem seminarja, praktičnega in teoretičnega dela na Plavalni 

zvezi Slovenije. Ko učitelj uspešno opravi izpit ob zaključku seminarja, s tem pridobi licenco, 

s katero lahko uči plavanja otroke na plavalnih tečajih, šolah v naravi in drugih plavalnih 

aktivnostih. Učitelj s tem nazivom pridobi veliko znanja o plavanju, varnosti, organizaciji in 

drugih strokovnih znanj, ki jih bom podrobneje opisala v naslednjem poglavju. 

 

Pomembno je poudariti, da je naloga učitelja plavanja na tečajih zelo zahtevna, saj se mora 

učitelj ukvarjati z različnimi učenci, ki prihajajo iz različnih ţivljenjskih okolij. Za nekatere 

učence je plavalni tečaj prvo srečanje z bazenom ali drugače rečeno s tolikšno količino vode 

in za te učence je zelo pomembno, da jim učitelj plavanja zna prisluhniti in da zna pridobiti 

njihovo zaupanje. V isti skupini otrok pa lahko ima tudi učenca, ki v prostem času trenira 

plavanje in se mu te dejavnosti zdijo dolgočasne. Učitelj plavanja ima tako na tečaju plavanja 

zelo zahtevno nalogo, ki vključuje tako strokovno pedagoško znanje kot tudi strokovno 

znanje plavanja.  
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2.3 Učitelj plavanja 

2.3.1 Vpliv učiteljevih osebnih lastnosti na učenje plavanja  

 

»Učitelja kot osebnost označujejo predvsem izražene vodstvene in organizacijske sposobnosti, 

odprtost in neposrednost komuniciranja, sposobnost ustvarjanja dobrih medčloveških 

odnosov, kontrola emocij ter prizadevanja za uspehom in popularnostjo. 

Kot strokovnjaka pa ga označujejo strokovno znanje, strokovna usposobljenost in strokovna 

emocionalnost.« (Cankar, 1985: str. 16)  

Ţe pred mnogimi leti, ko učenje plavanja še ni bilo tako razširjeno kot je danes, so 

strokovnjaki za vzgojo in izobraţevanje vedeli, da je poklic učitelja večstranski. Vsak učitelj 

je v prvi vrsti oseba z vsemi svojimi lastnostmi in te lastnosti lahko pomembno vplivajo na 

kakovost učenja. 

Učitelj kot človek mora imeti v prvi vrsti rad delo z otroki, mora biti dober, pošten, 

odgovoren, miren v odzivih, mora zaupati vase in v svoje znanje, imeti mora občutek za 

sočloveka, ne sme biti avtoritaren, nasilen in hladen, stalno mora obnavljati in nadgrajevati 

svoje znanje in predvsem mora biti učencem za zgled. Ob vseh teh zelo zahtevnih lastnostih 

človeka, mora učitelj znati strokovno nadzorovati svoja čustva in se v pravilnih trenutkih 

ustrezno, pravilno odzvati. Učitelj si mora tudi prizadevati, da si pridobi avtoriteto, 

spoštovanje in zaupanje učencev, kajti le tako jih bo lahko učil vsebine, ki jih učenci ne 

poznajo in jih mogoče zaradi nepoznavanja dojemajo s strahom. (Kapus, 2002) 

Učitelj si spoštovanja, zaupanja in avtoritete ne more pridobiti samo s pogovori in predavanji. 

Učitelj mora imeti veliko znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih predstavi učencem preko 

praktičnih nalog in medsebojnih odnosov. Sama avtoriteta učitelja je pri poučevanju na 

splošno zelo pomembna. Večjo avtoriteto kot ima učitelj, večji je njegov vpliv na učence.  Ko 

si učitelj pridobi avtoriteto in spoštovanje, je njegovo pedagoško delo res učinkovito. 

Učitelj bo dosegel avtoriteto med učenci samo takrat, ko bo usklajeval svoje besede in dejanja 

in ko bo njegov nastop izviral iz njegovega prepričanja. Učiteljeva pedagoška avtoriteta 

temelji na navdušenjem za lastno delo in poznavanju svojega strokovnega področja.  

Spoštovanje in zaupanje pa sta povezana tudi s samim odnosom učitelja do učencev. Učitelj 
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naj bi bil demokratičen, spoštljiv, spodbujevalen, pozitivno usmerjen, sodelovalen in 

prijateljski. (Kapus, 2002) 

Biti učitelj je veliko poslanstvo, ki ga zagotovo ne zmore vsak, saj zahteva ogromno energije, 

znanja, potrpeţljivosti, obvladanja spretnosti in dokazovanja sposobnosti. Biti učitelj plavanja  

zahteva, poleg ţe zgoraj naštetega, še strokovno usposobljenost v plavanju. Če oseba zna 

plavati: zna skočiti v vodo, preplava 50 m ali več, lahko plava 10 minut v vodi brez prekinitve 

… to pomeni, da je prejela priznanje bronastega delfinčka in da je plavalec. Za učitelja 

plavanja zgolj to znanje ne zadostuje.  

Učenje plavanja je zelo zapleten proces, ki ga ne smejo izvajati učitelji, ki znajo samo plavati, 

ampak morajo imeti tudi ustrezna znanja o reševanju iz vode. Da bi se izognili kar največ 

napakam pri učenju plavanja, je v Sloveniji razvit večstopenjski sistem izobraţevanja učitelja. 

Izobraţevanje učiteljev je obseţen proces, v katerem učitelji pridobijo osnovna praktična in 

teoretična znanja s področja učenja plavanja. Zaradi tega ker dejavnost učenja plavanja poteka 

v vodi, se morajo učitelji plavanja usposobiti predvsem za preprečevanje nevarnosti v vodi in 

moţno reševanje ob nesrečah.  (Kapus, 2002) 

 

2.3.2 Splošni cilji izobraţevanja učitelja plavanja 

 

Slovenija je z ţeljo izboljšanja slovenskega znanja v plavanju oblikovala in sprejela različne 

ukrepe. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno: 

  izboljšati materialne pogoje za izvajanje učenja plavanja po vsej Sloveniji,  

 izvajati vsebine učenja plavanja v predšolskem in šolskem obdobju, 

 ozaveščati ljudi o pomembnosti znanja plavanja, 

 organizirati dober sistem učenja plavanja, ki bo zajel kar največ otrok, 

 opravljati raziskave na področju plavanja in spoznanja vnašati v praktično izvajanje. 

(Kapus, 2002) 

Poleg vseh zgoraj naštetih ukrepov je eden pomembnejših tudi sistem za usposabljanje oseb, 

ki so strokovno sposobni poučevanja plavanja, se pravi strokovnega kadra za učenje plavanja. 
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Splošni cilji izobraţevanja strokovnega kadra za učenje plavanja, kot jih je navedel Kapus 

(2002) so: 

 usposobiti učitelje za izvajanje pedagoških programov plavanja v vrtcih, osnovnih, 

srednjih in visokih šolah, 

 usposobiti učitelje za vodenje pedagoških programov plavanja v šolskih oz. 

zunajšolskih interesnih dejavnosti in v šolskih športnih društvih, 

 usposobiti učitelje za vodenje procesa učenja in vadbe v športnih šolah, prvih 

selekcijah v plavalnih klubih, in pri drugih izvajalcih, 

 pridobiti teoretične in praktične informacije, znanje in sposobnosti, ki jih zahteva 

plavanje kot sredstvo športne vzgoje, tekmovalnega športa in športne rekreacije, 

 izpopolniti učiteljevo lastno znanje plavanja in plavalnih sposobnosti do stopnje varen 

in odličen plavalec ter prvi reševalec. 

S tem sistemom in zastavljenimi splošnimi cilji je Slovenija oblikovala specifičen sistem 

izobraţevanja strokovnih kadrov plavanja in tako uspešno zmanjšala število neplavalcev v 

Sloveniji.  

 

2.3.3  Sistem izobraţevanja strokovnih kadrov plavanja v Sloveniji 

 

V Sloveniji je za izobraţevanje strokovnega kadra za poučevanje plavanja zadolţena Plavalna 

zveza Slovenije. Skupaj s Fakulteto za šport in Inštitutom za šport sestavlja programe 

usposabljanja in jih tudi izvaja. Sistem usposabljanja zajema tri strokovne nazive: vaditelj 

plavanja, učitelj plavanja in trener plavanja. Za pridobitev vsakega naziva so zahtevani 

določeni pogoji, število opravljenih ur, teoretično in praktično znanje dokazano na izpitu in 

seminarji za ohranjanje pridobljene licence. 
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Slika 2.1: Shema sistema usposabljanja v okviru Plavalne zveze Slovenije 

 

Program vaditelj plavanja, ki obsega 55 ur (45ur osnovni tečaj in 10 ur programa temeljnega 

postopka oţivljanja), je izhodiščni program za vse nadaljevalne programe usposabljanja 

strokovnega kadra za poučevanje plavanja. Kandidat lahko z dodatnimi urami izobraţevanja 

pridobi naziv učitelj plavanja in nato naziv trener plavanja. Lahko pa se usmeri v področje 

vodni animator 1 in vodni animator 2. Z izbranimi moduli in dodatnim izobraţevanjem lahko 

pridobi različne nazive, kot je napisano v shemi zgoraj.   

Vaditelj plavanja vodi pedagoški proces v praksi in po navodilih učitelja plavanja. Praviloma 

uči začetnike. Učitelj plavanja načrtuje in samostojno izvaja pedagoški proces, praviloma uči 

začetnike in izpopolnjuje plavalne tehnike. Trener plavanja, profesor športne vzgoje, 

diplomirani trener plavanja, profesor športne vzgoje z usmeritvijo v športno treniranje –

strokovno načrtujejo proces treniranja in praviloma izpopolnjujejo plavalne tehnike do stopnje 

avtomatizma. (Kapus, 2002) 

Ker je za učitelje in učiteljice razrednega pouka pomemben program usposabljanja za 

vaditelja plavanja, se bom v naslednjih poglavjih osredotočila na program Vaditelj plavanja. 
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VADITELJ PLAVANJA 

Organizator, nosilec in izvajalec programa usposabljanja je Plavalna zveza Slovenije. 

Program so pripravili in ga bodo tudi izvajali Plavalna zveza Slovenije, Fakulteta za šport in 

Inštitut za šport, izvajali pa ga bodo tudi Pedagoška fakulteta v Kopru, Mariboru in Ljubljani. 

Program obsega 55 ur in je razdeljen na teoretičen del in praktičen del na bazenu ter tečaj 

temeljnih postopkov oţivljanja.  

Na tečaj se lahko vpiše vsak, ki je dopolnil  18 let in ima končano najmanj triletno poklicno 

ali  srednjo šolo. Zahtevana je torej četrta stopnja izobrazbe. Izobraţevanje financirajo 

kandidati sami, društva ali klubi. 

Temeljni cilji 

Temeljni cilj je usposobiti strokovne delavce na področju učenja plavanja in za pedagoško 

delo s posamezniki in skupinami na začetni ravni. Od kandidatov, ki zaključijo usposabljanje, 

se pričakuje obvladanje osnovnih znanj za učenje plavanja. 

Kadrovske zahteve za izvedbo programa 

Vodja tečaja za naziv vaditelj plavanja mora biti najmanj profesor športne vzgoje – 

usmerjevalec smeri Plavanje, z najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju učenja plavanja. 

Licenco za predavatelja na tečajih si pridobi na Plavalni zvezi Slovenije ter z udeleţbo na 

seminarju za predavatelje na vaditeljskih tečajih. 

 

Predmetnik 

Predmetnik programa zajema splošni del usposabljanja, teoretični del v obliki predavanj in 

dela po skupinah ter praktični del, ki se izvaja na kopališču. 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Maja Papež; diplomsko delo 
 

- 27 - 
 

Preglednica 2.7: Število predmetov in število ur posameznega predmeta (Plavalna zveza 

Slovenije). 

Tema Ure 

I. Splošni del usposabljanja 6 ur 

 Osnove pedagogike v športu 1 ura 

 Managament v športu z osnovami informatike 2 uri 

 Osnove športne medicine in prva pomoč 1 ura 

 Osnove psihologije v športu 1 ura  

 Osnove teorije in metodike športnega treniranja 1 ura     

II. Teoretični del 26 ur 

 Osnovne opredelitve plavanja 1 ura 

 Zgodovina plavanja 1 ura 

 Pomen plavanja za vzgojo higienskih navad in za utrjevanje 

zdravja 

1 ura 

 Pomen znanja plavanja za razvijanje moralnih kvalitet 1 ura 

 Osnove biomehanike plavanja, štartov in obratov 1 ura 

 Osnove plavalne tehnike, štartov in obratov 1 ura 

 Metodika učenja plavanja in napake v plavalnih tehnikah, štartih 

in obratih 

1 ura    

 Pogoji učenja plavanja 1 ura 

 Učni proces 1 ura 

 Didaktični model učenja plavanja 1 ura 

 Načrtovanje učenja plavanja 1 ura 

 Izvedba učenja plavanja 1 ura 

 Metode učenja plavanja 1 ura 

 Spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje znanja plavanja in 

plavalnih sposobnosti 

1 ura 

 Prilagojeni programi vadbe v vodi in učenje plavanja 1 ura    

 Utapljanje in reševanje iz vode ter izvedba prve pomoči 5 ur 

 Temeljni postopki oţivljanja (teorija) 5 ur     

III. Praktični del 23 ur 

 Metodika učenja osnovne šole plavanja: prilagajanje na vodo, 

metodika učenja plavanja prsno, kravl in hrbtno 

4 ure 

 Učenje tehnike plavanja: prsno, hrbtno, kravl in osnove delfina 8 ur 

 Učenje skoka na glavo 2 uri 

 Učenje šolskega štartnega skoka in nadvodnih obratov 2 uri 

 Potapljanje na dah in plavanje 25 m pod vodo 2 uri 

 Reševanje iz vode in izvedba prve pomoči 2 uri    

 Temeljni postopki oţivljanja (praktični del) 5 ur    

 

Tekom programa za usposabljanje vaditeljev plavanja kandidati pridobijo podrobno teoretično 

in praktično znanje o plavalnih tehnikah, didaktično znanje poučevanja plavanja in teoretično 
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in praktično znanje temeljnih postopkov oţivljanja. Kandidati pridobljeno znanje dokaţejo na 

končnem izpitu. 

Izpit 

Pogoj za pristop k izpitu je 100% prisotnost na predavanjih in 100 % prisotnost na vajah. Izpit 

je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. 

Teoretični del: 

 Predpisano učno gradivo. Opravlja se ga pisno. 

Praktični del: 

 prikaz dveh osnovnih tehnik plavanja in nadvodni obrati, 

 skok na glavo in šolski štartni skok, 

 plavanje 400 m prosto, 

 elementi iz reševanja iz vode in izvedba prve pomoči: samoreševanje, pomoč 

onemoglemu, pomoč v fazi nerazsodnosti, reševanje negibnega, potapljanje na dih 

in plavanje pod vodo 25 m.  

Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo vodja tečaja in dva člana drţavne 

izpitne komisije imenovane s strani Plavalne zveze Slovenije. Izpit se ocenjuje kot »opravil« 

ali »ni opravil«. Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti pridobi naziv vaditelj 

plavanja. S tem pridobi licenco, ki velja 2 leti. Svoje znanje o učenju plavanja mora tako 

vsake dve leti obnavljati in potrjevati na licenčnih seminarjih, ki jih organizira in izvaja 

Plavalna zveza Slovenije na Fakulteti za šport.  

Program za usposabljanje prve stopnje strokovnega delavca Vvaditelja plavanja je strokovno, 

natančno in obširno zastavljen. Kandidati pridobijo ogromno strokovnega znanja o plavanju 

in učenju plavanja, ki ga kasneje uporabljajo pri učenju plavanja v šolah v naravi, kolonijah, 

in  plavalnih tečajih.  

(Poglavje je povzeto po Načrtu programa usposabljanja Vaditelj, Plavalna zveza Slovenije, 

2013.) 
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2.3.4 Sistem izobraţevanja strokovnih kadrov plavanja na pedagoški fakulteti Univerze 

v Ljubljani smeri Razredni pouk 

 

Študentje in študentke (v nadaljevanju študentje) na oddelku za Razredni pouk Pedagoške 

fakultete v Ljubljani pridobivajo znanje za učenje plavanja pri predmetih Teorija športa z 

didaktiko športne vzgoje 1, Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2 in Teorija športa z 

didaktiko športne vzgoje 3. V prvih dveh predmetih pridobivajo splošno znanje o učenju 

športne vzgoje, o celostnem razvoju otrok, njihovih potreb, o pomenu gibanja za otoke, o 

učnem procesu, načrtovanju in ocenjevanju. Teoretično in praktično spoznavajo vsebine 

športne vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Predmet Teorija športa z didaktiko 

športne vzgoje 3 pa temelji na vsebini plavanja in učenju plavanja. Študentje in študentke 

pridobivajo znanje na obveznih vajah in predavanjih, ki ga poveţejo z znanjem drugih 

predmetov kot so pedagogika, didaktika, razvojna psihologija, naravoslovje, specialne 

didaktike.  (Učni načrti za predmete Teorijo športa z didaktiko športne vzgoje 1, 2 in 3, 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2013) 

Do nedavnega je imelo plavanje pomemben in obseţen deleţ v izbirnem predmetu Modul 

šport, v katerega so bili vključeni študenti, ki so izbirni predmet izbrali. Z uveljavitvijo 

novega programa so zdaj vključeni vsi študenti.  

Študenti razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani preko treh predmetov športa 

sistematično spoznavajo celostni razvoj otroka, načrtovanje in izvajanje dejavnosti športne 

vzgoje, izvajanje športnih dejavnosti, vsebine plavanja in vsebine učenja plavanja. V 

nadaljevanju bom podrobneje predstavila predmete Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 

1, Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2 in Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 3; 

njihove cilje, vsebine in predvidene doseţke študentov. 

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 1 

Splošni cilji in kompetence predmeta (Učni načrt za Teorijo športa z didaktiko športne vzgoje 

1, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2013): 

 razumevanje pomena športa, gibanja za kvaliteto ţivljenja, 

 poznavanje osnov in filozofije športne kulture pri nas in v svetu, 

 poznavanje in razumevanje vpliva športa na celostni psihosomatski status človeka, 

 poznavanje osnovnih biomehanskih zakonitosti gibanja. 
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Vsebine predmeta (Učni načrt za Teorijo športa z didaktiko športne vzgoje 1, Pedagoška 

fakulteta v Ljubljani, 2013): 

 športna kultura pri nas in v svetu, 

 vpliv športa na psihosomatski status človeka (motorične sposobnosti, posebnosti pri 

otrocih, vpliv športa, gibanje za organizem), 

 osnovne biomehanske zakonitosti gibanja, 

 specialni pedagoška znanja za delo z otroki z motnjami, okvarami in primankljaji, 

 vsebine športne vzgoje (naravne oblike gibanja, elementarne igre, atletika, gimnastika, 

ples).  

Predvideni študijski doseţki predmeta (Učni načrt za Teorijo športa z didaktiko športne 

vzgoje 1, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2013): 

 opredeli svoj psihosomatski status,  

 analizira izbrano gibanje z biomehanskega vidika, 

 izdela izhodišča lastnega programa zdravega načina ţivljenja in ga uveljavi, 

 pripravi izbor sredstev za razvoj posamezne motorične sposobnosti pri otrocih, 

 pripravi in izpelje uvodni del ure športne vzgoje, 

 vodi portfolio z refleksijami o lastnem učenju, 

 kritično ovrednoti pridobljene izkušnje,  

 kritično bere strokovna besedila.  

Pri tem predmetu se študent izobrazi o športu, gibanju in njegovemu pomenu za ţivljenje. 

Seznani se z delom z otroki, ki imajo motnje, okvare in primanjkljaje v razvoju, spozna 

osnovne vsebine športne vzgoje in kulturo športa pri nas in po svetu. Preizkusi se tudi ţe v 

vodenju uvodnega dela ure športne vzgoje. Samih vsebin plavanja ni vključenih v sam učni 

načrt, so pa v učnem načrtu za Teorijo športa z didaktiko športne vzgoje 1 vključene vsebine o 

celostnem razvoju otroka, ki so v vlogi vaditelja plavanja zelo pomembne.  

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2 

Splošni cilji in kompetence predmeta (Učni načrt za Teorijo športa z didaktiko športne vzgoje 

2, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2013): 

 poznavanje in razumevanje razvojne značilnosti, razlik in potreb učencev ter 

prepoznavanje učnih zmoţnosti in teţav, celostno pojmovanje otroka, 
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 poznavanje in razumevanje didaktičnih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na 

področju športne vzgoje, 

 poznavanje športnih vsebin v okviru športne vzgoje v prvih dveh triletjih, 

 poznavanje in razumevanje vpliva športa na celostni psihosomatski status človeka. 

 

Vsebine predmeta (Učni načrt za Teorijo športa z didaktiko športne vzgoje 2, Pedagoška 

fakulteta v Ljubljani, 2013): 

 šport in zdravje (varnost in poškodbe pri športni vzgoji, minuta za zdravje, aktivni 

odmor ), 

 didaktika športne vzgoje (opredelitev predmeta, splošna izhodišča, obseg in struktura 

predmeta, športno-vzgojni proces kot del druţbene funkcije), 

 didaktične osnove procesa športne vzgoje (posebnosti športno-vzgojnega procesa v 

prvem in drugem triletju, telesni in gibalni razvoj otrok in mladine in posebnosti v 

razvoju, pomen gibanja za otrokov celostni razvoj, fiziološke posebnosti otrok in 

mladine, psihomotorično učenje, motorični transfer, pomen ogrevanja, artikulacija ure 

športne vzgoje, obremenitev pri športni vzgoji), 

 učno načrtovanje (učni načrt za športno vzgojo, načrtovanje športno-vzgojnega 

procesa, letni delovni načrt, letna učna priprava, tematska priprava, priprava na uro 

športne vzgoje, učne metode in učne oblike pri športni vzgoji), 

 analiza športno-vzgojnega procesa (ocenjevanje pri športni vzgoji), 

 vsebine športne vzgoje (smučanje, igre z ţogo, košarka, rokomet, nogomet, odbojka, 

pohodništvo, gorništvo, športno-vzgojni karton), 

 IKT pri športni vzgoji. 

 

Predvideni študijski doseţki (Učni načrt za Teorijo športa z didaktiko športne vzgoje 2, 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2013): 

 razume didaktične osnove procesa športne vzgoje, 

 razume in pojasni pomen načrtovanja in evalvacije športno-vzgojnega procesa, 

 pozna vsebine športne vzgoje in jih zna pokazati, 

 pripravi in izvede uro športne vzgoje, 
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 aktivno sodeluje pri testiranju za športno-vzgojni karton, 

 sodeluje s šolo ali vrtcem na športno-vzgojnem področju, 

 v skupini izdela nalogo s področja ocenjevanja in načrtovanja, 

 vodi portfolio o načrtovanih in izvedenih aktivnostih. 

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2 študente pripravlja na učenje športne vzgoje v 

prvem in drugem triletju osnovne šole. Poudarek je na poučevanju vseh vsebin športne 

vzgoje, na načrtovanju, izvajanju, ocenjevanju. Študentje se dodatno teoretično in praktično 

izobrazijo o različnih vsebinah športne vzgoje, o razvoju otroka in prepoznavanju njihovih 

razvojnih značilnosti. Učijo se o dodatnih vsebinah športne vzgoje, kot sta minuta za zdravje 

in aktivni odmor. Načrtovanje pouka, izvajanje, ocenjevanje, prepoznavanje razvojnih 

značilnosti otrok … so vsebine, ki jih lahko poveţemo z učenjem plavanja. Samih vsebin 

plavanja se ta učni načrt ne dotakne, so pa zato poudarjene v  učnem načrtu za Teorijo športa 

z didaktiko športne vzgoje 3. 

 

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 3 

Splošni cilji in kompetence predmeta (Učni načrt za Teorijo športa z didaktiko športne vzgoje 

3, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2013): 

 prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in 

kulturno različnost učencev, 

 poznavanje in razumevanje vsebinskih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na 

področju športne vzgoje. 

 

Vsebine predmeta (Učni načrt za Teorijo športa z didaktiko športne vzgoje 3, Pedagoška 

fakulteta v Ljubljani, 2013): 

 dejavnosti dodatnega in razširjenega programa (šola v naravi, športni dan, Zlati 

sonček, Krpan, športne interesne dejavnosti), 

 teoretične vsebine pri športni vzgoji, 

 plavanje (zakonitosti plavanja, metodika učenja plavanja, plavalne tehnike, skoki, 

obrati, (samo)reševanje iz vode, prva pomoč), 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Maja Papež; diplomsko delo 
 

- 33 - 
 

 vsebine športne vzgoje, ki jih izvajamo na zunanjih površinah (orientacija, vsebine za 

razvoj splošne vzdrţljivosti), 

 nastop iz športne vzgoje na osnovni šoli. 

Kot vidimo iz vsebinskega dela predmeta, predmet daje največji poudarek plavanju. Študentje 

pridobijo znanje o plavanju na predavanjih in ga uporabijo na vajah na bazenu in v telovadnici 

Predmet je zastavljen tako, da predvideva 10 ur predavanj in 20 ur plavanja na bazenu in 3 ure 

v telovadnici. Plavalni del na bazenu je namenjen usposabljanju za učenje in vodenje plavanja 

v vsebinah osnovne šole na razredni stopnji. Študentje tako pridobijo veliko praktičnega 

znanja, izboljšajo tehnike plavanja, praktično spoznajo vsebine reševanja iz vode. Zelo 

uspešni imajo moţnost opravljanja vaditeljskega tečaja preko Plavalne zveze Slovenije, za kar 

pa se morajo prej dodatno samostojno pripravljati. Na teoretičnem delu študentje spoznajo 

zakonitosti plavanja, metodiko učenja plavanja, spoznajo plavalne tehnike, skoke, obrate in 

(samo)reševanje iz vode. Predavanja so tako teoretične kot didaktične narave. Ne gre pa 

zanemariti dejstva, da študentje Pedagoške Fakultete v Ljubljani ogromno znanja o splošnemu 

delu z otroki pridobijo tudi pri drugih, psihološko in didaktično usmerjenih predmetih.  

Del predavanja je tudi seznanjanje študentov o usposabljanju za vaditelje plavanja, o pomenu 

pridobitve tega naziva in spodbujanje študentov k opravljanju tega tečaja na Plavalni zvezi 

Slovenije.  

Predvideni študijski doseţki predmeta (Učni načrt za Teorijo športa z didaktiko športne 

vzgoje 3, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2013): 

 zna plavati v treh tehnikah, skočiti v vodo na glavo in na noge, zna se rešiti iz vode, iz 

vode zna rešiti otroka, 

 razume razlike med različnimi vsebinami dodatnih programov športne vzgoje in jih 

utemeljeno uporablja, 

 utemelji vidike varne vadbe, 

 sodeluje s šolo, vrtcem, inštitucijo na športno-vzgojnem področju, 

 v nastopu pred učenci pokaţe pridobljeno znanje, 

 aktivno sodeluje pri pripravi in izvedbi šole v naravi in športnega dne,  

 kritično ovrednoti pridobljene izkušnje, 

 vodi portfolijo z refleksijami o lastnem delu, 

 kritično bere strokovna besedila, uporablja IKT v pedagoškem procesu, 
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 sodeluje v skupini. 

Po zaključenih vajah in predavanjih morajo študentje pokazati svoje znanje. Izvesti morajo 

nastop (priprava in izvedba šole v naravi in športnega dne), opraviti morajo praktični del 

izpita iz plavanja na bazenu in teoretični del izpita, ki je identičen z izpitom za naziv vaditelja 

plavanja in ga na Plavalni zvezi Slovenije tudi priznavajo.  

Študente in študentke, ki si ţelijo pridobiti naziv vaditelj plavanja profesorji usmerijo na 

Plavalno zvezo Slovenije, kjer na tečajih nadgradijo svoje znanje in opravijo izpit pred izpitno 

komisijo, kot to zahteva Plavalna zveza Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Maja Papež; diplomsko delo 
 

- 35 - 
 

3.0 CILJI 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje cilje: 

 

1. Koliko razrednih učiteljev ima ustrezen naziv za poučevanje plavanja, to je 

vaditelj plavanja? 

2. Koliko od teh jih tudi izvaja šolo v naravi s plavalno vsebino in plavalni tečaj? 

3. Koliko razrednih učiteljev, ki nimajo naziva vaditelj plavanja, si ţeli pridobiti ta 

naziv? 

4. Kdo na šolah izvaja plavalni tečaj in šolo v naravi s plavalno vsebino? 

5. Koliko razrednih učiteljev se počuti kompetentnih za poučevanje plavanja? 

4.0 HIPOTEZE 

Glede na zastavljene cilje sem oblikovala naslednje hipoteze: 

1. 30 % vseh anketiranih razrednih učiteljev ima opravljen tečaj za vaditelja 

plavanja. 

2. Polovica vseh, ki imajo opravljen tečaj za vaditelja plavanja, poučevanje tudi 

izvajajo. 

3. Polovica razrednih učiteljev, ki nimajo pridobljenega naziva vaditelj plavanja, si 

ţeli ta naziv pridobiti. 

4. Na šolah izvajajo šole v naravi s plavalno vsebino in plavalne tečaje športni 

pedagogi. 

5. 50 % anketiranih razrednih učiteljev se počuti kompetentnih za poučevanje 

plavanja. 
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5.0 METODE DELA 

5.1 Vzorec merjencev 
 

Vzorec merjencev je zajemal učitelje in učiteljice razrednega pouka, ki poučujejo na osnovnih 

šolah po vsej Sloveniji. Na spletni vprašalnik je  odgovorilo 115 oseb, od tega 3 razredni 

učitelji in 112 razrednih učiteljic. Polovica anketirancev je starih od 20 do 30 let, ostali 

anketiranci pa so starejši.  

Spol  
 

 
Graf 5.1: Spol 

 

Glede na spol je odgovarjalo 121 ţensk in 3 moški, kar je glede na število učiteljic in učiteljev 

v Sloveniji pričakovano.  

Starost 
 

Graf 5.2: Starost 

 

Rezultati so pokazali, da je 64 vprašanih spadalo v skupino med 20 in 30 let ostali pa so se 

porazdelili po drugih starostnih skupinah. Rezultati pripisujem temu, da sem izvajala spletno 

anketo. Če bi izvajala tiskano anketo bi bilo število oseb v določeni skupini bolj enakomerno 

porazdeljeno.  
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5.2 Vzorec spremenljivk 
 

Vprašalnik, ki sem ga sestavila za raziskavo v celoti zajema tri sklope spremenljivk. Prvi del 

se nanaša na naziv vaditelja plavanja oz. na to ali imajo učitelji razrednega pouka pridobljen 

ta naziv ali ne. V tem sklopu me je zanimalo tudi kje so opravljali usposabljanje za vaditelja 

plavanja, če poučujejo plavanje in če nimajo pridobljenega naziva - ali si ga ţelijo pridobiti. 

Drug sklop spremenljivk se nanaša na to, kdo poučuje plavanje  na plavalnem tečaju in kdo v 

poletni šoli v naravi na šoli, kjer so zaposleni. Tretji sklop pa se je nanašal na to, ali se učitelj 

razrednega pouka počuti kompetentnega za poučevanje plavanja na razredni stopnji osnovne 

šole.   

Vprašalnik je v prilogi.  

5.3 Organizacija meritev 
 

Podatke za mojo raziskavo sem zbirala od  18. 4. 2013  do 24. 5. 2013. Na spletni strani 1ka 

sem oblikovala spletni vprašalnik. URL naslov strani spletnega vprašalnika sem nato 

posredovala učiteljem in učiteljicam razrednega pouka. Učitelji in učiteljice razrednega pouka 

so tako s klikom na posredovani URL naslov prišli do anonimnega spletnega vprašalnika, 

preko katerega so mi posredovali njihove odgovore.   

5.4 Metode obdelave podatkov 
 

Podatki so bili obdelani v spletnem statističnem programu 1ka. Izračunani so bili osnovni 

statistični podatki (povprečne vrednosti, standardni odklon in frekvence odgovorov za 

posamezna vprašanja). Za grafični prikaz posameznih podatkov sem uporabila program 

Microsoft Excel. 
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6.0 REZULTATI 

 

1. Ali imate pridobljen naziv vaditelj plavanja?  (n = 124)  

 

 

Graf 6.1: Ali imate pridobljen naziv vaditelj plavanja? 

 

S prvim vprašanjem sem ugotavljala prvo raziskovalno vprašanje in dokazovala prvo 

zastavljeno hipotezo, ki se je glasila:  

H1: 30 % vseh anketiranih razrednih učiteljev ima opravljen tečaj za vaditelja plavanja. 

Rezultati, ki sem jih dobila z odgovori na prvo vprašanje so zadovoljivi in spodbudni, glede 

na to, da so imeli učitelji razrednega pouka do 2012/2013 moţnost opravljati usposabljanje za  

ta naziv na fakulteti le v okviru izbirnih vsebin, kamor se je lahko prijavilo omejeno število 

študentov.  Očitno je, da se je kar 41 % vseh vprašanih učiteljev samostojno odločilo za 

pridobitev tega usposabljanja. 

 V prihodnje lahko pričakujemo še boljše rezultate, saj so od leta 2012/2013 vsebine plavanja 

obvezen del študijskega procesa za vse študente oddelka za razredni pouk na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani.   

Leta 1995 je Nika Bobič (Bobič, 1995) izvedla raziskavo,  s katero je med drugim  ţelela 

ugotoviti, kakšno je znanje plavanja in reševanja iz vode razrednih učiteljev in učiteljic. Eno 

izmed vprašanj v anketi je bilo tudi ali imajo pridobljen kakšen naziv. Rezultati so pokazali, 

da je imelo 11,9 % vprašanih naziv vaditelj plavanja in 3,6 % vprašanih naziv učitelj plavanja. 

Če rezultate primerjam z mojimi vidimo, da se je deleţ učiteljev razrednega pouka z nazivom 

vaditelj plavanja precej zvišal. Nika Bobič je pridobljene rezultate pripisovala temu, da v 

učnih programih za usposabljanje razrednih učiteljev ni programa, ki bi zadostoval za 

pridobitev enega od nazivov.  
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Tudi Jana Vouk je v svojem diplomskem delu (Vouk, 2009) med drugim raziskovala, koliko 

študentov Pedagoške fakultete smeri Razredni pouk vpisne generacije 2004/2005 ima 

pridobljen strokovni naziv vaditelj plavanja. Ugotovila je, da ima le 28,2 % anketiranih 

študentov pridobljen strokovni naziv za učenje plavanja.  

Če primerjamo njene rezultate (28 % anketiranih študentov ima pridobljen strokovni naziv 

vaditelj plavanja) in moje rezultate (41 % anketiranih razrednih učiteljev ima pridobljen 

strokovni naziv vaditelj plavanja), se za pridobivanje strokovnega naziva dodatno odloči le še 

13 % učiteljev razrednega pouka.  

 

2. Kje ste pridobili naziv za vaditelja plavanja?   
 

 
Graf 6.2: Kje ste pridobili naziv za vaditelja plavanja? 

 

 

Odgovori drugo: Frekvenca 

V Celju, komisija je bila s fakultete za šport. 1 

Preko razpisanega seminarja iz kataloga. 1 

Fakulteta za šport. 7 

Šport ŠMID. 1 

Bazen Nova Gorica, plavalni klub. 1 

Skupaj 11 

Preglednica 6. 1: Kje ste pridobili naziv za vaditelja plavanja? 

 

Na vprašanje so odgovarjali učitelji, ki imajo pridobljen naziv vaditelj plavanja.  

Največji deleţ učiteljev z nazivom je pridobilo naziv na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 

Mariboru ali Kopru. V teoretičnem delu mojega diplomskega dela sem v poglavju 

pridobivanja nazivov napisala, da je v Sloveniji organizator, nosilec in izvajalec programa za 

usposabljanje vaditeljev, učiteljev in trenerjev plavanja Plavalna zveza Slovenije. Program pa 

se izvaja tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Glede na rezultate 
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sklepam, da bi bilo v prihodnje dobro razmisliti o tem, da bi Plavalna zveza Slovenije in 

Pedagoška Fakulteta v Ljubljani, Mariboru in Kopru v prihodnje še bolj sodelovale, saj je 

očitno, da fakultete dobro pripomorejo k pridobivanju naziva vaditelj plavanja in s tem 

kvaliteti učenja plavanja na slovenskih osnovnih šolah. Tako bi  imeli študentje pedagoške 

fakultete smeri Razredni pouk še več moţnosti za pridobitev tega naziva v času študija.   

Za pridobivanje naziva vaditelj plavanja je za učitelje razrednega pouka druga 

najpomembnejša organizacija Plavalna zveza Slovenije, sledijo ji razni plavalni klubi po 

Sloveniji.  

 

  

 

3. Ali plavanje tudi poučujete?  (n = 51)  

 

 
Graf 6.3: Ali plavanje tudi poučujete?   

 

 

S tem vprašanjem sem raziskala svojo drugo hipotezo, ki se glasi: 

 

H2:  Polovica vseh, ki imajo opravljen tečaj za vaditelja plavanja, poučevanje tudi izvajajo. 

 

Rezultati so pokazali, da je odstotek učiteljev z nazivom vaditelj plavanja, ki plavanje tudi 

poučujejo večji kot je bil napovedan v hipotezi.  Kar 75 % vseh anketiranih z nazivom vaditelj 

plavanja plavanje tudi poučujejo, kar pomeni, da si učitelji razrednega pouka ţelijo pridobiti 

naziv zato, da bi plavanje tudi poučevali. Zanimiv je deleţ učiteljev, ki imajo naziv, a ne 

poučujejo. Glede na to, da se gre za četrtino vseh anketiranih z nazivom vaditelj plavanja, bi 

se bilo pomembno vprašati, zakaj ti učitelji ne poučujejo plavanja svojih otrok. Ţal v anketi 

nisem pustila moţnosti, da bi anketirani napisali zakaj ne poučujejo, obstaja pa verjetnost, da 

je na šoli še nekdo drug, ki bolje obvlada plavalne veščine, mogoče učitelji, ki imajo naziv, a 

ne poučujejo, učijo razrede, ki nimajo v učnih načrtih plavalnih vsebin itd.  
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4. Ali bi si ţeleli opravljati tečaj usposabljanja za vaditelja plavanja in pridobiti naziv 

vaditelj plavanja?  (n = 73)  

 

 

Graf 6.4: Ali bi si ţeleli opravljati tečaj usposabljanja za vaditelja plavanja in pridobiti 

naziv vaditelj plavanja?   

 

Na vprašanje so odgovarjali tisti anketiranci, ki so odgovorili na prvo vprašanje, da nimajo 

pridobljenega naziva vaditelj plavanja.   

S četrtim vprašanjem sem raziskovala mojo tretjo hipotezo, ki se glasi: 

H3: Polovica razrednih učiteljev, ki nimajo pridobljenega naziva vaditelj plavanja, si ţeli ta 

naziv pridobiti. 

Rezultati so potrdili mojo tretjo hipotezo. Kar 47 % vseh anketiranih brez naziva vaditelj 

plavanja si ţeli pridobiti ta naziv. Tudi pri tem vprašanju bi bilo smiselno dopolniti vprašanje 

s podvprašanjem: Zakaj si ţelite oziroma ne ţelite opravljati tečaj? Razlogov je lahko veliko 

in ne bi bilo smiselno ugibati zakaj si eni učitelji ţelijo in drugi ne. Ogrin Alenka (2007) je v 

svojem diplomskem delu raziskovala stopnjo znanja plavanja in razlike v znanju plavanja 

med generacijami 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007 študentov 4. letnika Pedagoške 

fakultete smeri Razredni pouk. Pri nekaterih vajah (preplavati razdaljo 200 m v 5 minutah ali 

bolje, plavanje 15 m pod vodno gladino, potapljanje do 3 m globine pod vodo in prinašanje 

uteţi, skok v vodo na glavo …), ki so jih morali študentje izvajati je ugotovila, da je eden 

izmed razlogov, zakaj študentje niso opravili naloge tudi ta, da te naloge zahtevajo dobro 

telesno pripravljenost. 
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5. Kdo na vaši šoli uči plavanje na tečaju plavanja v 2. oziroma 3. razredu?   
 

 

Graf 6.5.: Kdo na vaši šoli uči plavanje na tečaju plavanja v 2. oziroma 3. razredu? 

Odgovori drugo Frekvenca 

Pomagamo učiteljice z nazivom vaditelj. 1 

Vzgojitelj s pridobljenim nazivom vaditelj plavanja. 1 

Zunanji delavci z nazivom učitelji plavanja. 1 

Agencija za šport Ljubljana. 1 

Strokovna delavka: specialna pedagoginja, vzgojiteljica. 1 

Skupaj 5 

Preglednica 6.2: Kdo na vaši šoli uči plavanje na tečaju plavanja v 2. oziroma 3. razredu? 

 

 

6. Kdo na vaši šoli uči plavanje v poletni šoli v naravi s plavalnimi vsebinami?  

 

 

 
Graf 6.6: Kdo na vaši šoli uči plavanje v poletni šoli v naravi s plavalnimi vsebinami? 
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Odgovori drugo: Frekvenca 

Nimamo poletne šole v naravi. 1 

x 1 

Učitelj vaditelj plavanja iz šole in zunanji. 1 

Predmetni učitelj s pridobljenim nazivom vaditelj plavanja. 1 

Strokovni delavci: specialna pedagoginja, vzgojiteljica. 1 

V moji kratki delovni dobi še nismo šli v poletno švn s plavalnimi vsebinami. 1 

Pomagamo učiteljice z nazivom vaditelj. 1 

Ne vem. 1 

Predmetni učitelji s pridobljenim nazivom. 1 

Skupaj. 9 

Preglednica 6.3: Kdo na vaši šoli uči plavanje v poletni šoli v naravi s plavalnimi vsebinami? 

 

 

 

S petim in šestim vprašanjem sem raziskovala svojo četrto hipotezo, ki se glasi: 

 

H4: Na šolah izvajajo šole v naravi s plavalno vsebino in plavalne tečaje športni pedagogi. 

Hipoteza 4 je s petim in šestim vprašanjem potrjena, saj je največ anketirancev izbralo 

moţnost učitelj športne vzgoje, kar pomeni, da v največ primerih plavanje poučujejo učitelji 

športne vzgoje. Takoj za njimi so po številu učitelji razrednega pouka, kar nam pove, kako 

zelo pomembno je, da bi morali imeti tudi učitelji razrednega pouka tekom študija več 

moţnosti za opravljanje tečaja usposabljanja za pridobitev naziva vaditelj plavanja. Ne gre 

zanemariti tudi podatka, da 52 % šol izbere tudi zunanjega sodelavca s pridobljenim nazivom 

vaditelj plavanja za tečaje plavanja in 47 % za učenje plavanja v poletni šoli v naravi.  

Glede na to, da smo v obdobju, ko se drţava trudi z varčevanjem na vseh področjih, bi bilo 

pametno opozoriti, da je dolgoročno zaposlovanje zunanjih delavcev lahko večji strošek kot 

usposabljanje ţe zaposlenih učiteljev. Tako bi lahko posamezne občine organizirale 

usposabljanje učiteljev razrednega pouka za pridobivanje naziva vaditelj plavanja. Ne 

moremo mimo dejstva, da otroci veliko laţje zaupajo svojim učiteljem, ki jih ţe poznajo in 

mnogim otrokom, ki imajo kakršne koli psihične prepreke do plavanja (strah do globine vode, 

neprijetni občutki ob fizičnem dotikanju nepoznanega učitelja …) lahko učitelj, ki ga ţe 
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poznajo in so ga ţe sprejeli za svojega, veliko laţje pomaga te prepreke premagati. Poleg tega 

je pomembno, da razredni učitelj spremlja svoj razred v šoli v naravi, saj jih ţe dobro pozna iz 

razreda, zna oblikovati skupine za tudi ne plavalne aktivnosti in jih v šoli v naravi hkrati uči 

vzgojnih vsebin, kot so sodelovanje, medsebojna pomoč … Kot vidimo, sta deleţa učiteljev 

razrednega pouka s pridobljenim nazivom vaditelj plavanja, ki poučujejo plavanje in zunanjih 

učiteljev precej podobna oz. se razlikujeta le za nekaj odstotkov.  

Glede na to, da je izvajanje poletne šole v naravi predvideno v drugem triletju devetletne 

osnovne šole, so temu prilagojene tudi vsebine. Plavanje v šoli v naravi poučuje več športnih 

pedagogov kot plavanje na plavalnih tečajih. Verjetno je razlog za takšne odločitve ravno v 

zahtevnosti vsebin učenja plavanja ali pa tudi v sami organizaciji pouka. 

 

7. Ali se počutite kompetentne za poučevanje plavanja učencev na razredni stopnji?   
 

 
Graf 6.7: Ali se počutite kompetentne za poučevanje plavanja učencev na razredni stopnji?   

 

 

Odgovori Frekvenca 

Nimam opravljene licence za vaditelja plavanja. 1 

Ne, saj imam premalo izkušenj na tem področju. 1 

Delno. npr. dobro poznam tehnike učenja plavanja, ki jih izvajamo z učenci v 

plitvi vodi, ne poznam pa elementov reševanja učencev pri učenju plavanja. 
1 

Ne najbolj, ker kljub teoretičnemu znanju nimam dovolj izkušenj, ker ne grem 

vsako leto na tak tečaj. 
1 

Da, vendar me je hkrati strah, ker še nisem poučevala in ne vem, če bo ta moja 

samozavest glede kompetentnosti obveljala tudi v praksi. 
1 

Sem dovolj strokovno izobraţena, čeprav učencev v bistvu ne poznam. 1 

Skupaj 6 

Preglednica 6.4: Ali se počutite kompetentne za poučevanje plavanja učencev na razredni 

stopnji?   
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S 7. Vprašanjem sem raziskovala mojo zadnjo, peto hipotezo, ki se glasi:  

 

H5:  50 % anketiranih razrednih učiteljev se počuti kompetentnih za poučevanje plavanja 

 

Odgovori anketiranih so zavrnili mojo hipotezo, saj se skupno le 48 % učiteljev, ki so 

odgovarjali na vprašalnik počuti kompetentnih za poučevanje plavanja v osnovni šoli. Od 

vseh anketiranih jih ima 41 % opravljeno usposabljanje in pridobljen naziv Vaditelj plavanja - 

kar je vidno iz rezultatov prvega vprašanja zastavljenega vprašalnika. Na 7. vprašanje pa je  

kar 48 % učiteljev odgovorilo, da se počutijo kompetentni za izvajanje učenja plavanja. To 

pomeni, da se več razrednih učiteljev počuti kompetentnih za izvajanje učenja plavanja, kot 

jih ima naziv vaditelj plavanja.  

Rezultat ni presenetljiv, saj sem prepričana, da je veliko učiteljev, ki dobro obvladajo plavalne 

tehnike, znajo reševati iz vode in ţe imajo izkušnje z učenjem plavanja, čeprav nimajo 

pridobljenega naziva vaditelj plavanja. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani so usposabljanju za 

učenje plavanja namenjeni trije, obširno zasnovani predmeti, ki sem jih natančneje opisala v 

teoretičnem delu. Študentje oddelka za razredni pouk tako pridobijo veliko znanja o samem 

izvajanju plavanja in o učenju plavanja. Ker na fakulteti ni mogoče opravljati izpita in je za 

študente razrednega pouka plačljiv, se marsikdo ne odloči za opravljanje izpita za vaditelja 

plavanja, s seboj pa odnese veliko znanja, ki ga bo sicer lahko uporabil na plavalnih tečajih in 

v poletnih šolah v naravi.  
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7.0 RAZPRAVA 
 

Z mojo raziskavo sem prikazala stanje poučevanja plavanja na slovenskih osnovnih šolah oz. 

natančneje, kdo poučuje plavanje na slovenskih osnovnih šolah. Iz rezultatov in analize je 

razvidno, koliko razrednih učiteljev ima opravljeno usposabljanje za naziv vaditelj plavanja, 

koliko razrednih učiteljev se počuti kompetentnih za poučevanje plavanja ter kdo na šolah 

učenje plavanja na tečajih plavanja in v poletnih šolah v naravi, dejansko izvaja. K 

izpolnjevanju vprašalnika sem povabila razredne učitelje iz vse Slovenije, ki so na vprašalnik 

odgovarjali preko spletnega naslova.  

Narejenih je bilo več raziskav na temo plavanja v Sloveniji, npr. Znanje plavanja študentov 

Razrednega pouka in njihova usposobljenost za učenje plavanja neplavalcev avtorice Jane 

Vouk (2009) in Sposobnosti učiteljev Razrednega pouka za učenje plavanja in reševanja iz 

vode avtorice Nike Bobič (1995) … Še bi lahko naštevala, a raziskave, ki bi slovenske učitelje 

Razrednega pouka spraševala po njihovi strokovni usposobljenosti in lastni kompetenci za 

poučevanje plavanja, do sedaj še ni bilo. Ravno zato so rezultati te raziskave pomembni in 

zanimivi v primerjanju in prepletanju teorije poučevanja plavanja s prakso. 

Če primerjamo dane hipoteze z dobljenimi rezultati ugotovimo, da imamo od petih hipotez 

eno potrjeno in štiri zavrnjene, a se rezultati zelo pribliţujejo našim hipotezam. Natančnejša 

obravnava hipotez: 

Hipotezo ena: »30 % vseh anketiranih razrednih učiteljev ima opravljen tečaj za vaditelja 

plavanja« lahko zavrţemo, saj ima 41 % vseh anketiranih razrednih učiteljev opravljen tečaj 

za vaditelja plavanja.  

41 % vseh anketiranih razrednih učiteljev ima opravljeno usposabljanje in pridobljen naziv za 

vaditelja plavanja. Za slovenske osnovne šole je to spodbuden podatek, a dejstvo, da je po 

mojem mnenju najboljši učitelj plavanja tisti, ki je za to strokovno usposobljen in kar se da 

najbolj pozna svoje učence, se pravi razredni učitelj s pridobljenim nazivom vaditelj plavanja, 

nam pove, da bi moralo biti takih učiteljev še več. Glede na to, da so vsebine plavanja in 

poučevanja plavanja od leta 2012/2013 obvezen del študijskega procesa na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, pričakujem, da bo v prihodnjih letih število takih učiteljev naraslo.  
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Hipotezo dva »Polovica vseh, ki imajo opravljen tečaj za vaditelja plavanja, poučevanje tudi 

izvajajo,« lahko zavrţemo, saj kar 75 % vprašanih razrednih učiteljev z opravljenim tečajem 

za vaditelja plavanja plavanje tudi poučuje. Rezultati so bili torej boljši od predvidenih.  

Odgovorov na to, zakaj 25 % učiteljev, ki imajo naziv vaditelj plavanja ne učijo plavati svoje 

učence, je lahko veliko. Glede na to, da razredni učitelj uči tudi razrede, v katerih plavanje ni 

obvezna učna vsebina lahko odgovor najdemo prav tu. Tečaj plavanja je obvezna vsebina v 2. 

ali 3. razredu devetletne osnovne šole, vsi ostali razredi na razredni stopnji niso obvezni 

izvajanja plavalnih vsebin. Razlogi so lahko tudi drugi (zdravstveno stanje razrednega 

učitelja, drugi razredni učitelj, ki redno poučuje plavanje …), a je kakršno koli predvidevanje 

nesmiselno.  

Hipotezo tri: »Polovica razrednih učiteljev, ki nimajo pridobljenega naziva vaditelj plavanja, 

si ţeli ta naziv pridobiti,« lahko zavrţemo, saj si le 47 % anketiranih razrednih učiteljev ţeli 

pridobiti naziv vaditelj plavanja.  

To je le 3 % manj od predvidenega, a rezultati niso najbolj spodbudni. Glede na to, kako je 

gibanje v vodi lahko nevarno, če ne znamo plavati in kako zelo so učenci vsako poletje 

izpostavljeni vodi in vsem kar je z njo povezano, se mi zdi, da bi se učitelji razrednega pouka 

morali bolj zavedati, da so v prvi vrsti oni tisti, ki bi otroke lahko naučili plavati in jim s tem 

preprečili nevarnosti. Opravljanje izpita za naziv vaditelj plavanja zahteva dobro telesno 

pripravljenost in tudi ogromno teoretičnega znanja – za kar je potrebno vloţiti veliko prostega 

časa –  zato verjamem, da se marsikateri učitelj ne bo odločil za usposabljanje. Pa vendar se 

mi zdi, da bi morali biti učitelji razrednega pouka bolj motivirani k tovrstnim izobraţevanjem, 

saj je polega glavnega vzgojno-izobraţevalnega cilja, smisel našega poučevanja tudi v tem, da 

učencem zagotovimo varno gibanje v okolici. Kot sem ţe omenila verjamem, da bo v 

prihodnje tudi razmišljanje razrednih učiteljev prestopilo korak naprej in da bo ţelja po učenju 

plavanja med učitelji narasla, saj v vrste razrednih učiteljev počasi vstopajo mlajše generacije, 

ki so imele ţe pred in tekom študija več moţnosti za tovrstno izobraţevanje. 

Hipotezo štiri: »Na šolah izvajajo šole v naravi s plavalno vsebino in plavalne tečaje športni 

pedagogi,« potrdimo, saj je kar 65 % anketiranih je izbralo moţnost, da na tečajih plavanja 

plavanje poučujejo športni pedagogi in kar 80 % anketiranih jih je odgovorilo, da plavanje v 

poletnih šolah v naravi poučujejo športni pedagogi.  
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Ker je bilo vprašanje v vprašalniku zastavljeno tako, da je bilo več moţnih odgovorov so 

rezultati precej visoki. Predvidevam, da bi drugače zastavljeno vprašanje (z enim moţnim 

odgovorom) pokazalo drugačne rezultate. Anketirani so izbrali moţnost »razredni učitelj s 

pridobljenim nazivom vaditelj plavanja« v 55 % za  tečaj plavanja in 57 % za poletno šolo v 

naravi s plavalnimi vsebinami. Še vedno prevladujejo  rezultati, da plavanje v večini 

poučujejo športni pedagogi.  

Hipotezo pet: »50 % anketiranih razrednih učiteljev se počuti kompetentnih za poučevanje 

plavanja« zavrţemo, saj se le 48 % anketiranih razrednih učiteljev počuti kompetentnih za 

poučevanje plavanja. 

Hipoteza je zavrţena zaradi zelo majhnega deleţa anketiranih, pa vendar ostaja dejstvo, da se 

le 48 % slovenskih učiteljev počuti sposobne izvajati učenje plavanja. Če rezultate 

primerjamo z deleţem učiteljev, ki imajo pridobljeno strokovno izobrazbo za učenje plavanja 

(41 % je takih učiteljev) ugotovimo, da se podatki povezujejo. 36 % razrednih učiteljev se 

počuti kompetentnih, ker imajo strokovno izobrazbo in najbolje poznajo svoje učence. Le    

12 % razrednih učiteljev pa se počuti kompetentnih, ker najbolje poznajo svoje učence. Tukaj 

je pomembno poudariti, da poznavanje svojih učencev za to, da jih lahko učiš plavanje 

zagotovo ni dovolj. Verjamem, da imajo učitelji, ki so izbrali to moţnost opravljen izpit za 

vaditelja plavanja ali vsaj primerljivo strokovno znanje za učenje plavanja, saj imajo 

strokovno znanje plavanja, učenja plavanja in reševanje iz vode veliko prednost pred 

poznavanjem svojih učencev. Kar 52 % anketiranih razrednih učiteljev se ne počuti 

kompetentnih za učenje plavanja v osnovni šoli, to pa je precej velik deleţ.  

Učenje plavanja ni samo učenje, ampak je učenje postavljeno v zahtevno okolje, ki je 

velikokrat lahko tudi nevarno. Gibanje v vodi je posebno gibanje, ki se ga otrok, ki ga ne 

pozna, lahko hitro ustraši in se zaradi tega lahko tudi utopi. Pomembno je, da se razredni 

učitelji, ki nimajo pridobljenega naziva vaditelj plavanja zavedajo odgovornosti, ki jo imajo 

kot plavalni učitelji in da prepustijo naloge opravljati učiteljem, ki so za to strokovno 

izobraţeni. Ker je varnost otrok na prvem mestu, je istočasno na prvem mestu strokovna 

izobrazba učitelja plavanja. Zato je zelo pomembno dvoje: da se razrednim učiteljem ponudi 

kar se da veliko moţnosti, da se dodatno izobrazijo na tem področju in svojo izobrazbo redno 

izpopolnjujejo in da se v učiteljih prebudi še večja ţelja po tem, da bi učence sami naučili 

plavati. Pedagoška fakulteta v Ljubljani je ţe poskrbela za delno rešitev leta 2012/2013, ko je 

uvedla obvezne učne vsebine plavanja in učenja plavanja v svojem učnem načrtu in tudi 
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Plavalna zveza Slovenije redno organizira usposabljanja po Sloveniji. Velika odločitev pa je 

seveda na učiteljih samih.  

8.0 SKLEP 
 

Zastavljene cilje diplomske naloge, ki sem si jih zastavila,  sem realizirala. Kljub vloţenem 

trudu in času pa sem ugotovila, da bi nekatere cilje lahko še razširila in določene hipoteze 

drugače zastavila.  

Tretji cilj, ki se glasi »Koliko razrednih učiteljev, ki nimajo naziva vaditelj plavanja, si ţeli 

pridobiti ta naziv?« bi razširila na: »Koliko razrednih učiteljev, ki nimajo naziva vaditelj 

plavanja, si ţeli pridobiti ta naziv in zakaj?«  Ravno tako bi spremenila peti cilj, in sicer iz 

cilja: »Koliko razrednih učiteljev se počuti kompetentnih za poučevanje plavanja?« bi 

spremenila na cilj: »Koliko razrednih učiteljev se počuti kompetentnih za poučevanje plavanja 

in zakaj?« Cilje bi potem realizirala, tako da bi spremenila vprašanja v vprašalniku iz zaprtega 

tipa v odprti tip. Tako bi anketirani lahko bolje izrazili svoje mnenje in rezultati raziskave bi 

bili še bolj obširni in posledično bolj kakovostni. Tudi pri oblikovanju  hipotez bi bila bolj 

pozorna pri oblikovanju stavkov. Uporabljala bi manj izraţanj v odstotkih; namesto njih bi 

uporabila besedne zveze kot so: več kot polovica, manj kot polovica, ipd. Glede na 

postavljene hipoteze sem ugotovila, da je teţko pričakovati, da se bodo predvidevanja 

izraţena v odstotkih, ujemala z rezultati.  

Moja raziskava je precej obširno zasnovana in zato sem tekom pisanja diplomskega dela 

dobila še veliko idej za področja, ki bi jih lahko dodatno raziskali. Če vzamemo za primer 

odnos: učitelj plavanja – učenec. Zanimivo bi bilo raziskati, v čemu so prednosti poučevanja 

plavanja, ko plavanje poučuje strokovno izobraţeni razredni učitelj, ki ima pred zunanjim 

najetim učiteljem plavanja prednost v tem, da pozna svoje učence iz vsakodnevnega 

poučevanja. Poleg tega bi bilo uporabno raziskati koliko neplavalcev nauči plavati razredni 

učitelj z ustrezno strokovno izobrazbo in učitelj plavanja, ki učence ne pozna in jih uči le 

plavanje. Tudi raziskava o tem zakaj se učitelji počutijo kompetentne za učenje plavanja in 

kaj jih pri tem ovira, bi bila pomembna za samo oblikovanje načrtov plavalnega 

opismenjevanja v Sloveniji. Ne glede na vse, so učitelji tisti, ki morajo učiti plavanja tako 

plavalce kot neplavalce in ravno razredni učitelji so tisti, ki k temu lahko največ pripomorejo, 

saj so tako kot druge tudi plavalne vsebine obvezni del učnega načrta za osnovne šole.  
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Iz rezultatov lahko sklepamo, da je stanje razrednih učiteljev v slovenskih osnovnih šolah, ki 

imajo pridobljen naziv vaditelj plavanja zadovoljivo, glede na plavalno zgodovino Slovenije. 

Učitelji v preteklosti niso imeli toliko moţnosti za opravljanje strokovnega usposabljanja za 

učenje plavanja, nekateri ob zaključku študija niso niti znali plavati, zato moramo razumeti, 

da je bolje, da ti učitelji prepustijo to pomembno, odgovorno in strokovno zahtevno nalogo 

učiteljem plavanja, ki imajo temu primerno strokovno izobrazbo. Ker je danes veliko 

sprememb na področju opismenjevanja v Sloveniji, predvidevam da se bo stanje kmalu še 

izboljšalo in da bo tudi kvaliteta učenja plavanja z natančnejšimi navodili in ostrejšim 

nadzorom napredovala. Bojim se, da sem bila sama večkrat priča neustreznemu preverjanju 

znanja plavanja, ko ni bilo pomembno kako je učenec preplaval določeno razdaljo, ampak je 

bilo pomembno, da je bilo število plavalcev na koncu tečajev plavanja čim višje. Verjamem, 

da se bodo s povečanim številom izobraţenih učiteljev plavanja spremenili tudi pogoji 

preverjanja in ocenjevanja znanja plavanja učencev. 

Iz analize rezultatov je razvidno, da so področja glede izobraţevanja učiteljev plavanja, ki še 

potrebujejo dodatno pozornost s strani strokovnjakov, ki skrbijo za plavalno opismenjevanje 

slovenskih otrok. Ţal nimamo predhodne raziskave, ki bi pokazala, koliko razrednih učiteljev 

je imelo naziv vaditelj plavanja pred leti, a pomembno je, da se zavedamo, da mora biti tudi to 

področje raziskano in bo v prihodnje zagotovo sledila raziskava, ki bo pokazala, če bodo naša 

pričakovanja uresničena.  
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10.0 PRILOGE 

10.1 Anketni vprašalnik 
 

Pozdravljeni! 

Sem študentka oddelka Razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in v sklopu 

diplomskega dela raziskujem poučevanje plavanja na razredni stopnji osnovne šole in 

usposobljenost razrednih učiteljev za učenje plavanja. Zanima me, koliko razrednih učiteljev 

ima pridobljen ustrezen naziv za poučevanje plavanja, koliko učiteljev se počuti kompetentnih 

za izvajanje učenja plavanja in kdo dejansko izvaja tečaj plavanja in poletno šolo v naravi s 

plavalnimi vsebinami. Prosim, da si vzamete nekaj minut časa za reševanje vprašalnika ter 

tako pomembno prispevate h kvaliteti moje raziskave. Vprašalnik je namenjen razrednim 

učiteljem in učiteljicam in je anonimen.   

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam. 

Maja Papeţ 

 

Spol (obkroţite):   Ţ   /   M 

Starost (dopišite):  ______ let 

1. Ali imate pridobljen naziv vaditelj plavanja? 

Obkroţite en odgovor. 

a) Da. 

b) Ne. 

Če ste izbrali odgovor a), odgovorite na 2. in 3. vprašanje, sicer ju preskočite.  

Če ste izbrali odgovor b), odgovorite na vprašanje 4, sicer ga preskočite. 

 

2. Kje ste pridobili naziv za vaditelja plavanja? 

Obkroţite en odgovor. 
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a) Na Plavalni zvezi Slovenije v Ljubljani. 

b) Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Mariboru ali Kopru. 

c) Drugo (prosim, dopišite): _____________________________ 

3. Ali plavanje tudi poučujete? 

Obkroţite en odgovor. 

a) Da. 

b) Ne. 

 

4. Ali bi ţeleli opravljati tečaj usposabljanja za vaditelja plavanja in pridobiti naziv 

vaditelj plavanja? 

Obkroţite en odgovor. 

a) Da. 

b) Ne. 

 

5. Kdo na vaši šoli uči plavanje na tečaju plavanja v 2. oziroma  3. razredu?  

Moţnih je več odgovorov. 

a) Razredni učitelj brez pridobljenega naziva  vaditelj plavanja. 

b) Razredni učitelj s pridobljenim nazivom vaditelj plavanja. 

c) Učitelj športne vzgoje. 

d) Zunanji delavec z nazivom vaditelj  plavanja.  

e) Drugo (prosim, dopišite): ________________________________ 

 

6. Kdo na vaši šoli uči plavanje v poletni šoli v naravi s plavalnimi vsebinami? 

Moţnih je več odgovorov. 

a) Razredni učitelj brez pridobljenega naziva  vaditelj plavanja. 

b) Razredni učitelj s pridobljenim nazivom vaditelj plavanja. 

c) Učitelj športne vzgoje. 

d) Zunanji delavec z nazivom vaditelj  plavanja.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Maja Papež; diplomsko delo 
 

- 54 - 
 

e) Drugo (prosim, dopišite): ________________________________ 

 

7. Ali se počutite kompetentne za poučevanje plavanja učencev na razredni stopnji?  

Obkroţite en odgovor. 

a) Da, saj najbolje poznam svoje učence. 

b) Da, saj sem strokovno izobraţen in najbolje poznam svoje učence. 

c) Ne, saj nimam ustrezne strokovne izobrazbe. 

d) Drugo: ______________________________________. 

 

 


