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IZVLEČEK 

 

 

Izkustveno učenje je po Walterju in Marksu (v Marentič Požarnik, 1987) zaporedje dogodkov 

z bolj ali manj točno opredeljenimi učnimi cilji, ki terja aktivno sodelovanje udeležencev na 

eni ali več točkah tega zaporedja. Osrednja ideja izkustvenega učenja je, da se najbolje 

naučimo stvari, če jih naredimo sami. Omenjeno dejstvo je dober razlog za uvajanje oziroma 

nadgrajevanje izkustvenega učenja pri pouku gospodinjstva. Namen diplomskega dela je tako 

raziskati, kako pogosto se učitelji odločajo za uvedbo izkustvenega učenja pri pouku 

gospodinjstva. Posebno pozornost sem namenila rezultatom, vezanim na modul hrana in 

prehrana, saj je znanje o pravilni prehrani zelo pomembno za dobro psihično in fizično 

počutje človeka. Vloga učitelja gospodinjstva, kot prehranskega strokovnjaka, je tako še kako 

pomembna. Vendar pa izkustvenega učenja pri predmetu ne moremo povezovati zgolj s 

prehranskimi vsebinami, zato sem se v diplomskem delu posvetila tudi analizi vpeljevanja 

izkustvenega učenja v pouk gospodinjstva v okviru ostalih treh modulov (ekonomika 

gospodinjstva, tekstil in oblačenje ter bivanje in okolje). Z raziskavo sem prav tako želela 

ugotoviti odnos učiteljev do predmeta gospodinjstvo in morebitno povezavo med pridobljeno 

izobrazbo, delovno dobo ter odnosom učitelja do predmeta in pripravljenostjo za vpeljevanje 

izkustvenega učenja v pouk.  

 

Rezultati raziskave, v katero je bilo vključenih deset učiteljic, ki poučujejo gospodinjstvo na 

gorenjskih osnovnih šolah, so pokazali, da anketirane učiteljice pogosto uporabljajo 

izkustveno učenje. Najpogosteje ga vključujejo pri poučevanju vsebin modula hrana in 

prehrana, nekoliko manj pa ga vključujejo v ostale module. Poglavitni oviri, ki preprečujeta 

več izkustvenega učenja, sta število ur, ki so po učnem načrtu namenjene pouku 

gospodinjstva, ter premajhne in slabo opremljene učilnice, kjer se pouk gospodinjstva izvaja. 

 

Analiza rezultatov ni pokazala bistvenih razlik med vpeljevanjem izkustvenega učenja v pouk 

gospodinjstva in ustrezno izobrazbo, delovno dobo ter pozitivnim odnosom do predmeta 

gospodinjstvo. Prav tako so rezultati pokazali, da se učitelji samoiniciativno ne trudijo 

vpeljevati novosti, ne glede na delovno dobo, ampak se raje držijo preverjenih usmeritev 

učnega načrta. Na vprašanja, kot so: ali je nivo zahtevnosti vsebin pri predmetu gospodinjstva 

prenizek, ali bi bil modul ekonomika gospodinjstva bolj primeren za šesti razred, ali je pouk 

gospodinjstva vsebinsko manj zahteven od ostalih predmetov v petem in šestem razredu, je 

velik delež anketiranih učiteljic ostal neopredeljen. Se pa navedena vprašanja dotikajo učnega 

načrta.  

 

Ključne besede: izkušnja, izkustveno učenje, gospodinjstvo, prehrana, modul 



  

ABSTRACT 

 

 

According to Walter and Marks (as cited in Marentič Požarnik, 1987), experiential learning is 

a sequence of events with more or less specifically defined learning objectives, requiring 

active involvement by participants at one or more points in the sequence. The main idea of 

experiential learning is that one learns best by doing. Therefore, it is reasonable to introduce 

or improve experiential learning during home economics classes. The purpose of the thesis 

was to determine how often teachers decide to introduce experiential learning into home 

economics classes. Special attention was devoted to the results from the module food and 

nutrition since the two elements are crucial for good mental and physical  well-being of an 

individual. As a result, the role of the teacher as a nutrition expert is extremely important. 

However, experiential learning in class cannot solely involve nutrition-related topics. To this 

end, the thesis analyses the process of introducing experiential learning into home economics 

classes also through the remaining three modules (home economics, textiles and fashion, and 

life and environment). Our aim was to look into the attitude of teachers towards the home 

economics subject and find a possible connection with education and period of employment 

as well as their attitude towards the subject and their willingness to introduce experiential 

learning into the classes. 

 

The results of the research, which involved ten home economics teachers working in primary 

schools in the Gorenjska region, indicate that they often use experiential learning techniques. 

They mainly use them when teaching the module food and nutrition and less with the 

remaining modules. The factors limiting the amount of time dedicated to experiential learning 

are the amount of time available for the home economics subject and home economics 

classrooms that are too small and poorly equipped. 

 

The analysis did not show any significant connections between the process of introducing 

experiential learning and adequate education, period of employment and positive attitude 

towards the subject. Moreover, the teachers prefer following proven guidelines in the 

curriculum rather than trying to introduce new approaches on their own, regardless of their 

period of employment. A large portion of the respondents failed to provide precise answers to 

the following questions: is the level of difficulty of home economics classes too low; is the 

module home economics more appropriate for the 6th grade; is home economics less 

demanding than other subjects in the 5th and 6th grade. The above questions are related to the 

curriculum.  

 

Keywords: experience, experiential learning, home economics, nutrition, module 
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1. UVOD 
 

 

Izkušnje so pomemben del našega življenja, z njimi si pridobivamo nova znanja, kar pa je še 

pomembneje, iz njih se lahko ogromno naučimo. Na izkustveno učenje sicer vpliva veliko 

med seboj prepletenih dejavnikov, od katerih pa je tudi odvisno, kako uspešno bo izkustveno 

učenje. Učitelji morajo upoštevati obstoječa predznanja in izkušnje učencev, saj bodo le tako 

lahko na ustrezen in njim razumljiv način nadgradili njihovo dosedanje znanje (Marentič 

Požarnik, 1992a).  

 

V svojem diplomskem delu bom s pomočjo strokovne literature raziskala, kaj izkustveno 

učenje je, kakšna so njegova načela in etični vidiki. Predvsem pa me zanima, kaj bo z 

izkustvenim učenjem v prihodnosti. S pomočjo anketnega vprašalnika bom povprašala 

anketirane učiteljice, kaj menijo o njem in kako pogosto ga uporabljajo. Pri tem pa me zanima 

tudi mnenje učiteljic, kako se učenci odzivajo na izkustveno učenje, ga sprejmejo pozitivno 

ali negativno, ter ali si učenci snov s pomočjo izkustvenega učenja lažje in bolje zapomnijo v 

primerjavi s tradicionalnim učenjem. Prav tako bom s pomočjo anketnega vprašalnika skušala 

ugotoviti, pri katerem modulu učiteljice uporabljajo največ izkustvenega učenja in kateri 

modul bi moral po mnenju učiteljic imeti predpisanih več ur izkustvenega učenja. V 

diplomskem delu bom tudi poizkušala ugotoviti povezavo med izobrazbo, stališči anketiranih 

učiteljic do vsebin predmeta gospodinjstvo in pripravljenostjo za vpeljavo sodobnejših metod 

poučevanja gospodinjstva, še posebej izkustvenega učenja. 

 

Ker menim, da število ur izkustvenega učenja ni odvisno samo od učiteljic, pač pa tudi od 

primerno opremljenih učilnic, kjer se pouk gospodinjstva izvaja, bom poizkusila ugotoviti, ali 

so učilnice, kjer se pouk gospodinjstva izvaja, primerno opremljene s pripomočki in tehnično-

informacijsko opremo, da lahko vsi učenci hkrati izvajajo poizkuse.  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

 

2.1. GOSPODINJSTVO V OSNOVNIH ŠOLAH 
 

Predmet gospodinjstvo poslušajo učenci v 5. in 6. razredu osnovne šole. V 5. razredu predmet 

obsega 35 ur, v 6. razredu pa 52,5 ur, v dveh zaporednih šolskih letih torej 87,5 ur.  

 

Predmet gospodinjstvo v osnovni šoli pokriva več disciplin družboslovnega in 

naravoslovnega področja. Omogoča lažje razumevanje vloge posameznika in družine oziroma 

gospodinjstev v družbi. Pouk gospodinjstva učence spodbuja k razmišljanju o povezujočih 

problemih časa in k vključevanju v reševanje vprašanj posameznika, družine in družbe (Učni 

načrt, 2011). 

Obsega štiri module, in sicer ekonomiko gospodinjstva, tekstil in oblačenje, bivanje in okolje 

ter hrano in prehrano. Pri tem se učenci v petem razredu spoznajo z vsebinami modula 

ekonomika gospodinjstva ter tekstil in oblačenje, v šestem pa je poudarek na modulu hrana in 

prehrana ter bivanje in okolje. Moduli so naravnani na pridobivanje temeljnih znanj, 

spretnosti in veščin učencev o hrani, prehrani, zdravju, osebnih financah, družinski 

ekonomiki, potrošniški vzgoji, tekstilu, oblačenju, bivanju ter okolju. Pridobljeno znanje, 

veščine in spretnosti učencem služijo, da znajo čim bolj gospodarno izrabljati vire v naravi in 

družbi, potrebne za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb (Učni načrt, 2011). 

 

 

2.1.1. Modul ekonomika gospodinjstva 

 

Ekonomika gospodinjstva obsega okvirno 15 ur v 5. razredu osnovne šole. Pri tem modulu se 

učenci naučijo pomena imena in priimka, razvijajo vrednostno – čustveno usmerjenost in 

občutek odgovornosti v družini in doma. Učenci znajo interpretirati pojme pripadnost, 

varnost, zaščita in razvoj. Poučijo se tudi o možnostih nesreč doma in kako te preprečiti 

oziroma kaj storiti, če se pripetijo. Pri tem modulu učenci razvijajo tudi občutek odgovornosti 

za zadovoljevanje lastnih potreb, svojega zdravja ter pomoč ljudem v stiski in ljudem s 

posebnimi potrebami. Naučijo se razlikovati med oglasnimi in drugimi informacijami z 

realnim življenjem (Učni načrt, 2011). 
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2.1.2. Modul tekstil in oblačenje 

 

Modul tekstil in oblačenje se učenci učijo v 5. razredu osnovne šole in obsega okvirno 20 ur. 

Pri tem modulu učenec osvoji temeljne informacije o tekstilnih surovinah in tekstilijah. 

Pridobljeno znanje pa lahko nato uporabi za izbor, nego in vzdrževanje svojih oblačil. Znanje 

lahko uporabi tudi pri naravoslovju in tehniki. Poleg ekonomskega in ekološkega vidika je pri 

tekstilu in oblačenju poudarjen tudi estetski vidik, pomen barv in vzorcev ter vpliv mode 

(Učni načrt, 2011). 

 

Med cilji so v ospredju zaznavni (splošni vtis, otip in vonj, prepoznavanje simbolov in 

njihovega pomena), psihomotorični (načrtovanje, oblikovanje, izdelava načrta, skice in 

izdelka), kognitivni (znanje in razumevanje ter uporaba znanja v novih situacijah) in konativni 

(osebnostna usmerjenost v skrbi za samega sebe in sodelovanje v družini) (Učni načrt, 2011). 

 

Na temelju izkušenj, ki jih imajo učenci z obleko in obutvijo, vpeljejo skupaj z učiteljem 

osnove vzgoje potrošnika: izbor in nakup, načrtovanje nakupov, dobavitelji, kje kupovati, 

reklame in zaščita potrošnika ter nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov (Učni načrt, 2011). 

 

 

2.1.3. Modul bivanje in okolje 

 

Slednji modul obsega okvirno 10 ur v 6. razredu osnovne šole. Pri njem pa učenci razmišljajo 

in se učijo o pravilnem ravnanju z odpadki, spoznajo pravilno ravnanje z njimi ter spoznajo 

ekološko čiščenje. Učenci pri modulu bivanje in okolje predstavijo tudi storitvene obrate v 

svojem kraju, obrazložijo pojma proizvodnja in poraba ter predstavijo osebno porabo kot 

zadovoljevanje potreb (Učni načrt, 2011). 

 

 

2.1.4. Modul hrana in prehrana 

 

Hrana in prehrana je najbolj obsežen modul pri predmetu gospodinjstvo, saj obsega okvirno 

42 ur v 6. razredu osnovne šole. Prehrana je eden izmed pogojev dobrega psihičnega in 

fizičnega počutja človeka. Ustrezno sestavljene jedi pokrivajo človekove potrebe po hranljivih 

snoveh in energiji, potrebi za rast, razvoj in opravljanje življenjskih funkcij. Te potrebe so 

navedene v priporočilih zdrave prehrane, z analizo pa lahko ugotovimo, koliko so v naši 



 12 

prehrani ta priporočila upoštevana in seveda kakšen odnos do hrane sploh imamo. 

Prehranjevalne navade in odnos do hrane v vsakdanjem življenju močno vplivajo na 

zadovoljevanje potreb po hrani. Pomanjkanje hrane in tudi prevelike količine hranljivih snovi 

privedejo do poslabšanja zdravstvenega stanja. Prav zato se učenci učijo o priporočilih zdrave 

prehrane, o odnosu do nje ter spoznajo nekatere načine prehranjevanja. Še posebej pomembno 

pa je, da se učenci naučijo analizirati človekove potrebe po hranilni in energijski vrednosti in 

si s tem preprečijo morebitno debelost, ki je v Sloveniji postala med mladimi in odraslimi že 

velik problem (Učni načrt, 2011). 

 

Učenci se pri modulu hrana in prehrana ne učijo le o tem, ampak tudi o označevanju živil ter 

higieni prehrane. Razumevanje oznake na živilih je pomemben del odločanja za nakup. 

Podatki, zapisani v obliki deklaracije na živilu, opredeljujejo kakovost živila in njegov rok 

uporabe, do katerega ostaja kakovost nespremenjena. Z zapisom o sestavi živila lahko 

potrošniki izberejo sebi primerna živila. Prav tako pomemben del je, da se učenci zavedajo 

pomena higiene pri prehrani. Pri rokovanju z živili se moramo zavedati, da so živila zaradi 

svoje sestave primerno gojišče za mnoge mikroorganizme. Da preprečimo mikroorganizmom 

vstop, rast in razvoj v živilih, moramo biti pozorni ne samo na kakovost živil, temveč tudi na 

način rokovanja in shranjevanja, s katerim mnogokrat preprečimo okužbo živil in kasnejšo 

zastrupitev človeka, ki okuženo hrano zaužije (Učni načrt, 2011). 

 

 

2.1.4.1. Odnos do hrane 

 

V času nosečnosti otrok prejme skozi krvni obtok, ki je del materinega krvnega obtoka, vse 

potrebne snovi za njegovo rast in razvoj. Po rojstvu je dojenček ločen od matere in prav zaradi 

tega se v njem na vsakih nekaj ur vzbudi občutek lakote, zaradi katerega joka, saj mu 

povzroča nelagodje. V prvih dneh življenja sicer ne potrebuje veliko hrane, zadostuje mu že 

majhna količina materinega mleka ali nadomestki tega. Po dobrem mesecu življenja pa se 

začne proces intenzivne rasti in razvoja, s tem pa se tudi zveča dojenčkova potreba po hrani. 

Ta proces je najintenzivnejši v prvih treh mesecih dojenčkovega življenja. V tem času se 

oblikuje tudi prvi odnos do hrane, namreč dojenčku predstavlja mleko in sesanje prvi glavni 

vir zadovoljstva, saj mu to zagotavlja življenje. Zato niti ni presenetljivo, da tudi za odraslega 

človeka hrana ni samo »gorivo«, ki ga telo potrebuje, da brezhibno deluje, temveč je 

prehranjevanje del cele palete emocionalnih občutkov. V hrani uživamo, se ob njej družimo, 

se z njo tolažimo, »pocrkljamo« sebi drage ljudi. Si pa s preveliko količino in neustrezno 

hrano lahko tudi poslabšamo svoje zdravje. Zato moramo paziti, kakšno hrano uživamo in 

koliko je uživamo. Kakšen bo naš odnos do hrane, je zelo odvisno od vpliva družine. Starši, 

stari starši, varuške, kuharice v vrtcu in šoli največkrat skrbijo za otrokovo prehrano in redne 

obroke. Prav oni določajo količino in vsebino obroka, ki ga otroci zaužijejo, hkrati pa naj bi 

otroke učili pravilnega odnosa do hrane (Rejc, 2009 in Vereecken in drugi, 2010).  
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Straši tudi v kasnejši otroški dobi oblikujejo otrokov odnos do hrane. Zelo pomembna je 

doslednost, namreč mati, ki bo otroka prepričevala, da je zajtrk zelo pomemben in dober, 

sama pa bo le stoje popila kavo, zagotovo ne uči s svojim zgledom. Zavedati se moramo, da 

otroci posnemajo starše, starši so njihova ogledala. Še ena velika napaka, ki jo delajo 

predvsem matere, pa je stalno ukvarjanje z dietami. Mati, ki je preobremenjena z dietami, 

odraščajočim otrokom, predvsem deklicam, sporoča, da je hrana nekaj slabega in škodljivega 

za telo (Anderson, 2004). Zato je zelo pomembno, kakšno popotnico o prehrani dajo starši in 

tudi učitelji otrokom za življenje.  

 

Pri tem je pomembno, da starši upoštevajo vsaj osnovna prehranska priporočila, ki govorijo, 

da naj bodo obroki pripravljeni iz svežega sezonskega sadja in zelenjave. Količina sadja in 

zelenjave, ki naj bi jo otrok zaužil na dan, je okoli 500 g. Prav tako izbirajmo za otroke 

kvalitetno meso in se izogibajmo pripravljenim jedem, saj vsebujejo velike količine sladkorja, 

nasičenih maščob in drugih dodatkov. Pri pripravi jedi pa ni treba, da se držimo zgolj 

sodobnih receptov, ampak naredimo lahko tudi kako jed, ki so jo pripravljale že naše babice. 

Vendar moramo biti pri tem pozorni, da prilagodimo količino maščob, sladkorja in soli glede 

na današnji način življenja. Prav toliko kot moramo biti pozorni, kaj otrok zaužije, moramo 

biti pozorni, koliko hrane otrok zaužije. Ne pretiravajmo s količino hrane in poučiti se 

moramo o pravilni uporabi sladkorja, maščob in soli, kajti otroški obroki ne potrebujejo 

dodatne soli in sladkorja. Zato je dobro, da otroka ne navajamo na sladice. Biti pa moramo 

vztrajni pri uživanju rednih obrokov, namreč le z rednimi obroki naš organizem deluje 

pravilno. Med samimi obroki mu ponudimo sadje ali zelenjavo. Otroke skušajmo navaditi, da 

pijejo vodo ali sveže iztisnjen sok, ne pa razne s sladkorjem bogate pijače (Gregorič, 2010). 

 

Porekh (2004) meni, da je dobro, da se družina vsaj enkrat dnevno zbere pri obroku, da otrok 

dobi občutek, da je prehranjevanje tudi nekaj lepega in družabnega, ne pa zgolj zadovoljitev 

potreb. Zelo dobro je, da otroka tudi aktivno vključimo v nakup živil in pripravo živil. Otrok 

bo prav gotovo pokazal za to veliko interesa, hkrati pa mu lahko privzgajamo odnos do hrane 

in ga opozorimo na morebitne nevarnosti pri pripravi jedi. Zaposlitev v kuhinji moramo le 

prilagoditi otrokovi razvojni stopnji in izkoristiti njegovo zaupanje in pripravljenost za delo v 

kuhinji.  

 

Res pa je tudi to, da se otroci med odraščanjem razlikujejo po potrebi po hrani. Vsak od nas je 

individuum in tako deluje tudi naš organizem. Zato moramo pri otroku kdaj pa kdaj tudi 

upoštevati njegov odziv na posamezno hrano in svoje ravnanje prilagoditi njegovim 

potrebam, pri tem pa se poskušamo čim bolj držati prehranskih priporočil zdravega 

prehranjevanja dojenčkov oziroma otrok (Rejc, 2009). 
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2.2. OPREDELITEV IZKUSTVENEGA UČENJA 
 

2.2.1. Pomen izkušnje  
 

Pojem izkušnja je v literaturi različno opredeljen. Težavo pri iskanju enotne definicije 

predstavlja že samo dejstvo, da so si le redki avtorji, ki so pisali o učenju, prizadevali 

definirati »izkušnjo« samo (Jarvis, 2003). Za Oakeshttova (1933) je izkustvo subjektivno. 

Izkušnja pa je ena izmed najtežje razložljivih besed v filozofski terminologiji. Valberg (1992) 

izkušnjo celo imenuje uganka, medtem ko jo Miller in Boud (Jarvis, 2003) definirata kot 

celostnost poti, po katerih ljudje oblikujejo smisel tega, kar zavestno zaznavajo.  

 

Romovs (1990 po Knafelj) dodaja, da naj bi bilo izkustvo spoznanje, ki temelji na čustvenem 

dojemanju in opazovanju oziroma empirično doživljanje resničnosti. Po njegovem mnenju naj 

bi doživljanje pomenilo tisto, kar človek dojame celostno s čustveno globino, je notranje 

dogajanje in ni nujno povezano z vplivanjem in poseganjem v resničnost (npr. kulturno ali 

duhovno doživljanje). Izkušnjo pa opredeli kot to, kar nekdo ob doživetjih spozna ali ugotovi, 

torej kot skupek osebnih spoznanj in ugotovitev oziroma tisto, kar se človeku izkristalizira na 

temelju njegovega izkustva in doživljanja resničnosti.  

 

V leksikonu Cankarjeve založbe (1988) je izkustvo definirano kot »celota vsega, kar človek 

zavedno ali nezavedno doživi; izkustvo je osnova vsega pojmovnega dojemanja dejanskosti in 

začetek vsakršnega spoznavanja«.  

 

 

2.2.2. Izkustveno učenje 
 

Literatura s področja izkustvenega učenja je dokaj obsežna. Marentič Požarnik (1992a) 

ugotavlja, da diskusija izkustvenega učenja postaja vse bolj popularna, saj je v zadnjem času 

opazen porast ponudbe skupinsko-dinamičnega treninga za učitelje, uveljavljanja 

interakcijsko-komunikacijskega vidika izobraževanja učiteljev, seminarjev tako imenovanega 

»superučenja«, holistične pedagogike, učenja gibalne ustvarjalnosti, mladinskih delavnic, 

sprostitvenih treningov in šol za življenje. Institucionalnim ponudbam pa so se pridružile tudi 

številne ponudbe zasebnikov, ki ponujajo izkustvene seminarje domačih in tujih 

strokovnjakov, kar sicer na eni strani predstavlja precejšno priložnost za samo izkustveno 

učenje, na drugi pa nevarnost, da bo izkustveno učenje postalo »modna muha«, ki jo bodo 

zavrgli, ko bo preveč znana (Marentič Požarnik, 1992a).  
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Marentič Požarnik (1992a) ob tem opozarja tudi, da je to pestro dogajanje treba teoretično 

osvetliti ter ga obvarovati tako pred prevelikim površinskim navdušenjem kot tudi pred 

skeptiki, ki vidijo v njem le »muho enodnevnico«. Zavedati se moramo, da ima izkustveno 

učenje globoko spoznavno-teoretsko, psihološko in pedagoško utemeljenost. Hkrati pa se 

moramo zavedati, da vladajo v njem določene zakonitosti, ki jih je treba poznati in upoštevati, 

saj na izkustveno učenje vplivajo najrazličnejši med seboj prepleteni dejavniki. Posledično to 

pomeni, da lahko z nestrokovnim pristopom posamezniku bolj škodimo kot koristimo. 

Izkustveno učenje je vgrajeno v akcijsko raziskovanje, prakso med študijem, psihološko 

svetovanje in psihoterapijo, skupinsko-dinamične treninge, mikropouk, integrirani pouk, 

projektno učno delo, terenske vaje in podobno (Marentič Požarnik, 1992a).  

 

Kljub veliki razširjenosti v praksi pa še vedno nimamo enotne opredelitve izkustvenega 

učenja. Kolb (1984 po Marentič Požarnik) meni, da je »izkustveno učenje vsako učenje v 

neposrednem stiku z realnostjo oziroma izkustveno učenje je proces, v katerem se ustvarja 

znanje s pomočjo pretvorbe izkušnje«. Za Jarvisa (2003) je izkustveno učenje proces, s 

katerim posamezniki kot celotne osebe bodisi oblikujejo ali poskušajo oblikovati smisel na 

podlagi situacije, ki se je zavedajo in se potem zavzamejo za to, da bi si to zapomnili in 

preoblikovali ali integrirali rezultate v svojo življenjsko izkustvo (biografijo). Življenjsko 

izkustvo, ki mu z drugimi besedami lahko rečemo tudi biografija, predstavlja v tem primeru 

vse naše že pridobljene izkušnje. Vsako naše učenje se prične z izkušnjo, pri tem pa Jarvis 

(2003) ponudi naslednjo definicijo: »Človekovo učenje se začne takrat, ko se posamezniki kot 

celotne osebe v celoti zavedajo situacije in osmislijo ali skušajo osmisliti to, kar zaznavajo in 

potem reproducirajo ali preoblikujejo in integrirajo rezultate v svoje življenjsko izkustvo 

(biografijo).« Po Walterju in Marksu (v Marentič Požarnik, 1992a) je izkustveno učenje 

zaporedje dogodkov z enim ali več učnimi cilji, ki pa terjajo aktivno vpletenost udeležencev 

na eni ali več točkah tega zaporedja. To pomeni, da lekcije predstavimo, ilustriramo in 

podpiramo s pomočjo vpletenosti, aktivnega sodelovanja udeležencev. Osrednja postavka 

izkustvenega učenja je, da se najbolje naučimo, če naredimo nekaj sami (Marentič Požarnik, 

1992a).  

 

Poleg neposredne vpletenosti je pomembno, da v procesu izkustvenega učenja usmerimo ljudi 

v razmišljanje, ki jim bo pomagalo spremeniti izkušnjo v učenje. Po Kolbu (v Marentič 

Požarnik, 1992a) je znanje rezultat transakcije med družbenim in osebnim znanjem v procesu, 

ki ga imenujemo učenje. Družbena znanja so nakopičena objektivna spoznanja preteklih 

izkušenj človeštva, osebno znanje pa so nakopičene subjektivne življenjske izkušnje 

posameznika. Pri tem Marentič Požarnik (1992a) opozarja, da se moramo zavedati, da 

izkustveno učenje sloni na drugačnem filozofskem in spoznavno-teoretskem izhodišču, kot 

tradicionalno učenje. Izkustveno učenje namreč tako v teoriji kot v praksi zanika 

»transmisijsko« pojmovanje pouka, trdi pa, da se vsako spoznanje (pojem, ideja, teorija …) 

ob stiku z osebno izkušnjo preoblikuje. Vsako zares učinkovito učenje je pravzaprav 

izkustveno učenje (Marentič Požarnik, 1992a).  
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2.2.3. Načela izkustvenega učenja 

 

Marentič Požarnikova (1992a) je v Sodobni pedagogiki prikazala nekatera načela 

izkustvenega učenja, pri čemer je opazila tudi, da ustvarjalnost in osebnostni razvoj nista 

možna brez kreativne sinteze predstavljenih načel. Vsaka ustvarjalna oseba je obenem osebno 

zavzeta, a teoretično objektivna, čustvena in razumska ter zmožna distanciranja.  

 

1. načelo: vsaka človeška ideja, pojem ali misel se stalno preoblikuje ob stiku z izkušnjo, 

se pravi, da smo stalno obdani z novimi izkušnjami, ki nadomestijo prejšnje oziroma 

jih nadgradijo. Kot pravi Bruner (v Marentič Požarnik, 1992a), je znanje proces in ne 

produkt. Zato moramo pri učenju spodbujati spretnosti iskanja, izkustvo in 

pridobivanje znanja, ne pa le memoriziranja nespremenljive količine znanja (Marentič 

Požarnik, 1992a). 

 

2. načelo: ker je učenje kontinuiran proces, ki je zasnovan na podlagi izkušenj, bodo 

nove ideje, ki jih bo učitelj predstavil učencem, vedno vplivale na njihove že obstoječe 

izkušnje in znanja (Marentič Požarnik, 1992a). 

 

 

3. načelo: učenje je krožni proces, pri katerem se razrešujejo nasprotja med različnim 

načinom poučevanja (Slika 1). Gre za dve primarni dimenziji učnega procesa, in sicer 

prva predstavlja na enem koncu konkretno izkušnjo dogodkov in na drugem koncu 

abstraktno razumevanje, druga dimenzija pa ima na enem koncu aktivno 

eksperimentiranje in na drugem razmišljajoče opazovanje dogajanja (Marentič 

Požarnik, 1992a). 
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Slika 1: Glavne sestavine kroga izkustvenega učenja (Kolb, 1984, po Marentič Požarnik) 

 

4. načelo: učenje je celosten proces prilagajanja svetu okoli nas. Medtem ko večina 

psiholoških teorij procese čustvovanja, percepcije, delovanja ter razmišljanja 

obravnava ločeno, jih teorija izkustvenega učenja povezuje. Izkustveno učenje 

razlagalno povezuje tudi različna področja, kot so učenje, ustvarjalnost, reševanje 

problemov, praktično odločanje, osebnostna rast ter znanstveno raziskovanje 

(Marentič Požarnik, 1992a). 

 

5. načelo: učenje je vedno proces ustvarjanja novega znanja, pa naj gre to za majhnega 

otroka ali pa znanstvenika. Pridobljeno znanje je rezultat transakcije med družbenim 

in osebnim znanjem. Tako naj bi bilo učenje uspešno le, če se zna učenec premikati od 

ene k drugi dimenziji. Vendar pa na žalost prehajanje med posameznimi dimenzijami 

ni vedno lahko, saj se zelo hitro pojavi vprašanje, kako biti hkrati konkreten, 

neposreden in teoretičen in ohraniti razmišljajoč odnos v praktičnem vsakdanjem 

ravnanju, ko moramo reagirati zelo hitro. Večina sicer tak konflikt reši tako, da zatre v 

sebi eno ali drugo dimenzijo. K temu pa lahko pripomore tudi šolski sistem, s stalnim 

poudarjanjem abstraktnega in teoretičnega nasproti konkretnemu in praktičnemu. 

Medtem pa Kolb (v Marentič Požarnik, 1992a) meni, da naj bi bil vsak zmožen se 

predati novim izkušnjam v polni meri in brez zadržkov, o tej izkušnji razmišljati z 

različnih zornih kotov, svoja opažanja logično vpeljati v pojme in teorije ter nato 

uporabljati te teorije pri praktičnem reševanju problemov (Marentič Požarnik, 1992a). 

konkretna izkušnja 

(DOJEMANJE) 

"čustveno" 

"vedenjsko" 

AKTIVNO 
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2.2.4. Etični vidik izkustvenega učenja 

 

Etična načela izkustvenega učenja še niso formalno določena. Prav zaradi tega pa je treba pri 

sami izvedbi pokazati veliko mero občutljivosti, takta, poznavanja dinamike človeškega 

funkcioniranja ter prednosti in tudi slabosti raznih tehnik izkustvenega učenja, še posebej tisti, 

ki segajo globoko v osebnost. Tu je velika odgovornost vodje oziroma učitelja, ki bi moral 

izhajati iz podobnega načela kot medicinska etika, in sicer predvsem ne škodovati. Treba je 

spoštovati tudi tri osnovne pravice učencev, in sicer pravico do svobode, samospoštovanja ter 

zasebnosti. Pravico do svobode zagotovimo s tem, da vključimo v potek izkustvenega učenja 

več možnosti svobodne izbire, tako se lahko vsak učenec glede na dosedanje izkušnje odloči, 

kako intenzivno se bo vpletel v posamezno izkušnjo. Prav tako je naloga učitelja, da zavaruje 

samospoštovanje vseh učencev, zlasti občutljivih, tistih, ki si ne upajo izraziti svojega mnenja, 

če se aktivnost obrne v njegovo škodo. Ugotovljeno je, da na samospoštovanje med drugim 

vpliva tudi občutek, da te drugi ne uporabijo za doseganje svojih ciljev, da imaš določeno 

kontrolo nad dogajanjem in da tudi pridobiš sposobnosti, ki ti povečajo kontrolo. Najbolje je, 

da je učna izkušnja že vnaprej oblikovana tako, da zavaruje posameznika. Če učitelj vidi, da 

je samospoštovanje nekoga ogroženo, je prav, da obrne pozornost učencev drugam. Sicer to 

lahko nekatere preseneti, na splošno pa prispeva k pozitivni in varni atmosferi. Nekatera 

izkustvena učenja že sama po sebi povečujejo samospoštovanje učencev (Marentič Požarnik, 

1992b). 

 

Pravica do zasebnosti pomeni, da se vsak posameznik razkrije le toliko, kot sam želi. V 

preteklosti je bilo moderno, zlasti v nekaterih tujih šolah, da učenci razkrijejo svojo intimnost 

ter da skušajo biti avtentični za vsako ceno. Pri tem pa je nevarno, če nekdo »odvrže vso 

masko«, medtem ko jo drugi obdrži. Marentič Požarnik (1992b) se ob tem sprašuje, ali sploh 

pride do pomembnega učenja, če ni vanj vsaj občasno vključene nekaj manipulacije in tako 

tudi kršenje individualne svobode. Najbolj pomembno je, da vsakemu posamezniku na samem 

začetku čim bolj točno razložimo smisel in potek določene učne izkušnje in da ima ta na 

koncu možnost izraziti občutke, mnenje in tudi pomisleke o izkušnji. 

 

Izkustveno učenje je vsekakor dolgotrajen proces, pri katerem vsak posameznik na podlagi 

situacije integrira izkušnjo v svoje življenje. Izkušnje pa vsakemu posamezniku bolj ali manj 

stalno preoblikujejo življenje, njegove vrednote in sam način razmišljanja (Jarvis, 2003).  
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2.2.5. Prihodnost izkustvenega učenja 

 

Tradicionalno učenje je podajanje učne snovi po nekem logičnem zaporedju ter vključuje 

veliko ponavljanja. Takemu načinu je zelo nasprotoval ameriški filozof in pedagog John 

Dewey. Dewey (v Marentič Požarnik, 1992a) je veliko prispeval k izkustvenemu učenju, pri 

tem pa učenje poimenoval kot dialektični proces, v katerega se vključujejo izkušnje, pojmi in 

opazovanje. Prav tako je poleg Piageta in Lewina tudi glavni idejni oče izkustvenega učenja, 

predvsem pa je zelo vplival na visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih 

(Marentič Požarnik, 1992a). Piaget (Schmeck, 1987) poudarja, da je izkustveno učenje treba 

prilagoditi ne samo na odrasle in otroke, pač pa tudi znotraj različne starosti otrok. Tako so 

nastale tudi njegove štiri stopnje otrokovega razvoja. Namreč predšolski otroci imajo 

drugačen pogled na svet kot pubertetniki. Se pravi, če učitelji želijo, da se učenci z 

izkustvenim učenjem kaj naučijo, morajo izvedbo tega prilagoditi starosti otrok, saj ni 

pomembna zgolj vsebina, pač pa tudi način, kako je posamezna vsebina učencem 

predstavljena (Schmeck, 1987).  

 

Vsekakor lahko predvidevamo, da bo v prihodnosti obseg raznih oblik izkustvenega učenja 

narasel. Na eni strani je tako učenje bolj uspešno in osebno zadovoljujoče, saj temelji na 

sodobnih psiholoških spoznanjih o tem, kako učenje sploh poteka. Na drugi strani pa 

premošča prepad med teorijo in prakso, med znanjem in delovanjem ter olajšuje pridobivanje 

profesionalne kompetentnosti za vrsto poklicev. Z vzpostavitvijo tesne povezave med 

subjektivno izkušnjo in družbenim abstraktnim znanjem, med razumskimi, čustvenimi in 

dejavnostnimi sestavinami je v skladu s sodobnim paradigmatskim preobratom v znanosti in 

spoznavni teoriji ter z demokratizacijo družbenih procesov. Izkustveno učenje povečuje 

samozavest, podjetnost, osebno dostojanstvo posameznika ter njegovo sposobnost, da se 

znajde v nepredvidljivih situacijah. Vse to pa seveda le pod pogojem, da je izkustveno učenje 

izvedeno strokovno ter da izhaja iz humanističnih in ne iz manipulativnih predpostavk in da 

se prav tako upošteva tudi kompleksno povezanost dejavnikov (Marentič Požarnik, 1992b). 

Jarvis (2003) pri tem dodaja, da je prva stopnja izkustva stik z zunanjim svetom in v tem 

smislu je vsako učenje izkustveno učenje. Prav zaradi tega se nam v prihodnosti ni treba bati, 

da bi tega izgubili. Situacije se sicer spreminjajo, a proces učenja ostane enak. Na vsakem 

koraku v življenju nas spremljajo izkušnje, zato menim, da se zaradi tega pomen izkustvenega 

učenja lahko le poveča.  
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

 

3.1. NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
 

V diplomskem delu sem skušala ugotoviti, kako pogosto se učitelji odločajo za uvedbo 

izkustvenega učenja pri pouku gospodinjstva. Najbolj me je zanimalo, kakšni bodo rezultati 

pri modulu hrana in prehrana. Vloga učitelja gospodinjstva, tudi kot prehranskega 

strokovnjaka, je tako še kako pomembna. Vendar pa izkustvenega učenja pri predmetu ne 

moremo povezovati zgolj s prehranskimi vsebinami, zato sem preverila, koliko aktivnosti 

izkustvenega učenja učitelji izvajajo pri ostalih treh modulih (ekonomika gospodinjstva, 

tekstil in oblačenje ter bivanje in okolje). S pravilno metodično-didaktično zastavljenim 

podajanjem življenjsko pomembnih vsebin ima učitelj možnost vplivanja na razumevanje 

zdravega življenjskega sloga ter humanega odnosa do okolja okoli nas. V diplomskem delu 

sem tako preverila tudi, ali obstaja povezava med pripravljenostjo učitelja za uvajanje 

izkustvenega učenja in pridobljeno izobrazbo, delovno dobo in odnosom učitelja do predmeta. 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti povezavo med izobrazbo in stališči anketiranih učiteljev do 

vsebin predmeta gospodinjstvo ter njihovo pripravljenost za vpeljavo sodobnejših metod 

poučevanja gospodinjstva, še posebej izkušenjskega učenja. 

 

3.2. HIPOTEZE 
 

1. hipoteza: Večina anketiranih učiteljev meni, da je pouk gospodinjstva vsebinsko manj  

                zahteven od ostalih predmetov, ki jih imajo učenci v 5. in 6. razredu   

                osnovne šole.  

2. hipoteza: Učitelji, ki menijo, da je predmet gospodinjstvo vsebinsko manj zahteven od       

                ostalih predmetov, manj pogosto uporabljajo pri svojem delu  

                izkustveno učenje.  

3. hipoteza: Učitelji, ki nimajo ustrezne izobrazbe, bolj pogosto izražajo odklonilen    

                 odnos do izkustvenega poučevanja.  

4. hipoteza: Učitelji z delovno dobo, krajšo od 10 let, bodo bolj pogosto navedli, da   

                uvajajo izkustveno učenje. 

5. hipoteza: Večina učiteljev, ki bo navedla, da uporablja izkušenjsko učenje, bo za ta  

                 način dela porabila od 4 do 6 šolskih ur.  

6. hipoteza: Večina učiteljev bo mnenja, da s svojim delom lahko pomembno prispevajo   

                 k razvoju zdravega življenjskega sloga otrok. 
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3.3. METODA DELA IN VZOREC RAZISKAVE 
 

Za raziskovalno delo sem v diplomskem delu uporabila deskriptivno in kvalitativno 

raziskovalno metodo. Za tehniko zbiranja podatkov pa sem uporabila anketni vprašalnik, s 

katerim sem pridobila mnenja učiteljev.  

 

V raziskavi je sodelovalo deset učiteljev, ki poučujejo pouk gospodinjstva na gorenjskih 

osnovnih šolah. Vsi anketiranci so bili ženskega spola, njihova povprečna starost pa je bila 34 

let. Vse, razen ene anketirane učiteljice, so na pedagoški fakulteti diplomirale iz smeri 

biologija-gospodinjstvo. Učiteljica, ki ni imela primerne izobrazbe za poučevane pouka 

gospodinjstva, je na pedagoški fakulteti zaključila študij programa biologija-kemija. 

Odgovore anketirank sem analizirala ter jih nato grafično predstavila.  

 

 

3.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Analiza rezultatov je pokazala, da gospodinjstvo predstavlja glavni predmet poučevanja za 

kar 50 % anketirank, sledila je biologija s 30 %, 10 % anketirank pa je kot glavni predmet 

poučevanja navedlo delo vodje šolske prehrane ali laboranta (Graf 1).  

 

 

Graf 1: Delež poučevanja različnih predmetov med anketirankami. 
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Največ učiteljic, kar 60 %, je v osnovni šoli zaposlenih od 1 do 5 let, kar je relativno malo 

(Graf 2).  

 

 

Graf 2: Čas zaposlitve na šoli. 

 

 

Vse anketirane učiteljice imajo pozitivno mnenje o izkustvenem učenju in ga pri pouku zelo 

rade izvajajo. Prav tako se vse učiteljice, ki so sodelovale v anketi, strinjajo, da učenci 

pridobijo več dolgotrajnega znanja z izkustvenim učenjem kot pa s tradicionalnim učenjem. 

Vse anketirane učiteljice se strinjajo tudi, da si učenci s pomočjo izkustvenega učenja snov 

lažje in bolje zapomnijo (Graf 3).  
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Graf 3: S pomočjo izkustvenega učenja si učenci snov lažje in bolje zapomnijo. 

 

 

Učiteljice v povprečju namenijo izkustvenemu učenju 10 ur ali več, kar pa je kar še enkrat več 

kot sem domnevala sama. Na podlagi rezultatov hipotezo H5, ki pravi, da bo večina učiteljev 

navedla, da uporablja izkušenjsko učenje in za ta način dela porabi od 4 do 6 šolskih ur, 

zavrnem, kar prikazuje Graf 4.  

 

 

Graf 4: Ure, ki jih učiteljice namenijo izkustvenemu učenju. 
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Kot sem že omenila, je bila med anketiranimi učiteljicami le ena, ki ni imela ustrezne 

izobrazbe za poučevanje gospodinjstva, vendar se tudi njeno stališče do vključevanja 

izkustvenega učenja v pouk ni bistveno razlikovalo od ostalih. Za bolj natančne rezultate in 

boljše pokazatelje dejanskega stanja bi morala anketirati več učiteljev z neustrezno izobrazbo. 

Hipoteze H3, ki pravi, da učitelji, ki nimajo ustrezne izobrazbe, bolj pogosto izražajo 

odklonilen odnos do izkustvenega poučevanja, ne morem potrditi.  

 

90 % anketiranih učiteljic rado poučuje gospodinjstvo, le ena učiteljica pa se pri tej trditvi ni 

mogla opredeliti, kljub temu, da gospodinjstvo poučuje že več kot 14 let, res pa je, da je njen 

glavni predmet poučevanja biologija. Vse, razen ene, so se strinjale, da je po učnem načrtu 

premalo ur namenjenih pouku gospodinjstva, zaradi česar je tudi izkustvenega učenja pri 

pouku gospodinjstva premalo (Graf 5).  

 

 

Graf 5: Strinjanje s trditvijo, da je zaradi premajhnega obsega ur premalo izkustvenega učenja. 

 

 

60 % učiteljic se je strinjalo, da je pouk gospodinjstva vsebinsko manj zahteven od ostalih 

predmetov, ki jih imajo učenci v 5. in 6. razredu osnovne šole. Kar 30 % učiteljic je bilo pri 

tej trditvi neodločenih, le 10 %, se pravi ena učiteljica, se s trditvijo ni strinjala. Na podlagi 

rezultatov hipotezo H1 lahko potrdim (Graf 6).  
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Graf 6: Strinjanje s trditvijo, da je gospodinjstvo manj zahteven predmet kot ostali. 

 

 

Kar 90 % učiteljic se je strinjalo, da je pouk gospodinjstva vsebinsko manj zahteven kot pouk 

predmeta, ki ga še poučujejo. 70 % anketiranih učiteljic meni, da je nivo zahtevnosti vsebin 

predmeta gospodinjstvo prenizek. Rezultati so tudi pokazali, da se učiteljice zavedajo, kako 

pomemben je pouk gospodinjstva za nadaljnjo življenje učencev, saj se vse anketirane 

učiteljice popolnoma strinjajo s trditvama, da bi gospodinjstvo moralo potekati od 5. do 9. 

razreda kot obvezni predmet, da bi učenci lahko prejeli dovolj znanja iz gospodinjstva ter da 

bi bilo smiselno, da bi imeli tudi srednješolci možnost učenja o vsebinah, kot so osebne 

finance, prehrana in podobno.  

 

Vse učiteljice se strinjajo s trditvama, da se učencem zdi pouk gospodinjstva zelo zanimiv ter 

da je znanje, ki ga učenci dobijo pri predvidenih urah po učnem načrtu za gospodinjstvo, 

prenosljivo v vsakdanje življenje. Vendar pa kljub temu, da so učiteljice mnenja, da je pouk 

gospodinjstva vsebinsko manj zahteven od ostalih predmetov, ni zaslediti, da bi zaradi tega 

pri gospodinjstvu uporabljale manj izkustvenega učenja, saj mu prav vse pripisujejo velik 

pomen, zaradi tega se hipoteza H2 ni potrdila. Zanimivo je tudi to, da ni zaslediti, da bi 

učiteljice, ki so zaposlene manj kot 10 let v šolstvu, pogosteje v pouk vključevale izkustveno 

učenje kot učiteljice, ki so v šoli zaposlene več kot 10 let. Na podlagi dobljenih rezultatov 

hipoteze H4, da učitelji z delovno dobo, krajšo od 10 let, bolj pogosto navedejo, da uvajajo 

izkustveno učenje, ne potrdim.  

 

Stopnja vključevanja izkustvenega učenja v pouk gospodinjstva ni odvisna zgolj od 

učiteljev/ic, ampak tudi od primerno opremljene učilnice, kjer se pouk gospodinjstva izvaja. 
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Na vseh šolah, kjer poučujejo anketirane učiteljice, imajo za pouk gospodinjstva 

specializirano učilnico. Vendar pa ima le 50 % učilnic oziroma le na petih šolah dovolj 

prostora in pripomočkov, da lahko vsi učenci hkrati izvajajo praktično delo oziroma 

samostojno izvajajo poizkuse. Sicer je večina učilnic (60 %) anketiranih učiteljic opremljena s 

tehnično-informacijsko opremo, ki pa jo vse učiteljice uporabljajo po potrebi in ne 

vsakodnevno (Graf 7).  

 

 

Graf 7: Ustreznost opreme učilnic s tehnično-informacijsko opremo. 

 

 

Pouk gospodinjstva obsega v osnovni šoli 4 module, in sicer ekonomika gospodinjstva, tekstil 

in oblačenje, bivanje in okolje ter hrana in prehrana. V 80 % se učiteljice strinjajo, da je 

modul hrana in prehrana najpomembnejši modul, 20 % učiteljic pa se pri tej trditvi ni 

opredelilo. 60 % anketiranih učiteljic nameni 10 ur in več pripravi jedi pri gospodinjstvu v 1 

šolskem letu. 30 % jih nameni 8 ur in 10 % 6 ur (Graf 8).  
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Graf 8: Število šolskih ur, namenjenih pripravi jedi. 

 

 

Prav tako se 90 % učiteljic strinja, da bi slednji modul morali učenci imeti v 5. in 6. razredu, 

le ena učiteljica se s to trditvijo ni strinjala. Ista učiteljica pa se ne strinja niti s tem, da učitelj 

gospodinjstva lahko z ustreznim načinom dela pomembno vpliva na zdrav življenjski slog 

otrok, s čimer se ostalih 9 anketiranih učiteljic strinja, s tem pa se hipoteza H6 potrdi. 

Zanimivo je, da učiteljica, ki se edina ni strinjala z zadnjima trditvama, poučuje že 6 do 8 let 

in je njen glavni predmet poučevanja prav gospodinjstvo. Prav tako ima ustrezno izobrazbo za 

poučevanje gospodinjstva (profesorica biologije in gospodinjstva). Zanimivo je tudi to, da 

vseeno nameni največ izkustvenega učenja prav modulu hrana in prehrana (Graf 9).  
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Graf 9: Strinjanje s trditvijo, da bi učenci morali imeti modul hrana in prehrana v 5. in 6. razredu. 

 

 

 

Graf 10: Strinjanje s trditvijo, da lahko učitelj vpliva na življenjski slog otrok. 

 

 

Le dve učiteljici se ne strinjata, da bi bil modul ekonomika gospodinjstva bolj primeren za 6. 

razred. Tudi po mojem mnenju je ravno ta modul vsebinsko najbolj zahteven. 50 % 

anketiranih učiteljic se sicer strinja, da bi bil modul ekonomika gospodinjstva bolj primeren 

za 6. razred, kar 30 % pa jih je pri tej trditvi ostalo brez mnenja.  
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Graf 11: Strinjanje s trditvijo, da je modul ekonomika gospodinjstva bolj primeren za 6. razred. 

 

 

Učiteljica, ki se ne strinja z zadnjimi tremi omenjenimi trditvami, je pri trditvi, da neposredni 

stik z različnimi vlakni učencem pomaga pri ločevanju le-teh, ostala neodločena. Kljub temu, 

da pri pouku s pomočjo materiala razvrščajo rastlinska in živalska vlakna, naredijo tri 

osnovne tkalne vezave, vlakna tudi sežgejo in naredijo praktičen izdelek. Ostalih devet 

učiteljic pa se s slednjo trditvijo strinja (40 %) in zelo strinja (50 %). Vse učiteljice se 

strinjajo, da z izdelavo praktičnih izdelkov učenci snov bolje razumejo.  

 

 

Graf 12: Strinjanje s trditvijo, da neposredni stik z vlakni pomaga učencem pril ločevanju med njimi. 
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V večini učiteljice namenijo največ ur izkustvenega učenja modulu hrana in prehrana, 

najmanj pa ekonomiki gospodinjstva. Tiste učiteljice, ki najmanj izkustvenega učenja 

uporabljajo pri modulu hrana in prehrana, ga največ uporabljajo pri ekonomiki gospodinjstva. 

Učiteljice, ki pa uporabljajo največ izkustvenega učenja pri modulu hrana in prehrana, ga 

najmanj uporabljajo pri modulu ekonomika gospodinjstva (50 %), sledi mu bivanje in okolje 

(20 %). Zanimiv je tudi podatek, da kljub temu, da učiteljice največ izkustvenega učenja 

namenijo modulu hrana in prehrana, vseeno menijo, da bi pri slednjem modulu morali imeti 

še več izkustvenega učenja (40 %), kar nakazuje na to, da se učiteljice zavedajo, kako zelo je 

pomemben ta modul. 30 % učiteljic meni, da bi bilo potrebno več izkustvenega učenja pri 

modulu tekstil in oblačenje, 20 % pri modulu ekonomika gospodinjstva. Le 10 % pa jih meni, 

da bi morali uporabiti več izkustvenega učenja pri modulu bivanje in okolje, kar nakazuje na 

to, da se učiteljice nekoliko premalo zavedajo pomena vsebin, ki jih obravnava ta modul.  

 

 

Graf 13: Modul, ki potrebuje več izkustvenega učenja. 
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3.4.1. Najpogostejše aktivnosti izkustvenega učenja pri pouku 

gospodinjstva 

  

Najpogostejše aktivnosti izkustvenega učenja, ki jih anketirane učiteljice izvajajo pri pouku 

gospodinjstva pri posameznem modulu, so največkrat kar tiste aktivnosti, ki so predpisane po 

učnem načrtu.  

 

 

EKONOMIKA GOSPODINJSTVA: 

 narišejo družinsko drevo, 

 predstavijo nesreče, ki so se jim pripetile doma, 

 naučijo se osnove prve pomoči (povijanje …), 

 sestavijo oglas, 

 pred ostalimi učenci predstavijo, kako bi pomagali ljudem v stiski. 

 

TEKSTIL IN OBLAČENJE: 

 s pomočjo materiala razvrščajo rastlinska in živalska vlakna, 

 naredijo tri osnovne tkalske vezave, 

 s preizkusi sežiga in trdnosti raziskujejo izvor in trdnost vlaken, 

 naredijo praktični izdelek, 

 razvrščajo posamezno vrsto perila glede na temperaturo pralne kopeli,  

 skicirajo model oblačila za izbrano priložnost, 

 izvedejo enostavni preizkus lastnosti blaga, 

 razvrščajo perilo po barvni obstojnosti, vrstah tekstilne surovine in namenu,  

 drugo: šivajo gumbe in nogavice, naučijo se varnega likanja perila. 

 

BIVANJE IN OKOLJE: 

 razvrstijo odpadke – s pomočjo slik, 

 učenci sošolcem interpretirajo svoje predstavitve okolja, v katerem bivajo, 

 učenci sošolcem predstavijo storitvene obrate v svojem kraju, 

 načrtovanje nakupa, 

 drugo: izdelajo izdelek iz odpadne embalaže in obiščejo zbirni center. 
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HRANA IN PREHRANA: 

 učenci svojim sošolcem predstavijo, kakšne prehranske navade imajo, 

 analizirajo človekove potrebe po hranilni in energijski vrednosti, 

 predstavijo pravilno shranjevanje živil, 

 pripravijo različne jedi, 

 pripravijo pogrinjke za različne priložnosti, 

 drugo: zgibanje prtičkov. 

 

 

3.4.2. Razmišljanja anketiranih učiteljic o izkustvenem učenju 

 

Izkustveno učenje sloni na drugačnem filozofskem in spoznavno-teoretskem izhodišču kot 

tradicionalno učenje. Tradicionalno učenje poudarja pridobivanje abstraktnih znanj kot 

najvišji cilj (Marentič Požarnik, 1992a). Izkustveno učenje se naslanja na naše izkušnje iz 

preteklosti. Ker pa se iz lastnih izkušenj največ naučimo, je zato tudi izkustveno učenje, po 

mojem mnenju, veliko boljše od tradicionalnega. Snov si učenci ne le hitreje zapomnijo, 

ampak tudi za dalj časa. Res je, da učitelj za predstavitev nove snovi porabi z izkustvenim 

učenjem več časa, so pa motiviranost in rezultati znanja toliko večji. Cilj vsakega učitelja bi 

moral biti, da učenci pri pouku pridobljeno znanje znajo uporabiti v vsakodnevnem življenju, 

izven šolskih vrat. Menim, da ta cilj najbolj učinkovito dosežemo z izkustvenim učenjem.  

 

V anketnem vprašalniku sem anketiranim učiteljicam postavila tudi tri vprašanja odprtega 

tipa, ki se navezujejo na izkustveno učenje, z njihovimi odgovori se v večji meri tudi strinjam.  

 

3.4.2.1. Razumevanje pojma izkustveno učenje  

 

V nadaljevanju predstavljam odgovore posameznih anketiranih učiteljic na vprašanje, kaj 

razumejo pod pojmom izkustveno učenje. 

 

UČITELJICA 1: Uporaba čim več čutil.  

UČITELJICA 2: Da učenec sam preko lastnega dela pride do določenih spoznanj. Največkrat    

                            je to v obliki praktičnega dela.  

UČITELJICA 3: Učenje z izkušnjo, učenci sami izvedejo nek postopek ipd.  
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UČITELJICA 4: Učenje, kjer se učenci učijo snovi na podlagi izkušenj.  

UČITELJICA 5: Da se učenci s pomočjo izkušenj (praktičnega dela) naučijo del snovi.  

UČITELJICA 6: Učenci preko svojega dela, videnja (izkušenj) pridobijo znanje in si na ta  

                             način lažje in hitreje zapomnijo snov.  

UČITELJICA 7: Učenje, pri katerem je učenec neposredno vključen v sam potek  

                            izobraževanja in učenja, pri katerem pridejo učenci do spoznanj preko  

                            naloge, izkušnje, navodil ali usmerjanja.  

UČITELJICA 8: Konkretno učno snov povežejo z izkušnjami iz učenja.  

UČITELJICA 9: Učenec pride do spoznanj preko lastnega dela.  

UČITELJICA 10: Učenec pride preko lastnega dela do spoznanj.  

 

 

3.4.2.2. Predstavitev metode dela za pridobivanje teoretičnega znanja, ki se zdi 

učiteljicam najbolj primerna na podlagi njihovih izkušenj  

 

V nadaljevanju predstavljam odgovore posameznih anketiranih učiteljic na vprašanje, katere 

metode dela za pridobitev teoretičnega znanja se jim zdijo najbolj primerne na podlagi 

njihovih izkušenj. 

 

UČITELJICA 1: Učni list, uporaba različne literature. Naloge, ki zahtevajo višji nivo znanja.                                                 

UČITELJICA 2: Branje besedila o določeni vsebini (izpisovanje in povzemanje vsebine),    

                            frontalne oblike dela (pogovor, v katerem povzamemo, kar smo spoznali        

                            med praktičnim delom). 

UČITELJICA 3: Razgovor z zapisom povzetkov in ključnih točk.  

UČITELJICA 4: Izkustveno učenje.  

UČITELJICA 5: Frontalna.  

UČITELJICA 6: Metoda razlage in razgovora (predstavitev nalog, opisovanje). 

UČITELJICA 7: Izkustvena metoda.  
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UČITELJICA 8: Teorija, če ni povezana z izkušnjo, je za otroka abstrakcija in ta ostane  

                            nerazumljiva oziroma se jo pač naučijo »na pamet« (kdor zmore).  

UČITELJICA 9: Pogovor in razgovor ter prepisovanje in zapisovanje pomembnih delov  

                            snovi.  

UČITELJICA 10: S praktičnim delom, vajami in razgovorom.  

 

 

 

3.4.2.3. Izkušnje učiteljic z izkustvenim učenjem 

 

V nadaljevanju predstavljam odgovore posameznih anketiranih učiteljic na vprašanje, kakšne 

izkušnje imajo z izkustvenim učenjem.  

 

UČITELJICA 1: Same pozitivne.  

UČITELJICA 2: Odlične, samo učenci imajo velikokrat težave prakso povezati s teorijo. Zato  

                             je treba vsako praktično delo analizirati in povzeti vsebino, ki jo nato  

                            zapišemo v zvezek.  

UČITELJICA 3: Zelo pozitivne.  

UČITELJICA 4: Samo pozitivne.  

UČITELJICA 5: Zelo dobre, učenci se ogromno naučijo in tega tudi ne pozabijo.  

UČITELJICA 6: Pozitivne, učencem je všeč, več si zapomnijo, pouk je zanimivejši.  

UČITELJICA 7: Učenci so pri urah gospodinjstva najbolj uživali, ko so kuhali. Zelo radi so   

                            pripravljali jedi in jih potem tudi postregli ostalim sošolkam in sošolcem.  

                            Učenci si snov, pri kateri so neposredno povezani z izobraževalno vsebino,  

                            bolje in trajneje zapomnijo.  

UČITELJICA 8: Učenci najraje sodelujejo in najbolj dolgoročno si zapomnijo snov.  

UČITELJICA 9: Pozitivne.  

UČITELJICA 10: Dobre.  
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4. PEDAGOŠKI DEL 
 

4.1. UČITELJEVA PRIPRAVA                                                       

 

 

Priimek in ime učitelja/kandidata: DANILOV Katarina 

Šola:    OŠ Naklo   Razred: 6. A     Število oddelkov:      3      Predvideni datum:   16. 4. 2013  

Predmet:      gospodinjstvo   

Učna tema:        živila                                      Učna enota:          sadje in zelenjava                                                        

 

Operativni učni cilji: 

 učenci spoznajo vitamine in minerale,                                                                                                                                                             

 znajo našteti nekaj živil, ki so bogata z vitamini in minerali, 

 znajo našteti vitamine, ki so topni v vodi, ter tiste, ki so topni v maščobah. 

 

                                                                                                                                                           

Didaktična (-e) oblika (-e) 

Frontalna, individualna 

                                                                                                                                                              

Metoda (e) 

Razlaga in razgovor 
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Učna sredstva 

a) Učila: 

delovni list, PowerPoint (PP), učbenik 

 

b) Učni pripomočki: 

različne slike na PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

kuhinjski deli 

vrata 
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IZVEDBENI NAČRT 

 

Faze 

 

                     Učna  strategija  

Učitelj Učenec Metode/ 

oblike dela 

Čas Učila in 

učni 

pripomoč

ki 

Uvajanje 

(pripravljanje) 

 

 

 

Učencem 

zastavim 

vprašaje, zakaj 

moramo jesti 

sadje in zelenjavo 

 

Odgovorijo Razgovor 3 min  

Novo znanje 

(obravnava nove 

snovi) 

S pomočjo PP 

razlagam snov in 

jih aktivno 

vključujem v uro 

z vprašanji 

Odgovarjajo in 

poslušajo 

Razlaga, 

razgovor 

34 min PP, 

učbenik 

Ponavljanje 

 

Razdelim delovne 

liste, ki jih skupaj 

pregledamo 

Najprej individualno 

rešijo delovne liste, 

nato jih pregledamo 

Individualn

o delo, 

razgovor 

7 min Delovni 

list 

 

Zaključek 

Učence pohvalim 

in se jim 

zahvalim za 

sodelovanje 

  1 min  
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5. ZAKLJUČEK 
 

 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotovila, da učiteljice gospodinjstvo rade poučujejo, 

se jim pa zdi vsebinsko manj zahtevno od ostalih predmetov. Učiteljice se vseeno zavedajo, 

kako pomemben predmet poučujejo. Anketirane učiteljice zelo rade uporabljajo oziroma 

izvajajo izkustveno učenje ter imajo o njem pozitivno stališče. Ne glede na primernost 

izobrazbe za poučevanje predmeta in ne glede na delovno dobo menijo, da z izkustvenim 

učenjem učenci pridobijo več dolgotrajnega znanja. Vsako šolsko leto pa učiteljice 

uporabljajo izkustveno učenje približno v enakem obsegu.  

 

Koliko izkustvenega učenja bodo učenci izvedli pri pouku gospodinjstva, je odvisno tudi od 

primerno opremljene učilnice, kjer se pouk izvaja. Za dobro in kvalitetno izkustveno učenje 

morajo biti učilnice opremljene tudi s tehnično-informacijsko opremo in z vsemi pripomočki, 

ki jih učenci potrebujejo pri posameznem modulu. Po mnenju anketiranih učiteljic več 

izkustvenega učenja preprečuje tudi premalo ur, ki so namenjene po učnem načrtu za pouk 

gospodinjstva.  

 

Učiteljice največ izkustvenega učenja namenijo modulu hrana in prehrana, kar je zelo 

pohvalno, saj se večina učiteljic strinja, da lahko učitelj gospodinjstva s pravilnim pristopom 

prispeva k zdravemu življenjskemu slogu otrok. Najmanj izkustvenega učenja namenijo 

modulu bivanje in okolje, kar lahko nakazuje, da se učiteljice premalo zavedajo problematike 

našega okolja, kot je ločevanje smeti, varčevanje z energijo in tako dalje. Menim, da je modul 

bivanje in okolje pomemben prav toliko kot modul hrana in prehrana, namreč če bomo znali 

pravilno skrbeti za našo naravo oziroma okolje, bomo lahko iz njega pridobili kakovostno 

hrano, ki pa je zelo pomembna za naše dobro fizično in psihično počutje.  

 

Učiteljice v povprečju porabijo za izkustveno učenje deset ur in več, ki pa jih večji del 

namenijo modulu hrana in prehrana. Kljub temu, da učiteljice rade poučujejo gospodinjstvo, 

se v večini ne trudijo, da bi naredile pri izkustvenem učenju kaj več, kot je predpisano po 

učnem načrtu, saj so v anketi navajale, da najpogosteje izvajajo izkustvene aktivnosti, ki so 

predpisane oziroma predlagane po učnem načrtu. Na podlagi analize podatkov v povezavi 

med dolžino delovne dobe in količino izvajanja izkustvenega učenja sem ugotovila, da pri 

učiteljicah ni zaznati nobene začetne zagnanosti, kasneje pa tudi ni videti kakšnega 

pretiranega napredka.  
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7. PRILOGA 
 

7.1. ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

 

Pozdravljeni! 

Sem  Katarina Danilov, absolventka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in bi v  svoji diplomski 

nalogi rada raziskala izkustveno učenje pri pouku gospodinjstva.  Pri tem se za pomoč 

obračam na vas.  

Vljudno Vas naprošam, da anketo izpolnite, če je le mogoče do 15. Junija. Za reševanje 

ankete boste porabili le približno 5 minut.  

Hvala.  

 

1. Spol                                                        Starost_____________let 

 

 Moški 

 ženski 

 

 

2. Smer študija, ki ste ga opravili na pedagoški fakulteti 

 

 Biologija-gospodinjstvo 

 Gospodinjstvo-kemija 

 Gospodinjstvo-tehnika 

 Biologija-kemija 

 Fizika-kemija 

 Fizika-matematika 

 Fizika-računalništvo 

 Fizika-tehnika 

 Matematika-računalništvo 

 Matematika-tehnika 

 Računalništvo-tehnika 

 Drugo:____________________



 

 

 

3. Koliko časa ste zaposleni v osnovni šoli 
 

 

 1-2 leti 

 3-5 let 

 6-8 let 

 9- 13 let 

 14 let in več 

 

4. Vaš glavni predmet poučevanja? (glede na število ur, ki jih imate na 

urniku)?  

Delovna obveznost  Število ur (prosim vpišite) 

Pedagoški del  

 

 

BIOLOGIJA  

GOSPODINJSTVO  

VODJA ŠOLSKE PREHRANE  

RAZREDNI POUK + GOSPODINJSTVO  

PODALJŠANO BIVANJE  

UČNA POMOČ  

LABORANT  

KEMIJA  

 

Drugo: 

……………………………………..(napišite 

predmet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Prosim naredite X pod številko, ki najbolje opiše vaše strinjanje z 

napisano trditvijo.  

 1-zelo močno se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-neodločen/a, 4-se strinjam, 5-zelo se strinjam 

Trditev 

 

1 2 3 4 5 

Gospodinjstvo rad poučujem.       

Najpomembnejši modul pri gospodinjstvu je prehrana.       

Učitelj gospodinjstva lahko z ustreznim načinom dela 

pomembno vpliva na zdrav življenjski slog otrok.  

     

Nivo zahtevnosti vsebin  predmeta gospodinjstvo je 

prenizek.  
     

Gospodinjstvo bi moralo potekati od 5-9 razreda kot 

obvezen predmet, da bi učenci osvojili dovolj znanja iz 

gospodinjstva 

     

Smiselno bi bilo, da bi tudi srednješolci imeli možnost 

učenja o vsebinah kot so osebne finance, prehrana…. 

     

Modul hrana in prehrana bi učenci morali imeti v 5. in 

6. razredu. 
     

Modula  ekonomika gospodinjstva in tekstil bi bil bolj 

primeren za 6. razred. 
     

S pomočjo izkustvenega učenja si učenci snov lažje in 

bolje zapomnijo. 
     

Z izdelavo praktičnih izdelkov učenci bolje razumejo 

snov. 
     

Neposredni stik z različnimi vlakni, učencem pomaga 

pri ločevanju med njimi.  
     

Izkustveno učenje je pomembno za lažje razumevanje 

snovi.  
     

Premalo izkustvenega učenja je zaradi premajhnega 

obsega ur po učnem načrtu za gospodinjstvo.  
     

Rad/a uporabljam izkustveno učenje.       

Pouk gospodinjstva je  vsebinsko manj zahteven od 

ostalih predmetov, ki jih imajo učenci v 5. in 6. razredu 

osnovne šole. 

     

Po učnem načrtu je premalo ur namenjenih pouku 

gospodinjstva.  
     

Učencem se zdi pouk gospodinjstva zelo zanimiv.       

Znanje, ki ga učenec dobi pri predvidenih urah po 

učnem načrtu za gospodinjstvo, je prenosljivo v 

vsakdanje življenje.  

     

 

 



 

 

6. Ali imate za pouk gospodinjstva specializirano učilnico? 

 

 DA 

 NE 

 

7. Ali ima ta učilnica  dovolj prostora in pripomočkov, da lahko vsi učenci 

hkrati izvajajo praktično delo oz.  samostojno izvajajo  poizkuse? 

 

 DA 

 NE 

 

 

8.  

A) Ali imate v učilnici tehnično-informacijsko opremo.  

 

 NE 

 DA 

 

B) Če ste odgovorili z DA, kako pogosto jo uporabljate pri pouku  

     gospodinjstva? 

 

 Vsako uro 

 Po potrebi 

 Uporabljajo jo le učenci, ko imajo predstavitve 

 Uporabljate jo na vsake 14 dni 

 Je ne uporabljate 

 

9. Ali učenci pri pouku gospodinjstva opravljajo tudi seminarske naloge, ki 

jih nato predstavijo sošolcem? 

 

 DA 

 NE 

 

 

10.  Ali se vam zdi pouk gospodinjstva vsebinsko manj zahteven, kot pouk 

predmeta, ki ga še poučujete? 

 

 DA 

 NE 



 

 

 

11.  Koliko šolskih ur namenite pripravi jedi pri gospodinjstvu? 

 

 2 h 

 4 h 

 6 h 

 8h 

 10h in več 

 

 

 

12. Katere izmed spodaj navedenih aktivnosti izvajate pri pouku 

gospodinjstva?  

 

EKONOMIKA GOSPODINJSTVA 

 Narišejo  družinsko drevo 

 Izdelajo poročilo o možnih nesrečah doma 

 Naučimo se osnove prve pomoči(povijanje….) 

 Učenci predstavijo svoje hobije 

 Sestavijo oglas 

 Pred ostalimi učenci predstavijo kako bi pomagali ljudem v stiski 

 Izdelajo finančni načrt letnih stroškov 

 Drugo (prosim 

dopišite):………………………………………………………………………………………. 

 

TEKSTIL IN OBLAČENJE 

 S pomočjo materiala razvrščajo rastlinska in živalska vlakna 

 Naredijo tri osnovne tkalske vezave 

 S preizkusi sežiga in trdnosti raziskujejo izvor in trdnost vlaken 

 tkejo 

 Naredijo praktični izdelek 

 Izdelajo vzorčno mapo tekstilij 

 Razvrščajo temperaturo pralne kopeli za posamezno vrsto perila 

 Predlagajo najprimernejšo barvo, vzorec, vrsto blaga in linijo oblačila za določeno 

osebo 

 Skicirajo model oblačila za izbrano priložnost 

 Predstavijo simbole za nego in vzdrževanje 

 Izvedejo enostavni preizkus lastnosti blaga 

 Razvrščajo perilo po barvni obstojnosti, vrstah tekstilne surovine in namenu  



 

 

 Drugo (prosim 

dopišite):…………………………………………………………………………………. 

 

BIVANJE IN OKOLJE 

 Razvrstijo odpadke- s pomočjo slik 

 Interpretirajo svoje predstavitve okolja v katerem bivajo 

 Izdelajo poročilo kako bi lahko varčevali z elektriko na šoli 

 Predstavijo storitvene obrate v svojem kraju 

 Načrtovanje nakupa 

 Drugo (prosim dopišite):………………………………………………………………….. 

 

HRANA IN PREHRANA 

 Predstavijo priporočila zdrave prehrane 

 Sošolcem predstavijo kakšne prehranske navade imajo 

 Analizirajo človekove potrebe po hranilni in energijski vrednosti 

 Izdelajo oglasni material 

 Pripravijo prispevek za šolski radio ali časopis o šolski prehrani 

 Predstavijo znake kakovosti 

 Predstavijo pravilno shranjevanje živil 

 Pripravijo različne jedi 

 Pripravijo pogrinjke za različne priložnosti 

 Drugo (prosim 

dopišete):……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

13. Kaj razumete pod besedo izkustveno učenje? 

 

_________________________________________________________ 

 

14.  

A) Ali pri svojem delu uporabljate izkustveno učenje? 

 

 DA 

 NE 

 



 

 

B) Če je odgovor DA, koliko šolskih ur namenite izkustvenemu učenju? 

 

 2 h 

 4 h 

 6 h 

 8h 

 10h in več 

 

C) Če ste odgovorili z  NE, prosim obkrožite možne razloge za to. 

Obkrožite lahko več odgovorov. 

 

Zakaj?     * šolska ura je prekratka 

                *učenci manj poslušajo 

                *učenci si manj zapolnijo 

                *učencem tak način učenja ni všeč 

                *meni tak način poučevanja ni všeč 

                *šola ne namenja denarja za pripomočke 

                                             *drugo__________________________ 

 

15.  S števili od 1 do 4 označite kateremu modulu namenite največ ur 

izkustvenega učenja in kateremu najmanj.( 1- največ……4- najmanj) 

 

Ekonomika    

Prehrana 

Tekstil in oblačenje 

Bivanje in okolje  

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Pri katerem modu bi bilo po vašem mnenju potrebno uvesti več 

izkustvenega učenja?Obkrožite en odgovor. 

 

 Ekonomika gospodinjstva 

 Tekstil in oblačenje 

 Bivanje in okolje 

 Hrana in prehrana 

 

17.  Ali menite, da učenci z izkustvenim učenjem pridobijo več 

dolgotrajnega znanja, kot s tradicionalnim učenjem? 

 

 DA 

 NE 

Zakaj?___________________________________________________________ 

 

 

18.  Katera metoda dela se vam, na podlagi vaših izkušenj,  zdi najbolj 

primerna za pridobivanje teoretičnega znanja? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

19. Kakšne izkušnje imate z izkustvenim učenjem? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


