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IZVLEČEK 

Živimo v okolju in družbi, obdani s sodobno tehnologijo. »Moderni« čas tako ponuja človeku 
toliko zdravih in tudi nezdravih alternativ za telesno gibanje, da se prisotnost gibanja v našem 
življenju nevarno zmanjšuje. Temu se moramo upreti. Vsak posameznik mora namreč 
spoznati, da je prav športna aktivnost nuja. Vsakdanja športna aktivnost nas vodi preko čeri, 
imenovane bolezni »sodobne« dobe. Nenalezljivim boleznim, kot so diabetes tipa 2, 
osteoporoza, arterioskleroza, bolezni srca in oživlja, povišan holesterol, prekomerna telesna 
teža, se lahko izognemo z zadostno, vsakdanjo, vsaj uro trajajočo športno aktivnostjo. 

Da bi otrokom čim bolje predstavili učinke »sodobne« družbe in časa, jih moramo na 
primeren in kakovosten način posredovanja informacij voditi skozi proces pouka, posebej 
športne vzgoje. Skozi proces športne vzgoje  učenec razvija gibalne sposobnosti. Odnos do 
športnih aktivnosti moramo torej učencem privzgojiti že zelo zgodaj, v predšolskem obdobju, 
saj se bodo le tako s športom ukvarjali tudi v odrasli dobi. 

Če želimo doseči, da gibanje postane in ostane pomembna kvaliteta v življenju, tudi ko 
odrastemo, moramo otroku privzgojiti pozitiven odnos do samega gibanja. Tukaj igrajo 
pomembno vlogo starši in primarno okolje, saj je pomembno, da se gibanje, kot aktivno 
preživljanje prostega časa, pojavlja v družini na prvem mestu. V sekundarnem okolju, to je v 
šolskem okolju, imajo za posameznika velik in pomemben vpliv učitelji, ki morajo učencem, 
posebej pri pouku športne vzgoje, ponuditi čim več športnih zvrsti v okviru športne vzgoje in 
izven šolskih dejavnosti. Vzgajanje do športa se torej začne že zelo zgodaj – v otroštvu. 

Zaradi vplivov sodobne družbe in tehnologije smo se v raziskavi poglobili in osredotočili na 
športno vzgojo ter učiteljevo športno aktivnost, saj je prav učitelj tista osebnost, ki lahko 
otroku ponudi in privzgoji, da postane šport, in z njim povezana športna vzgoja, pomembna 
komponenta vsakdanjega življenja. In navsezadnje je prav učitelj tisti, ki lahko kvalitetno 
načrtuje in izpelje pouk športne vzgoje. V raziskavi smo torej ugotavljali:  

� kakšno je stanje na področju pouka športne vzgoje skozi posamezne kazalce kakovosti 
(načrtovanje in izvajanje pouka, metode in oblike poučevanja, preverjanje in 
ocenjevanje, motiviranje učencev, individualizacija in diferenciacija, stalno strokovno 
izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in izven šolske 
dejavnosti, pogoji in zadovoljstvo z delom, pogostost športne aktivnosti, oblike 
športne aktivnosti, ukvarjanje s športom v prostem času);  

� razlike po posameznih kriterijih (načrtovanje in izvajanje pouka, metode in oblike 
poučevanja, preverjanje in ocenjevanje, motiviranje učencev, individualizacija in 
diferenciacija, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev) kakovosti 
športne vzgoje glede na starost učiteljev, njihovo izobrazbo, delovno dobo in naziv; 

� razlike v pogostosti in načinu ukvarjanja s športom glede na starost učiteljev;  
� s kakšno športno dejavnostjo se učitelji ukvarjajo;  
� ali učiteljeva lastna športna aktivnost pozitivno vpliva na poučevanje športne vzgoje. 
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Magistrsko delo sestoji iz teoretičnega dela, v katerem so predstavljena spoznanja in raziskave 
s področja športa, športne vzgoje in ukvarjanja s športom, in empiričnega dela, v katerem so v 
prvem delu prikazani rezultati vprašalnika analize osnovne statistike ter v drugem delu 
rezultati vprašalnika opravljenih statistično značilnih razlik. 

Pri analizi stanja na področju športne vzgoje smo ugotovili, da si učitelji pri načrtovanju 
dnevnih in letnih priprav za pouk najpogosteje pomagajo s cilji športne vzgoje ter učnim 
načrtom, pri pisanju le-teh pa s kolegom razrednim učiteljem najraje in najpogosteje 
sodelujejo. Najbolj uporabljena učna metoda je neposredna demonstracija; najbolj 
uporabljene učne oblike pa so vadba po postajah, obhodna vadba, poligon in štafeta. Pri 
oblikovanju ocene učitelji največkrat upoštevajo napredek učenca, učenčev trud, sodelovanje 
učenca pri športni vzgoji ter znanje učenca. Najpomembnejši komponenti motiviranja 
učencev sta, da jih učitelji pri delu spodbujajo in bodrijo ter jim postavljajo realne cilje in jih 
pohvalijo, ko jih dosežejo. V sklopu diferenciacija in individualizacija sta najpogostejši trditvi 
učiteljev, da učencem pomagajo, če ugotovijo, da zaostajajo v znanju ter vse učence enako 
upoštevajo. Učitelji se redko udeležujejo seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj. 
Vključenost učiteljev v delo na šoli je najpogostejša na sestankih strokovnih aktivov ter 
testiranju za športno-vzgojno karton. Učitelji nikoli ne dobijo osebne športne opreme (52,6%) 
v šoli. Analiza stanja na področju učiteljeve športne aktivnosti je pokazala, da so učitelji 
tedensko aktivni dva do tri krat. Učitelji se najpogosteje vključujejo v neorganizirano obliko 
vadbe, in sicer so izbrali naslednje športne panoge kot najpogostejše: plavanje, hoja oziroma 
sprehodi, tek v naravi, planinstvo (gorništvo), cestno kolesarstvo. 

Z analizo vprašalnikov je bilo ugotovljeno, da med učitelji obstajajo statistično značilne 
razlike po posameznih kriterijih/kazalcih (načrtovanje in izvajanje pouka, metode in oblike 
poučevanja, preverjanje in ocenjevanje, motiviranje učencev, individualizacija in 
diferenciacija, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev) kakovosti športne 
vzgoje glede na njihovo starost, izobrazbo, delovno dobo in naziv.  

Ugotovili smo tudi, da statistično značilne razlike med učitelji glede na starost in pogostost 
ukvarjanja s športom ter način (ne/organiziranost) ukvarjanja s športom, ne obstajajo. 
Rezultati naše analize pa so še potrdili, da se med učitelji glede na starost in izbiro vrste 
športne aktivnosti pojavljajo statistično značilne razlike in sicer pri naslednjih športnih 
panogah: fitnes (skupinska vadba), odbojka, orientacijski šport, rolanje (na rolerjih), turno 
smučanje in strelstvo. 

 

 

    

KLJUČNE BESEDE: šport, športna aktivnost, razredni učitelj, motivacija, kakovost 
športno-vzgojnega procesa, ukvarjanje s športom. 
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ABSTRACT 

In today's environment and society, modern technology is present everywhere. This so-called 
modern era offers so many healthy as well as unhealthy alternatives for physical exercise that 
the amount of it is dangerously diminishing. It is something we must stand up to. Every 
individual must realize that physical exercise is necessary. Each physical activity leads us 
over the cliffs that are called diseases of contemporary times. Illnesses like diabetes type 2, 
osteoporosis, arteriosclerosis, heart and veins illnesses, high cholesterol and excessive body 
weight can be avoided by adequate, everyday, at least one hour long sport activity.  

In order to introduce the effects of ‘modern’ society and era to children, we have to use 
appropriate and qualitative methods of presenting information throughout the whole teaching 
process, especially in Physical Education. In the process of physical education pupils develop 
their movement skills. We have to start building an appropriate attitude towards sport 
activities in pupils, starting very early, in pre-school period in order to engage them in sports 
in their later lives.  

If our aim is to make exercising an important personal value of people, we have to build a 
positive attitude towards it in children. Parents and the primary environment play a significant 
role here, since it is very important that exercising and active free time start in the child’s 
family. In the child’s secondary environment, that is school,  the teachers are the ones who 
influence the individuals the most, especially in Physical Education, that is why they  have to 
offer them as many sport activities as possible during the lessons as well as in other out-of-
school activities. Therefore, sports education should start at a very early age.  

On account of the influences of modern society and technology we decided to investigate and 
focus on Physical Education and the teacher’s sports activity in this research, since the teacher 
is the one who can offer sports to children and make them integrate sports as an important part 
of their everyday lives. In addition, the teacher is the one who can plan and execute 
qualitative Physical Education lessons. The subjects of our research were:  

� the present situation in Physical Education through separate quality indicators (lesson 
planning and execution, teaching methods and forms, checking and evaluation, student 
motivation, individualisation and differentiation, constant teacher professional 
development and training, inclusion in school as well as out-of-school activities, work 
conditions and satisfaction with one’s own work, frequency of sport activities, types of 
sport activities, participating in sport activities in one’s free time); 

� differences according to separate criteria (lesson planning and execution, teaching 
methods and forms, checking and evaluation, student motivation, individualisation and 
differentiation, constant teacher professional development and training) for Physical 
Education quality as regards the teachers’ age, education, work experience and title;  

� differences in the frequency and ways of engaging in sports according to the teachers’ 
age 

� types of sports activities that teachers engage in; 
� does the teacher’s own sport activity have a positive influence on teaching Physical 

Education.  
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In presented Master’s Thesis there are a theoretical part and an empirical part. The first part 
describes facts and research results in the sports field, sports education and engaging in sports. 
The second part introduces the results of a basic statistic analysis questionnaire in the first part 
and results of a questionnaire of performed statistically important differences in the second 
part.  

The analysis of the present situation indicates that the teachers usually develop schemes of 
work and lesson plans in line with curriculum objectives of Physical Education. However, 
they also tend to cooperate with their fellow colleagues, the class teachers.  The most 
commonly used teaching method is direct demonstration; most common teaching forms are 
circuit training, all-round exercising, obstacle courses and relay races.  

When forming a learner’s grade, teachers usually consider the progress the learner makes, 
their effort, cooperation during the lessons and their gained knowledge. The teachers’ most 
important components of motivation are stimulative words and setting realistic aims, as well 
as praising the learners for their achievements.  

When considering differentiation and individualisation, teachers most commonly talk about 
helping learners when they feel that they are falling behind and paying attention to all learners 
equally.  Teachers rarely take part in permanent professional development seminars. They 
usually get involved in school activities at professional work group meetings and at Physical 
Fitness Report testing. Teachers never receive their own personal sport equipment (52, 6%) in 
school. The analysis of the situation has shown that the teachers are physically active two or 
three times a week. The teachers usually choose unorganised types of physical activity, for 
example: swimming, walking, running in nature, mountaineering (Alpine climbing) and street 
cycling.  

The analysis of the questionnaires has indicated that there are statistically important 
differences considering separate criteria/indicators (lesson planning and execution, teaching 
methods and forms, checking and evaluation, student motivation, individualisation and 
differentiation, constant teacher professional development and training) for Physical 
Education quality as regards the teachers’ age, education, work experience and title.  

Moreover, we found out that there are no statistically important differences among teachers 
when examining their age and frequency of their sport activity as well as the ways  of 
engaging in sports (organised/unorganised).  

However, the results of our analysis have confirmed that there are some statistically important 
differences among teachers, according to age and the chosen sport activity, with certain 
sports, for example fitness (group training), volleyball, orientation sport, rollerblading, ski 
touring and riffle practice.  

    

KEY WORDS: sport, sport activity, class teacher, motivation, physical education 
quality, sport  engagement. 
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1.0 UVOD 
Športna aktivnost v času, ko prevladuje sedentaren življenjski slog, pomeni nujo in hkrati 
potrebo. Pravzaprav bi morala biti sestavni del vsakdanjika, saj bo le tako omogočeno zdravo 
in zadovoljno življenje v izogib vsem kroničnim nenalezljivim boleznim. Podatki mnogih 
študij kažejo ugodne posledice redne športno-rekreativne dejavnosti pri izboljšanju 
funkcionalnih sposobnosti (Berlin in Colditz, 1990; Fras, 2002); zniževanju krvnega tlaka 
(Arnoll, Beaglehole, 1992); pri ohranjanju primerne telesne teže (Kromhout, Bloemberg, 
Siedell, Nissinen, Menotti, 2001; Mišigoj Duraković et al, 2003); pri zmanjševanju stresa 
(Hassmen, Koivula, Uutela, 2000) kot tudi pri zadovoljstvu s samim seboj in zadovoljevanju 
želje po socializaciji (Pori in Sila, 2010b).  

Otroku športna aktivnost pomaga pri učenju različnih vlog, ki jih otrok spozna preko igre in 
pri spoznavanju sveta. Lahko rečemo, da je šport praviloma ustrezno socializacijsko okolje. 
Če torej gledamo športno aktivnost z vidika socializacije, potem moramo praviloma 
upoštevati vprašanje osebnostnega razvoja posameznika (Doupona Topič in Petrović, 2007). 
Potreba po gibanju in igri sta otrokovi primarni potrebi in imata pomembno vlogo v 
otrokovem socialnem in emocionalnem razvoju (Ward, Saunders, Pate, 2007; Škof, 2010). 
Gibalni in telesni razvoj sodita na psihomotorično področje človekovega vedenja, ki vključuje 
procese napredovanja, spreminjanja in stabiliziranja v telesni zgradbi ter živčno-mišičnih 
funkcijah (Gallahue in Ozmun, 2006). Če torej želimo razvijati strategije za povečanje 
otrokovega gibalnega in telesnega razvoja ter zdravja, moramo poznati biološke, psihološke, 
demografske in kulturne dejavnike, ki so s tem povezani, saj delujejo kot posredniki ali 
ustvarjalci teh sprememb (Biddle, 2010). Gibanje otroku omogoči vstop v prostor in mu daje 
predstavo o sebi. Gibanje otroka čutno in čustveno zadovoljuje (Škof, 2010) ter pozitivno 
vpliva na razvoj mišic in okostja otroka, kar je zelo pomembno za otrokov normalni razvoj 
(Štemberger, 2005c). Vse več staršev se zaveda, da je šport pomemben dejavnik vzgoje 
mladih, ki jih vodi mimo nevarnih čeri socialno-patoloških vedenjskih vzorcev in brez 
vrednosti doslej toliko prisotne kolikosti, ki se je izražala v svoji končnici v poveličevanju 
materialnega bogastva in v odsotnosti duhovnega (Doupona Topič in Petrović, 2007). 
Predstavlja okolje, ki otrokom omogoča učinkovito raziskovanje sveta in stvari skupaj s 
sovrstniki, služi kot učinkovito sredstvo socializacije (Lupkowski, 1989), hkrati pa v večini 
primerov ponuja vso ali vsaj najnujnejšo infrastrukturo za uspešen in kakovosten pedagoški 
proces (Škof, Zabukovec, Cecić Erpič, Boben 2005). 

Šola ima takoj za starši pomembno vlogo pri pridobivanju športnih in gibalnih izkušenj. 
Posamezniku mora posredovati in utrditi splošna športna znanja, ki vključujejo teoretična 
znanja o športu, tehnična znanja in splošna gibalna znanja. Razvijati mora ustrezno motivacijo 
in sistem vrednot na področju športa, kjer naj šport sam po sebi postane vrednota. To je 
osnovni pogoj, da se bo po zaključnem šolanju čim več otrok ukvarjalo s športom (Berčič, 
2004; Zurc, 2008).  
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Kakovost učnega procesa izhaja iz dobrega načrtovanja in izpeljave kurikuluma, ki poteka v 
šolskem prostoru. Ta s svojimi značilnostmi (kader, logistika, prostorske zmožnosti) omogoča 
najučinkovitejše in najbolj sistematično delo pri športni vzgoji (Kovač in Štihec, 1993; Strel, 
Kovač, Jurak, 2004), pri tem pa ne smemo pozabiti, da mora biti športna vzgoja strokovno 
vodena, dovolj obsežna in intenzivna, predvsem pa kakovostno strukturirana in redna, saj le 
takšna pozitivno vpliva na odraščajočega otroka (Kovač, Jurak, Strel, 2010). Če otroku, v 
njegovem razvoju, ne nudimo dovolj kakovostne športne vzgoje, jo v kasnejših letih ni 
mogoče v celoti nadomestiti, saj je vpliv gibalnih stimulusov z napredovanjem otrokove rasti 
in zorenja vse manjši (Haug, 2008; Strel, Kovač, Jurak, 2004; Kovač in Štihec, 1993; Strel, 
Kovač, Jurak, 2006; Štemberger, 2005a). Bistvo otrokovega učenja gibanja je v intuiciji ob 
prisotnosti emocij (Štemberger, 2005a; Strel, Kovač, Jurak, 2006). Otroku je pomembno, da 
se giblje in druži z vrstniki ter da uživa v igri (ne glede na napor). Če otroke pri športni vzgoji 
pravilno obremenimo, bo športna vzgoja dovolj učinkovita, s tem pa tudi kakovostnejša 
(Štemberger, 2005a; Štemberger, 2005c), zato je pomembno, da del otrokove osebnosti 
oblikujemo s sredstvi, ki jih uporablja šport, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi že v 
prvih letih šolanja (Štemberger, 2005b).  

Strokovnjaki ugotavljajo, da je športna vzgoja v šolah premalo kakovostna, zato potrebujemo 
predvsem drugačne konceptualne usmeritve in pristope (Biddle, 2003; Bureau of the 
Commiteefor the Development of Sport, 2002; Hardman, 2008; Jurak in Kovač, 2009; 
Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi športa v izobraževanju, 2007 v Kovač, Jurak, Strel, 
2010), saj je to edina gibalna dejavnost, v katero so vključeni vsi otroci v obdobju osnovnega 
šolanja (Štemberger, 2005c; Kovač, Jurak, Strel, 2010). Posebej izpostavljajo, da je pri športni 
vzgoji premalo usmeritve v zdrav življenjski slog (prevladuje predvsem učenje športnih 
veščin; Hardman in Marshall, 2008 v Kovač, Jurak, Strel, 2010); prevladujejo vsebine, ki niso 
del prostočasne ponudbe v kasnejšem življenju (prav tam); načini posredovanja vsebin so 
zaradi prevelikih skupin za mlade manj atraktivni – učitelji bi morali vsebine posredovati v 
pedagoškem kontekstu individualizacije in diferenciacije, to pomeni, da bi morali uporabljati 
različne pristope za različno gibalno sposobne otroke (Hardman, 2008; Kovač idr. 2007 v 
Kovač, Jurak, Strel, 2010); premajhen poudarek je na individualno načrtovani in nadzorovani 
intenzivnosti vadbe (pomanjkanje sodobne tehnologije) (Štemberger, 2005c; Kovač, Jurak, 
Strel 2010). Za preverjanje kakovosti športno-vzgojnega procesa je V. Štemberger (2003) v 
raziskavi uporabila nekaj kriterijev (znanje učencev, aktivnost učencev na športnem področju 
izven ur rednega pouka, materialni pogoji za športno vzgojo v prvi triadi). Izkazalo se je, da je 
bilo znanje učencev zelo nizko. Prav tako je bila zelo nizka vključenost učencev v izven- 
šolske dejavnosti ter slaba ponudba interesnih dejavnosti (Štemberger, 2005b; Štemberger, 
2005c). Pri zagotavljanju kakovosti (Štemberger, 2005c) športno-vzgojnega procesa ima tudi 
pomembno vlogo tudi ravnatelj, in sicer kot svetovalec, usmerjevalec in spodbujevalec. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 
Šport je tako pomembno strokovno področje, da si zasluži znanstveno obravnavo (Strojnik, 
2010, str. 73): 

� »Šport razumemo kot najširši pojem, ki vključuje vse pojavne oblike športa, kot so 
športno vzgojo, športno rekreacijo, šport za zdravje in šport za dosežek.  

� Šport kot stroka se nenehno spreminja in razvija. 
� Šport ima pomembno pedagoško vlogo; uporablja se za psihosocialno integracijo. 
� Ne glede na cilje, imajo vse pojavne oblike športa pomembno skupno značilnost: 

gibanje. To gibanje ni kakršnokoli, temveč je posebej pogojeno, z namenom 
spreminjanja človekovih lastnosti, značilnosti in sposobnosti v skladu s cilji. 

� V primerjavi z ostalimi znanostmi je šport zelo mlada znanost. 
� Narava športa je mnogo dimenzionalna, saj vključuje kognitivne, emocionalne in 

telesne vidike človekovega delovanja.« 

Športna aktivnost vsakega posameznika je svobodna izbira na podlagi motivov, želja in 
interesov, ki jih izvaja izven poklicnega dela in je idealen način kvalitetne izrabe prostega 
časa. Cilji športno-rekreativne dejavnosti so usmerjeni v ohranjanje, izboljšanje in razvijanje 
potrebnih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, s tem pa tudi samega zdravja in počutja. S 
športno aktivnostjo se lahko posameznik, v vseh starostnih obdobjih, ukvarja neorganizirano, 
lahko pa se združuje v društvih in drugih športnih organizacijah. Športna društva in 
organizacije so tista, ki ljudem nudijo raznovrstne oblike in vsebine športnega ukvarjanja.  

Raziskovanje športnih navad Slovencev (Petrović, 2000; Sila, 2007a; Sila, 2010b) ima bogato 
zgodovino, saj prve raziskave segajo v leto 1973, ko je bila prvič opravljena tovrstna študija, 
ki so jo družno zasnovali strokovnjaki Fakultete za šport in Fakultete za družbene vede 
Univerze v Ljubljani. V vprašalniku so predstavljena vprašanja s področja pogostosti športne 
(ne)dejavnosti, o organiziranih in neorganiziranih oblikah, o športnih panogah, s katerimi se 
Slovenci ukvarjajo. V Sloveniji (Pori in Sila, 2010b) je vedno več ljudi, ki jim je športna 
rekreacija postala pomemben del njihovega preživljanja prostega časa. V vzgojno-
izobraževalnem procesu  je učiteljeva vloga zelo pomembna. Njegova učinkovitost je odvisna 
od številnih dejavnikov: znanj in izkušenj – usposobljenosti, njegovih občutkov – intuicije, 
osebnih lastnosti, energije in tako dalje (Škof, Zabukovec, Cecić Erpič, Boben, 2005). 
Učiteljevo ukvarjanje s športom pripomore tudi h kakovostnejšemu izvajanju športne vzgoje, 
saj je prav slednja v osnovnih šolah premalo kakovostna (Kovač in Štihec, 1993; Štemberger, 
2003; Strel, Kovač, Jurak, 2004; Štemberger 2005a; Štemberger, 2005b; Strel, Kovač, Jurak, 
2006; Štemberger, 2005c; Kovač, Jurak, Strel, 2010). Takšno formulacijo kakovostnega 
športno-vzgojnega procesa kažejo tudi raziskave (Štemberger, 2003; Štemberger, 2005a; 
Štemberger, 2005b; Strel, Kovač, Jurak, 2006; Štemberger, 2007). Težave se kažejo že pri 
sami realizaciji obveznega programa in to predvsem z vidika kakovosti: krajše ure športne 
vzgoje, nerealizirane ure športne vzgoje, nadomeščanje ur športne vzgoje z drugimi predmeti; 
enolična izvedba športnih dni, premajhna ponudba športnih interesnih dejavnosti in 
neizvajanje razširjenega programa. Kakovostnejši proces izvajanja športne vzgoje naj bi se 
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začel že v prvem razredu, ko mora učitelj otroke naučiti osnovnih znanj in upoštevanje 
varnosti na vadbeni površini, osnovnih navodil za delo, predvsem v intenzivnem ter 
metodično pravilnem delu pri športni vzgoji (Štemberger, 2003; Štemberger, 2005a).  

Proces športne vzgoje bi bil lahko kakovostnejši s sodelovanjem razrednega učitelja in 
športnega pedagoga (Štemberger, 2003; Strel, Kovač, Jurak, 2004; Štemberger, 2005a; 
Štemberger, 2005c; Strel, Kovač, Jurak, 2006; Kovač, Jurak, Strel, 2010) ter vodstva šole pri 
sestavljanju urnikov za uporabo telovadnic in drugih prostorov ter pri načrtovanju nakupov 
rekvizitov in opreme za športno vzgojo (Štemberger, 2003; Štemberger, 2005a). Učitelji pri 
svojem načrtovanju pouka uporabljajo učni načrt in cilje šolske športne vzgoje, manj pa se 
poslužujejo ostalih virov (Štemberger, 2003; Štemberger, 2005b; Štemberger, 2005c) manjka 
predvsem priročnikov in strokovnih knjig (Štemberger, 2003). Prav tako pri svojem 
načrtovanju premalokrat upoštevajo rezultate športno-vzgojnega kartona, kar bi moralo biti 
izhodišče upoštevanja različnosti učencev in temu prilagojena načrtovanja športno-vzgojnega 
procesa (Štemberger, 2003; Štemberger, 2005b; Štemberger, 2005c). Rezultati, ki se nanašajo 
na sklop uporabe učnih metod in oblik, kažejo, da se učitelji najmanj poslužujejo dela z 
dodatnimi in dopolnilnimi nalogami ter dela z uporabo kartonov (Štemberger, 2003). Proces 
športne vzgoje je premalokrat diferenciran in individualiziran, s tem pa tudi manj kakovosten 
(Štemberger, 2003; Štemberger, 2005b; Kovač, Jurak, Strel, 2010), zato je v proces 
poučevanja potrebna vključitev večje usmerjenosti učiteljev na pravilno diagnosticiranje in na 
podlagi tega ustrezno načrtovanje diferencirane vadbe ter smiselna uporaba sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (Kovač, Jurak, Strel, 2010). 

Raziskave (Kovač in Štihec, 1993; Štemberger, 2003; Strel, Kovač, Jurak, 2004; Štemberger, 
2005a; Štemberger, 2005b; Štemberger, 2005c; Strel, Kovač, Jurak, 2006; Štemberger, 2007; 
Kovač, Jurak, Strel, 2010) so pokazale, da je pouk športne vzgoje premalo kakovosten, in da 
se razredni učitelji tega žal premalo zavedajo, zato želimo z različnimi pristopi osvestiti 
razredne učitelje o pomenu gibanja za otroke, pomenu njihovega gibanja v prostem času ter s 
tem povezanim kakovostnim izvajanju športno-vzgojnega procesa.  

Osnovni problem naše raziskave je na podlagi oblikovanih kriterijev proučiti razlike med 
tistimi učitelji, ki se v njihovem prostem času s športom ne ukvarjajo, in med tistimi, ki se v 
njihovem prostem času s športom ukvarjajo v povezavi z nekaterimi kazalci kakovosti 
športno-vzgojnega procesa. V raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšna je kakovost športne 
vzgoje glede na nekatere spremljane kazalce (načrtovanje in izvajanje pouka, metode in 
oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje, motiviranje učencev, individualizacija in 
diferenciacija, stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, vključenost v delo 
šole in izven šolske dejavnosti, pogoji za delo in zadovoljstvo z delom)  kakovosti od prvega 
do petega razreda, s katerimi športnimi aktivnostmi se učitelji ukvarjajo v prostem času, 
kakšen je njihov način vadbe, kakšna je njihova organiziranost športne aktivnosti, kako 
pogosto, kdaj, koliko časa in kje so gibalno/športno ne/aktivni. Poglavitni namen raziskave je, 
da na podlagi dobljenih podatkov oblikujemo sliko trenutnega stanja ter v naslednjem koraku 
izpostavimo in predlagamo smernice, ki so pomembne za nadaljnjo kakovostno poučevanje 
športne vzgoje in posameznikovo športno aktivnost. 
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2.1 ŠPORT 

O ŠPORTU 

Dandanes je šport v celoti vpet v sistem družbenega dogajanja sodobne družbe. Znotraj športa 
pa v izobraževalnih sistemih iščemo pozitivne vzgojne učinke in učinke gibalnih aktivnosti na 
odraščajočega otroka (Flisek, 2005). Je izrazito zdravstveno-preventivna dejavnost (Bizjan, 
1999; Marcina in Škof, 2003; Bizjan, 2004). Ugodno vpliva na počutje (Strauss, Rodzilsky, 
Burack in Colin, 2001) in ima pozitivne ter dolgoročne posledice za zdravje, nadzor teže, nižji 
krvni tlak in izboljšanje kardiorespiratornih funkcij, obenem pa dviguje (Sallis in Patrick, 
1994; Saris, 1985) kakovost življenja in omogoča ustrezen psiho-telesni razvoj. Pred 
boleznimi (Tušak, 2006) varuje v psihološkem, biološkem in socialnem smislu. Je tudi 
rehabilitacijsko sredstvo, saj nas po hudih boleznih, težkih poškodbah, psihičnih motnjah in 
zasvojenosti vrača v prvotno stanje. Je večdimenzionalna pojavna oblika ter vedno bolj 
sistematična in načrtovana storilnostna dejavnost.  

»Šport nam pomaga delovati na način, ki ustvarja pogoje za razvoj kreativnega mladega 
človeka, ker omogoča ozavestiti bistvo večnih zakonov človeškega gibanja, ker vzgaja z igro, 
brez strahu in prisile ter omogoča, da se naučimo tudi življenje sprejeti kot igro, kot izziv in 
ne kot grožnjo, ki vzbuja strah. Omogoča: 

� posamezniku oblikovati pozitivno samopodobo;  
� ozavestiti enost v polarnem svetu realnosti; v življenju vedno tekmujemo le sami s 

seboj, če hočemo biti zmagovalci, moramo biti hkrati poraženci; 
� ozavestiti »zakon vzroka in posledice«; uspeh je odvisen od vloženega napora; 
� ozavestiti »zakon sinusoidnega gibanja«; izmenjavanje aktivnosti in počitka; 
� ozavestiti, da je vsakdo enakovreden posameznik v skupini; 
� ozavestiti harmonijo med telesnim, duševnim in duhovnim; daje nam možnost, da 

postanejo besede »zdrav duh v zdravem telesu« del nas.« (Lasan, 1996, str. 186). 

Šport ima vzgojno in razvojno vlogo. Ni zgolj veselje in zabava. Ob pravilni uporabi lahko 
veliko prispeva k telesnemu, psihološkemu in socialnemu razvoju otrok. Otrokom služi kot 
sredstvo za pridobivanje socialnih spretnosti ter za učenje pravil in discipline (Verovnik, 
2004). Nauči nas, da moramo za dosego dobrega rezultata dosledno, vztrajno in redno delati; 
nauči nas premagovati težave, napor, krize, uspehe in neuspehe, stanja, ki so sestavni del 
športa in tudi življenja (Bizjan, 1999). 

Športni način življenja (Bizjan, 2004) je sistem vrednot, ki jih že od otroštva vključujemo v 
svoj osebni življenjski slog in sčasoma postanejo del našega notranjega sveta. Tak življenjski 
vzorec postane individualna potreba vsakega posameznika, ki izhaja iz njega samega. Ta 
način življenja nam daje univerzalno energijo in s tem podpira nove razsežnosti gibanja. 

Športna dejavnost (Strel et al, 2003) tesno vpliva na človeka in obratno. Zaradi obojestranske 
povezanosti njegove telesne in duševne narave sooblikuje njegov psihični, biološki in socialni 
del osebnosti. Ob tem se zagovarja družbeni in pedagoški kontekst, v katerem se otrok razvija 
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in spoznava svoje telesne in gibalne sposobnosti. Vsak posameznik je enota zase, zato ga je 
treba individualno usmerjati in obravnavati tako, da bo uspešen in se bo počutil cenjenega. Ob 
doseganju osebnih ciljev pa ga usmerjamo v samokontrolo lastnega napredka. 

Športna aktivnost (Doupona Topič in Petrović, 2007) pomaga otroku pri učenju različnih 
vlog, ki jih otrok spozna preko igre in pri spoznavanju sveta. Lahko rečemo, da je šport 
praviloma ustrezno socializacijsko okolje. Če torej gledamo športno aktivnost z vidika 
socializacije, potem moramo praviloma upoštevati vprašanje osebnostnega razvoja 
posameznika. Po mnenju nekaterih teoretikov ima športna dejavnost, zlasti družinska, še več 
kot zgolj socialno kompenzacijsko vlogo – bila naj bi tudi pomemben (so)dejavnik 
preoblikovanja sprevrženih miselnih vzorcev in življenjskega stila mnogih sodobnih družin. 
Vse več staršev se zaveda, da je šport pomemben dejavnik vzgoje mladih, ki jih vodi mimo 
nevarnih vedenjskih vzorcev današnje sodobne družbe. Predstavlja okolje (Lupkowski, 1989), 
ki otrokom omogoča učinkovito raziskovanje sveta in stvari skupaj s sovrstniki, hkrati pa 
služi kot učinkovito sredstvo socializacije. V študiji, ki jo predstavlja Rajtmajer (2008), se 
predstavlja šolski šport kot specifična predmetna didaktika. S svojo energijsko komponento 
posega v biološke razvojne karakteristike otroka. Pri razvoju senzornih in motoričnih 
sposobnosti se analizira in vključuje tudi vloga okolja. Otrok mora prehoditi razvojno pot 
človeške vrste. 

Šport (Strel, 2005) je tudi pomemben dejavnik potrošnje, kar se tiče gradnje športnih objektov 
in zunanjih športnih površin, hkrati pa generator kakovosti življenja, še zlasti pa v zdravje 
naravnana dejavnost. Več kot 80% športne dejavnosti glede na aktivnost, merjeno v urah, je 
usmerjeno v kakovost življenja in zdravja (Strel, 1996). 

 

OPREDELITEV RAZLIČNIH TERMINOV ŠPORTA 

Šport je po ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, 
tekmovanje in razvedrilo (Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), 2008). »Mednarodni 
Svet za šport in telesno vzgojo (ICSPE) je leta 1964 oblikoval sledečo definicijo: Šport je 
vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj igre in pri kateri prihaja do borbe s samim seboj ali pa 
je v tekmovanje vključenih več posameznikov.« (Škof, 2010, str. 30).  

Kristan (2000) opredeljuje šport kot prostovoljno, prostočasno, tekmovalno in netekmovalno 
dejavnost, ki se je človek udeleži iz igralnih nagibov in katere glavni namen je razvedriti se in 
hkrati povečati ali ohranjati telesne zmogljivosti.  

Šport (Bizjan, 2004) je v sodobnem času uveljavljen pojem za gibanje. Sam izraz je 
latinskega izvora – disportate, kar pomeni raztresiti se, odvrniti se od dela, skrbi, oditi skozi 
mestna vrata. Za to človekovo dejavnost je značilna gibalna in telesna aktivnost, ki vsakemu 
posebej pomaga razvijati sposobnosti, ki so pri rednem delu zanemarjene. Šport je vzgojno 
sredstvo. Nauči nas, da moramo za dosego dobrega rezultata redno, vztrajno in dosledno 
delati. Nauči nas premagovati ovire, napore, težave, krize, uspehe, neuspehe ter stanja, ki so 
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sestavni del športa in življenja nasploh. Uči nas skupinskega dela, pomoči znotraj skupine, 
dogovarjanja, sodelovanja. Ob športu pripomore tudi šola, da si privzgojimo delovne navade, 
samospoštovanje, samozaupanje, disciplino, red, vztrajnost, samokontrolo, odgovornost, 
občutek za skupinsko delo, spoštovanje do sebe in drugih, premagovanje individualnih 
slabosti. Na vse te vrednote v vsakdanjem življenju ob tako hitrem tempu vse bolj 
pozabljamo, šport – šola, pa jih še vedno gojita in negujeta. »Za telesno aktivnost je pogosto 
uporabljen termin gibalna aktivnost,« (Škof, 2010, str. 31), vendar so mnenja in pojmovanja o 
zapisu in pojasnitvi termina gibalna in telesna aktivnost avtorjev različna ali podobna. 

� Gibalna aktivnost je termin, ki se nanaša na kakršnokoli, tudi na nenačrtovano mišično 
gibanje, ki porablja energijo (Starc in Sila, 2007). Vpliva na red, disciplino in ritem 
posameznika (Završnik in Pišot, 2005b). Sam pojem se nanaša na običajno telesno 
aktivnost, kamor štejemo gibalno aktivnost pri delu in v prostem času ter na 
samooskrbo telesa (Mišigoj Duraković, 2003). Uvrščamo jo med tiste dejavnike, ki 
omogočajo človeku prijazno in dostojno življenje v vseh starostnih obdobjih 
(Planinšec, 1999). 

� »Telesne aktivnosti so vse vrste gibanja lastnega telesa s pomočjo skeletnih mišic, ob 
katerih se porablja energija,« (Zaletel Kragelj, 2006, str. 34), v primerjavi z 
mirovanjem (Škof, 2010). »S pojmom telesna aktivnost tako zajamemo veliko širši 
spekter človekovih dejavnosti kot s pojmom športna aktivnost.« (Škof, 2010, str. 31). 
»Med zdravju koristne oblike telesnih aktivnosti prištevamo športno rekreacijo, 
delovno rekreacijo ter transportne oblike gibanja.« (Zaletel Kragelj, 2006, str. 34). 
Telesna aktivnost je načrtovana, strukturirana in ponavljajoča se dejavnost telesa z 
namenom ohraniti ali izboljšati enega ali več parametrov telesne pripravljenosti 
(Cavill, Biddle, Sallis, 2001).  

Povzamemo lahko, da je šport po vsem svetu razširjena oblika telesne aktivnosti in vadbe ter 
postaja vse bolj pomembna prvina v življenju ljudi. Vključuje kognitivne, emocionalne in 
telesne vidike človekovega delovanja. Je fizična aktivnost, izvedena v okviru javno določenih 
pravil z rekreativnim namenom. Bogati človekovo življenje v vseh starostnih obdobjih in 
kulturo posameznika in družbe v celoti. Šport posameznika sooblikuje, pripomore k 
ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi zdravje in spodbuja njegovo ustvarjalnost. 

 

2.1.1 POMEN IN POMANJKANJE GIBANJA 

Gibanje je prevladujoča človekova dejavnost od prvih dni življenja. Je izraz igrivosti, 
ustvarjalnosti, zadovoljstva in svobode. Je pomembno sredstvo vzgoje, samopotrjevanja in 
samouresničevanja. Otrokove gibalne sposobnosti so tesno povezane z njegovimi 
funkcionalnimi sposobnostmi, zdravim stanjem, čustvenim, intelektualnim in socialnim 
razvojem (Strel et al, 2003).  

V zgodnjem otroštvu je pomen gibanja izjemno pomemben, saj je gibalna aktivnost sredstvo 
za razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, nabiranje novih izkušenj in pridobivanje 
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različnih informacij. V tem obdobju se lahko v največji meri oblikujejo interesi in stališča ter 
različne dimenzije psihosomatskega statusa, usvajajo se različne vloge in trajne 
telesnokulturne navade, vrši se socializacija in najučinkoviteje se razvijajo gibalne 
sposobnosti (Shonnkoff in Phillips, 2000 v Pišot in Planinšec, 2005). 

Gibalna/športna aktivnost je zdravstveno preventivnega pomena, vendar le tedaj, ko se izvaja 
redno in skozi vsa življenjska obdobja (Pišot in Završnik, 2004). Če torej želimo, da se bo 
otrok že v zgodnjih otroških letih vključeval v gibalne/športne aktivnosti, pa tudi kasneje, ko 
ne bo več vključen v šolski sitem, ga moramo tega začeti učiti že v otroštvu – predvsem z 
zgledom (Štemberger, 2005a). 

Pomen zdravega gibanja lahko služi tudi kot učinkovito rehabilitacijsko sredstvo, ki pride v 
poštev pri boleznih, psihičnih motnjah, hudih poškodbah in kot pomoč pri odvajanju od 
zasvojenosti. Ukvarjanje s športno aktivnostjo je tudi psihoterapevtsko sredstvo, ki nam z 
telesno/gibalno aktivnostjo omogoča normalizirati naše psihično stanje, v primeru 
agresivnosti ali depresivnosti (Bizjan, 2004). 

Pomen gibanja za otroke ima tudi čustveno, vzgojno ter socialno funkcijo, saj se otrok skozi 
gibalne dejavnosti uči, rešuje probleme, sodeluje, raziskuje, spoznava sebe in okolje, ob tem 
pa doživlja veselje in ugodje (Videmšek, Stančevič, Zajec 2011). Otrok se ob gibanju sprosti, 
krepi svoje telo in razvija motorične sposobnosti; s povezovanjem posameznih športnih 
aktivnosti pa se urijo njegove spretnosti. Z ustreznimi spodbudami, ki jih je otrok deležen v 
šoli, družini in okolju, v katerem živi, vplivamo na njegov poznejši življenjski slog ter ga 
opremimo za vsa samostojna obvladovanja preizkušenj, stresov in obremenitev, ki mu jih bo 
prinašalo življenje (Malina, 2001; Škof, 2008).  

Zadostno in redno gibanje je torej pomembno za otrokov celostni razvoj. Na njegovo športno 
aktivnost vpliva vrsta dejavnikov, ki so odvisni od tega, ali se bo otrok dovolj gibal ali ne ter 
v kolikšni meri. V prvi vrsti so to straši oziroma življenjski slog družine, ki so osnovno vodilo 
in temelj otrokovega gibalnega razvoja. Ob vstopu v šolo naj bi otrok, pri športni vzgoji (pa 
tudi drugih predmetih), prejel še več pozitivne spodbude za ukvarjanje s športom, ki mu bodo 
koristile v izogib vsem nenalezljivim boleznim oziroma negativnim posledicam za zdravje. 

Odvzem ali pomanjkanje prostega gibanja pomeni že za novorojenčka eden najhujših stresov 
in tako ostaja pri človeku vse življenje (Musek, 2010). 

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2004) dokazujejo, da se pomanjkanje 
gibanja odraža na zdravju ljudi po vsem svetu. Položaj telesne neaktivnosti ljudi je zelo resen, 
saj WHO poroča tudi o mnogih zdravju škodljivih posledicah sedentarnega načina življenja in 
priporoča, da države po vsem svetu storijo več za spodbujanje različnih športnih dejavnosti 
pri vseh kategorijah prebivalstva, še posebej pri otrocih, ki naj bodo aktivni že v zgodnjih 
letih otroštva, saj se bodo le tako s športom ukvarjali tudi kasneje.  

Sedeče preživljanje prostega časa dodatno vpliva na upad gibalnih ter predvsem športnih 
dejavnosti (Biddle, Gorely, Stensel, 2004). Ravno zaradi tega bi morali dajati športu poseben 
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poudarek, kot zdravstveno preventivni dejavnosti, saj nas varuje pred boleznimi s socialnega, 
biološkega in psihološkega vidika (Bizjan, 2004). 

Močne negativne pedagoške in funkcionalne učinke, na razvoj neaktivnosti, povzroča 
intenziven razvoj industrijske družbe in pluralna civilizacija. Prosti čas otroka in mladostnika 
zapolnjujejo s svojimi ponudbami televizija in druga zabavna industrija (Kovač et al, 2004), 
saj živimo v dobi računalnikov in zabavne elektronike, ki se nahaja že v vsakem domu, 
uporabljajo pa jih vse mlajše generacije, katerim raba vzame vse več prostega časa, ki je bil 
prej namenjen športnim aktivnostim (Dollman, Norton, K., Norton, L., Cleland, 2005). Vse to 
pa potiska mlade generacije v položaj, ko se odločajo med lahkotnostjo zabave ali razumsko 
odločitvijo za zdravo življenje (Kovač et al, 2004). 

Pomanjkanje gibalne/športne aktivnosti in izkušenj (Pišot in Završnik, 2004) lahko upočasni 
motorični in intelektualni razvoj otroka, pa tudi psihosocialni razvoj. O tem govorijo (Berčič, 
2004) mnoga strokovna in znanstvena spoznanja. Pomembno je torej zgodnje vključevanje 
otrok in mladostnikov v raznolike športne/gibalne aktivnosti, saj otrok s tem pridobi čim več 
(Cankar, Flisek, Pleteršek, Kolar, 1998; Haug, 2008; Kelly, Mattews, Foster, 2012) 
raznovrstnih gibalnih in senzoričnih informacij, ki se kasneje prenesejo v obdobje zrelosti.  

Pomanjkanje gibanja (Štemberger, 2004d) se odraža na celostnem psihosomatskem razvoju 
posameznika. Šola in obveznosti, ki jih otroci obiskujejo izven šole, povzročajo, da so otroci 
pod nenehnim stresom. Ob vstopu v šolo starši pričakujejo, da bodo njihovi otroci predvsem 
uspešni, pozabijo pa, da je zanje najboljša aktivnost igra, saj se bodo skozi njo razbremenili, 
sprostili ter zadovoljili osnovno potrebo po gibanju. Starši torej menijo, da njihovi otroci 
počno stvari, ki so zanje (otroke) najboljše, v resnici pa so njihovi otroci pod nenehnim 
stresom, kar negativno vpliva na zdravje (glavobol, motnje hranjenja, bolečine v želodcu, 
povišan krvni tlak, povišan holesterol ...). 

Planinšec (2007a) je v svoji študiji ugotovil, da obstajajo značilne razlike v gibalni dejavnosti 
otrok z normalno telesno težo, prekomerno telesno težo in debelostjo, saj so prehranjevalne 
navade (Pišot in Završnik, 2004) mladih v Sloveniji nezdrave. Najbolj so dejavni otroci 
(Planinšec, 2007a) z normalno telesno težo, najmanj pa tisti z debelostjo. Razlogi so različni: 
manjša podpora staršev, manj priložnosti za dejavnost, manjša sposobnost koordinacije ter 
manj uživanja v gibalni aktivnosti. 

Prav tako je Planinšec (2006a) ugotovil, da so mlajši učenci v severovzhodnem delu Slovenije 
v povprečju gibalno aktivni 85 minut dnevno, kar za 40% presega priporočila. Ob tem je 
potrebno še povedati, da je 20% otrok manj aktivnih od dnevnega priporočila. Priporoča se 
(WHO, 2010) izvajanje raznovrstnih gibalnih aktivnosti, ki naj bi vsaj dvakrat tedensko 
zajemale vaje, ki vplivajo na mišično moč, gibljivost ter na zdravje kosti.  

Raziskava o objektivno izmerjeni gibalni aktivnosti deklic in dečkov pred in po poletnih 
počitnicah je pokazala, da so otroci bolj gibalo/športno aktivni pred poletnimi počitnicami, v 
primerjavi s po počitniškim obdobjem, ter da so dečki v obeh obdobjih gibalno/športno 
aktivnejši od deklic (Volmut, Dolenc, Šetina, Pišot, Šimunič, 2010). 



  Predmet in problem                 10 
 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

MAGISTRSKO DELO 

 

Nasproten dokaz drugim raziskavam (Planinšeč, 2007a; Planinšec 2006a; WHO, 2010) pa je 
pokazala raziskava, ki so jo opravili Volmutova, Čeklićeva, Pišot in Šimunič (2010). Namen 
slednje raziskave je bil ugotoviti povprečno količino in intenzivnost gibalne/športne aktivnosti 
glede na maščobno maso otrok starih od 5 do 8 let. Ugotovljeno je bilo, da posamezniki z 
najnižjo in posamezniki z najvišjo telesno maščobo med seboj, v količini in intenzivnosti 
gibalne/športne aktivnosti, ne odstopajo. 

»Pomemben dejavnik za manjšo telesno aktivnost je tudi uporaba motoriziranih prevoznih 
sredstev. Manj telesne aktivnosti pomeni manj telesne sposobnosti in posledično slabše 
zdravje mladih ljudi.« (Škof, 2010, str. 15).  

Zapišemo lahko, da je gibanje sestavni del otrokovega življenja, saj mu pomaga zgraditi in 
ohraniti zdrave kosti, sklepe in mišice, pa tudi nadzirati telesno težo. Redna gibalna dejavnost 
prispeva k samemu razvoju posameznika ter razvoju njegove koordinacije. Z gibanjem otrok 
dosega večjo samopodobo, ponos in veselje ter mu daje možnost za samoizražanje, doživete 
občutke uspešnosti, ustvarjati medsebojne odnose in se vključiti v družbo.  

V študijah (Cankar et al, 1998; Karpljuk, Videmšek, Zajc, 2003; Jelovčan, Volmut, Pišot, 
2004; Štemberger, 2004d; 2005; Planinšec in Pišot, 2004, 2006a, 2007a; Berčič, 2005; Pišot, 
Završnik, Kropej, 2005; Gallahue in Ozmun, 2006; Pišot in Jelovčan, 2006; Planinšec, 2006b; 
Bouchard, Blair, Haskell, 2006; Nice, 2007; Zurc, 2008; Matejek in Planinšec, 2008, 2010; 
WHO) je dokazano, da so otroci, ki so se več gibali in športno udejstvovali, bili bolj telesno 
dejavni, imeli manjšo telesno težo in bili v šoli uspešnejši ter manj dovzetni za večino 
kroničnih nenalezljivih bolezni. Vzorci gibanja, pridobljeni v otroštvu in mladosti, se 
pogosteje ohranjajo vse življenje in zgradijo temelje za dejavno in zdravo življenje. 

 

2.1.1.1 VPLIV GIBALNIH (NE)AKTIVNOSTI NA RAZVOJ OTROKA 

Gibalna aktivnost (Planinšec in Pišot, 2004; Pišot in Jelovčan, 2006) je izrednega pomena 
prav v obdobju zgodnjega otroštva, saj je otrokov razvoj zelo dinamičen in celosten. 

Usvojeni gibalni programi bodo ostali trajno zapisani v gibalnem – motoričnem spominu. 
Bogatejši kot bo program, več informacij bo gibalni spomin nudil in lažje bo posameznik 
usvajal nova gibalna znanja (Planinšec in Pišot, 2004; Pišot in Jelovčan, 2006).  

Torej, učenec (Cankar et al, 1998), ki je bil deležen dobre in pravilno naravnane gibalne 
obravnave, in je dobil veliko dražljajev, ki delujejo na njegovo sposobnost sprejemanja in 
oblikovanja novih gibalnih stereotipov, pridobi večje gibalno obzorje. Tako mu reševanje 
novega gibalnega problema ne bo delalo težav, saj ima svoje gibalno znanje na nek način že 
uskladiščeno. »Gibanje, gibalne igre (lovljenje, skrivanje, sankanje, smučanje…) pozitivno 
vplivajo na razvoj mišic in okostja, kar je zelo pomembno za otrokov normalen razvoj.« 
(Štemberger, 2004d, str. 2). Dovolj gibalne aktivnosti pomeni, da bo otrok imel trdnejše kosti 
in dobro razvito muskulaturo, kar preprečuje okvare gibalnega aparata zaradi učinkov 
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današnjega načina življenja (pretežke šolske torbe, prekomerno in nepravilno sedenje 
(Štemberger, 2004d). 

Pri obravnavi razvoja otrokovih značajskih lastnosti, ki so pomembne za šolsko uspešnost, je 
potrebno poudariti, da vsaka prostočasna aktivnost, ne zgolj športne dejavnosti, razvija 
delovne navade, ambicije po dosežkih ter uresničevanje zastavljenih ciljev (Zurc, 2008). 

Telesne značilnosti odraščajočega šolarja (Zurc, 2008), zunanji videz in gibalne sposobnosti  
imajo zelo pomembno vlogo pri otrokovi samopodobi. Velikokrat se zgodi, da mlajši otrok 
precenjuje svoje sile in sposobnosti. Če otrok v tem obdobju ni zadovoljen s sabo, so temu 
vzrok telesne lastnosti (nezadovoljstvo s postavo, lasmi, telesno zmogljivostjo). S tega vidika 
je gibanje temeljnega pomena za otrokovo vrednotenje samega sebe. Zato mnogi strokovnjaki 
menijo (v Pellegrini et al, 2002), da je gibalno in športno udejstvovanje v tem obdobju eden 
izmed najpomembnejših načinov oblikovanja pozitivnega pojmovanja samega sebe. Obratno 
pa bo gibalno neuspešen otrok imel negativno podobo o sebi. Zaradi neuspehov, ki jih 
doživlja pri športu ali športni vzgoji, se bo izogibal vsakršnim gibalnim dejavnostim. Čeprav 
je tak otrok lahko povprečno ali celo nadpovprečno inteligenten, se ne želi vključevati v razne 
igre, še več, čuti se nesposobnega tudi za učenje. Tak otrok dosega na vseh življenjskih 
področjih rezultate, ki so daleč pod njegovimi resničnimi zmožnostmi (Tancig, 1987). 

Gibalna dejavnost omogoča učencem pridobivanje številnih senzomotoričnih podatkov o 
delovanju lastnega telesa in o okolju. Učenec, ki pridobi čim več raznovrstnih gibalnih in 
senzoričnih informacij, ima tem bolj pridobljene informacije že usklajene v različnih 
situacijah (Cankar et al, 1998). 

Musek (2010) pravi, da potreba po gibanju ni tako življenjskega pomena, kot je npr. potreba 
po znanju, vendar je zaradi našega normalnega življenja in našega telesnega blagostanja zelo 
pomembna. Predvsem je pomembno, za optimalni razvoj možganov, zgodnje gibanje. 
Omogoča namreč integracijo dražljajev, ki stimulira zaznavne in druge centre in spodbuja 
razvoj nevronov ter njihovih povezav in s tem povečuje možnost učenja in spoznavanja. 
Gibalni in telesni razvoj (Gallahue in Ozmun, 2006) sodita na psihomotorično področje 
človekovega vedenja, ki vključuje procese napredovanja, spreminjanja in stabiliziranja v 
telesni zgradbi ter živčno-mišičnih funkcijah. 

Gibalna/športna aktivnost (Šimunič, Volmut, Pišot, 2010) posameznika je pomemben 
dejavnik skladnega razvoja otrok in odraslih. V raziskavi so izvedli objektivne meritve otrok, 
starih med 4,8 in 8,3 leta. Rezultati so pokazali, da so dečki aktivnejši od deklic, medtem ko 
pri obeh spolih količina in intenzivnost gibalne/športne aktivnosti s starostjo pada. Otroci ne 
dosegajo dnevnih priporočil intenzivnosti. Med slovenskimi študijami je pomembna raziskava 
Zurčeve in Pišota (2004) (v Zurc, 2008), v katero je bilo vključenih 194 devetletnih dečkov in 
deklic. Ugotovili so, da je največ otrok (55%) gibalno/športno aktivnih dvakrat do trikrat na 
teden. Sledijo jim gibalno/športno povsem neaktivni (19%). Večina otrok dosega dnevno 
priporočilo gibalne/športne  aktivnosti. 
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2.1.1.2 VPLIV GIBALNIH (NE)AKTIVNOSTI NA ZDRAVJE 

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2010) strokovnjaki v svojih 
priporočilih opredeljujejo pomen športne aktivnosti za zdravje ter zagovarjajo priporočilo, da 
pri odraslih pol ure zmerne gibalne aktivnosti večkrat tedensko zmanjšuje obolenje pred 
kronično nenalezljivimi boleznimi, pri otrocih in mladostnikih pa se priporoča vsaj ena ura 
gibalne aktivnosti vsak dan in vsaj dvakrat na teden vaje za krepitev gibljivosti, mišično moč 
in zdravje kosti. 

Redna gibalna dejavnost (Planinšec in Pišot, 2004; Štemberger, 2005; Planinšec, 2006a in 
2007a; Zurc, 2008; Škof, 2010) je zelo pomembna za otrokov razvoj in predstavlja 
pomembno razvojno spodbudo za krepitev zdravja, ohranjanje primerne ravni pripravljenosti 
in ohranjanje takšnih vedenjskih vzorcev, ki zagotavljajo redno telesno vadbo v vseh 
življenjskih obdobjih. Gibalna aktivnost je pomembna še kot preventiva pred zmanjšanjem 
maščobnega tkiva in pred debelostjo, saj prav slednja dejavnika (Planinšec, 2006b) 
predstavljata velik problem in sta posledici (Bučar Pajek, Strel, Kovač, Pajek, 2004) 
prekomernega uživanja hrane in nenadzorovane telesne aktivnosti. Prav to pa velja za sodobni 
način življenja (Kupec, Šimunič, Pišot, 2008), ki prinaša vedno več sedenja in vedno manj 
gibalne aktivnosti. Najbolj škodljivi vzgojni vplivi (Krevsel, 2008), ki so jim izpostavljeni 
otroci »sodobnega časa«, so televizija, DVD in video, prezahtevna pomenska vzgoja, 
računalniške igrice, alkohol, kajenje in mamila ter podobno. 

Učinki vadbe za zdravje so posredni in neposredni. S telesno aktivnostjo krepimo mišice in 
kosti, prekrvavljenost tkiv je boljša, izboljšamo splošno zdravstveno stanje, bolje spimo ter se 
bolj zdravo prehranjujemo (Rotovnik Kozjek, 2004).  

Z gibanjem otrok doživlja ponos in veselje ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter 
gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek veselja, ugodja, varnosti, dobrega počutja 
(Čavničar, 2005). 

Sestavni del odraščanja mladih ljudi (Jelovčan, Volmut, Pišot, 2004) naj bo redna telesna 
aktivnost, ki pa ni pomembna samo z vidika razvijanja otrokovih sposobnosti, pač pa tudi za 
socializacijo, delovne navade, ustvarjanja pozitivnega pogleda na življenje in zdravje, saj prav 
slednje (Berčič, 2005) postaja vse bolj cenjena dobrina in vrednota ter hkrati socialna, 
družbena, ekonomska in okoljska kategorija. 

Nepravilna prehrana in pomanjkanje gibanja povzročata, da je vedno več (pre)debelih otrok.  
Debelost in prekomerna telesna teža otroku povzročata negativno telesno samopodobo, 
predvsem v obdobju adolescence, zato moramo telesno težo  začeti vzdrževati že pri malih 
otrocih, in sicer z zdravo prehrano in z gibanjem, saj jih le tako že od malih nog navajamo na 
skrb za zdravje (Štemberger, 2004d). 

Če želimo razvijati strategije za povečanje zdravja in načrtovati programe za povečanje 
gibalne/športne aktivnosti ter zmanjšati učinke sedentarnega načina življenja (Brettschneider 
in Bünemann, 2005; Biddle, 2010), moramo poznati dejavnike, ki so s tem povezani. Ti 
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dejavniki so: biološki, psihološki, demografski, kulturni in okoljski, saj delujejo kot 
posredniki ali ustvarjalci teh sprememb (Biddle, 2010). Sedeč način življenja preživljanja 
prostega časa namreč zmanjšuje upad  gibalnih, predvsem pa športnih aktivnosti (Biddle, 
Gorely, Stensel, 2004; Škof, 2010).  

»Dolg je seznam pozitivnih vidikov psihičnega blagostanja in telesnega zdravja, kjer so 
raziskave pokazale pomemben vpliv telesne aktivnosti. Nedvomno so ugotovljeni številni 
pozitivni učinki telesne aktivnosti in gibanja (v Sallis in sod., 1999; U.S. Department of 
Health and Human Services, 1996; U.S. Department of Health and Human Services, National 
Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood Institute, 1998;  U.S. Department of 
Health and Human Services, Assistant Secretary for Planning and Evaluation, 2002;  U.S. 
Preventive Services Task Force, 1996; Vainio & Bianchini, 2002; Zill, Nord & Loomis, 
1995).« (Musek, 2010, str. 19, 20).  »Telesno aktivni življenjski slog  posredno in neposredno 
vpliva na zdravje mladih ljudi (v Logstrup, 2001; Rowland, 1990; Pišot, Juriševič, Završnik, 
2002; Pišot, 2004), kar pomeni:  

� zmanjšano tveganje za prezgodnjo smrt pri kardiovaskularnih in drugih obolenjih, 
� uspešnejše zdravljenje številnih obolenj, 
� zmanjšano tveganje za razvoj diabetesa, 
� zmanjšano tveganje za razvoj raka na prsih in črevesu, 
� boljše vzdrževanje zdravja kosti, mišic, kit in sklepov, 
� zmanjšano tveganje za razvoj zvišanega krvnega pritiska in boljše zdravljenje 

povišanega krvnega pritiska, 
� manj psihosomatskih težav, 
� pozitiven vpliv na imunsko delovanje, 
� kontrola in vzdrževanje telesne teže, 
� zmanjšanje negativnih učinkov staranja, 
� uspešnejše soočanje s stresom, 
� zmanjšana občutja depresivnosti in anksioznosti, 
� pozitiven učinek na splošno dobro počutje, 
� pozitiven učinek na samospoštovanje, 
� zmanjšana obolevnost in mortaliteta pri motnjah duševnega razvoja,  
� vzpostavljanje trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga, ki ga je mogoče 

nadaljevati oziroma obdržati v odraslem življenjskem obdobju.« (Videmšek, Strah, 
Stančevič, 2001, str. 22). 

V raziskavi (Matejek in Planinšec, 2010), v katero je bilo vključenih 627 otrok, starih od 9 do 
11 let, so  ugotavljali, ali obstaja povezanost med gibalno učinkovitostjo in indeksom telesne 
mase pri otrocih. Rezultati kažejo, da obstajajo med otroci, iz skupin z normalno telesno težo, 
s prekomerno telesno težo in debelostjo, statistično značilne razlike v vseh testih. Pričakovano 
je raven gibalnih sposobnosti najvišja pri otrocih z normalno telesno težo, medtem ko je 
najnižja pri otrocih z debelostjo. Zato je potrebo otrokom ponuditi gibalne aktivnosti že 
dovolj zgodaj, da preprečimo razvoj debelosti. Tudi Haug (2008) v svoji raziskavi navaja, da 
redna športna aktivnost, v kombinaciji z zdravo prehrano, varuje pred prekomerno težo in 
debelostjo. Velika količina podkožne tolšče (Thomas, Baker, Davies, 2003; Vaccaro in 
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Mahon, 1989) in slabša gibalna aktivnost, v obdobju odraščanja, sta namreč povezani s 
povišanim krvnim tlakom z inzulinsko odpornostjo ter slabo črpalno funkcijo levega prekata 
srca. Poleg tega (Jurdana, Plazar, Pišot, 2008) so dokazali, da so višje ravni vitaminov skupine 
B vsaj deloma povezane z nižjimi koncentracijami homocisteina (zvišan homocistein v krvi je 
pomemben dejavnik za nastanek bolezni srca in ožilja). Za razvoj prav slednje bolezni 
(Erikssen, 2001; McMurray, Bangdiwala, Harrel, Amorim, 2008) je kriva otrokova športna 
neaktivnost v obdobju odraščanja. 

Vedenjski dejavniki tveganja, ki ju tesno povezujemo z različnimi motnjami in kroničnimi 
boleznimi, sta nezadostna telesna dejavnost in sedeč življenjski slog. Vzroki za nastanek 
debelosti še niso povsem pojasnjeni, vseeno pa lahko trdimo, da je pomanjkanje gibanja eden 
od faktorjev, ki pripomore k temu. Smiselno je, da premalo dejavne otroke in mladostnike s 
prekomerno telesno težo usmerjamo v vsakodnevno, vsaj eno uro trajajočo aktivnost (Pišot in 
Završnik, 2004; Strel et al, 2003), saj sta prav prekomerna telesna teža in debelost tista 
dejavnika, ki povečujeta vrednost za pojav številnih duševnih motenj in kroničnih obolenj, ki 
otežujejo normalno življenje posameznika (Gavin, Dovshen, Izenberg, 2007; Jürimäe in 
Jürimäe, 2000). 

Zaradi telesne neaktivnosti se povečujejo izdatki za zdravje. Nezdrave navade imajo 
dolgoročne in kratkoročne posledice na organizem. Kažejo se v slabem počutju, bolečinah v 
različnih delih telesa in želodčnih težavah (Kovač, Jurak, Strel, 2010).  

Povzamemo lahko, da je redna gibalna/športna aktivnost zelo pomembna za otrokov razvoj, 
saj ohranja in varuje zdravje posameznika, krepi telesno pripravljenost (učinkovito delovanje 
srca, zdrave kosti in sklepi, duševno zdravje) ter oblikuje vzorce, ki so pomembni v nadaljnjih 
življenjskih obdobjih. Redna telesna/gibalna/športna aktivnost preprečuje predvsem 
prekomerno telesno težo in debelost ter varuje pred večino kronično nenalezljivimi boleznimi: 
arteriosklerozo, zvišanim krvnim pritiskom, možgansko kapjo, sladkorno boleznijo, 
osteoporozo. Pomembno je torej, da smo gibalno/športno aktivni skozi vse življenjsko 
obdobje, saj ohranjamo telesno, duševno in socialno vedrost. Potrebna je primerno intenzivna, 
trajajoča, pogosta in pravilno oblikovana gibalna dejavnost. 

 

2.1.1.3 VPLIV DRUŽINE NA GIBALNO (NE)AKTIVNOST OTROK 

Družina (Videmšek, Strah, Stančevič, 2001; Škof, 2010) je socialna skupnost, ki 
najodločnejše poseže v otrokov razvoj in oblikuje njegovo osebnost. Vanjo je otrok 
(Videmšek, Strah, Stančevič, 2001) najprej vključen in mu prva posreduje moralne, 
intelektualne, socialne, družbene in druge vrednote. Naloga družine je torej socializirati 
otroka za življenje v skupnosti. Poleg tega pa je zgled staršev nedvomno pomemben in 
koristen, veliko bolj kot le nasveti, kako je športna aktivnost koristna in kako škodljivo je 
igranje računalniških video igric in posedanje pred televizorjem. Šele optimalna povezava 
(Škof, 2010) dobrih programov športne vzgoje s podporo družine in s stimulativnim okoljem 
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daje pozitivne učinke pri spreminjanju stališč in vrednot, ki vodijo do povečanja telesne 
dejavnosti otrok in mladostnikov. 

Pomena športne aktivnosti otrok ne moremo razumeti brez vseh razsežnosti, brez analize 
okolja, kjer otroci rastejo, in družine, v kateri potekajo primarni procesi socializacije 
(govorjenje, obnašanje, navade, obveznosti, kulturo). Otrok je tisto jedro, ki ustvari skupino, 
imenovano družina.  Družina je tista, v kateri otrok preživi največ časa, v njenih okovih pa 
emocionalne vezi postanejo najbolj globoke. Otroci prevzamejo vzorce vedenja najprej od 
staršev, učiteljev, prijateljev, nato pa se njegovo prostorsko in vsebinsko delovanje širi v 
različne družbene skupine (Doupona Topič in Petrović, 2007).  

Za otrokovo vključevanje v šport (Tušak, 2006) in posledično tudi za njegove športne 
dosežke, igrajo starši ključno vlogo. So njegov najpomembnejši vzor in vir vzgoje 
(Štemberger, 2004d). Že od otrokovih rosnih let so njegovi glavni socializatorji, ga vzgajajo, 
navdušujejo, vodijo in mu odpirajo svet odraslih. Starši, s svojim vedenjem predstavljajo 
otrokom vir vzgoje, razvoja norm in vrednot, razvoja značajskih lastnosti in postavitve ciljev, 
ki bodo prispevali k širokemu razvoju otrokove osebnosti. Sodelujejo tudi s finančno 
pomočjo, neredko pa igrajo ključno vlogo pri reševanju organizacijskih problemov (Tušak, 
2006). Športna in rekreativna dejavnost v družini ni namenjena zgolj otrokom in 
mladostnikom, temveč vsem članom družine (Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 2001). 

Starši (Videmšek, Strah, Stančevič, 2001) se morajo zavedati, da sta potreba po igri in gibanju 
temeljni otrokovi potrebi, saj se večina otrok z veseljem vključuje v spontane in vodene 
športne dejavnosti. Družina ponovno prihaja v središče otrokovega razvoja, saj s svojimi 
odnosi izredno močno oblikuje otrokovo osebnost. Otroku pomaga (Berčič, 2004) pri 
pridobivanju potrebnih gibalnih izkušenj in postopnemu osvajanju motoričnih vzorcev. 

Športna dejavnost (Doupona Topič in Petrović, 2007), zlasti družine, ima zelo močno socialno 
kompenzacijsko vlogo in je pomemben dejavnik preoblikovanja sprevrženih miselnih vzorcev 
in življenjskega stila mnogih družin. Tako starši na način življenja vplivajo s prehranjevanjem 
in permisivnostjo vzgoje (prekomerna telesna teža je pogostejša pri učenkah) (Bučar Pajek et 
al, 2004). 

»Družina, ki se zaveda pomena kakovostnega načina življenja, tako vključuje vanj aktivno 
športno delovanje, ki pomembno vpliva na:   

� odnos med njenimi člani,  
� uveljavljanje vsakega od njih v ožjem (družina) in širšem (družba) okolju, 
� intelektualni razvoj, ki je eden od ciljev ukvarjanja s športom, 
� izogibanje mnogim travmatičnim stanjem.« (Videmšek, Strah, Stančevič, 2001, str. 

11). 

Pomen športne aktivnosti v družini so Šturm, Petrovič in Strel (1990) utemeljili takole: 
� za otroka je zelo pomembno zgodnje vključevanje v gibalne dejavnosti, saj se pozneje 

prenesejo v obdobje zrelosti, 
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� šport vpliva predvsem na otrokov gibalni, pa tudi spoznavni, čustveni in socialni 
razvoj, 

� športne dejavnosti vplivajo na mišljenje, čustvovanje in odnose v družini, 
� posebna vrednost športne vzgoje v družini je v dejstvu, da šport izhaja iz fenomena 

igre, ki je podstat človekove ustvarjalnosti in njegovega duhovnega in telesnega 
ravnovesja. 
Upoštevati moramo tudi dejstvo, da je soodvisnost med kognitivnim, emocionalnim, 
motoričnim, senzomotoričnim in socialnim razvojem največja v obdobju od rojstva do 
začetka osnovnega šolanja, zato se pojavlja vedenje in potreba po temeljitem 
izobraževanju staršev s področja gibalne vzgoje najmlajših (Šturm, Petrovič in Strel 
1990). 

V družinah (Videmšek, Strah, Stančevič, 2001), kjer gojijo športno aktivnost, so pri otrocih 
opaznejše sposobnosti vztrajnosti, discipliniranosti, natančnosti, strpnosti, potrpežljivosti, 
zaupanja vase. Starši (Peček, 2007; Doupona Topič in Petrović, 2007) so torej tisti 
»spodbujevalci«, ki vplivajo na navade otroka pri gibalnih dejavnostih. Verjetnost, da bo 
otrok, ki ima gibalno/športno dejavna starša telesno dejaven, je šestkrat večja, kot pri otroku, 
ki takšnih staršev nima. Celo v ZDA so starši tisti, ki so pred drugimi dejavniki t.i. 
socializacije za šport. 

Šport je pomemben kompenzacijski dejavnik negativnih civilizacijskih trendov na vzgojo 
otrok in podobo družine. Socialni patološki pojavi (potepuštvo, narkomanija, pijančevanje in 
podobno) med otroki naraščajo, zato v okolju prihaja v ospredje družina, kot oblika največje 
družbene pozornosti, ki se spopada z novimi socializacijskimi preizkušnjami (Šturm, Petrovič, 
Strel, 1990; Videmšek, Strah, Stančevič, 2001). 

Kakovost življenja (Matejek in Planinšec, 2008) je tesno povezana z gibalno aktivnostjo v 
družini. Tisti otroci, ki so gibalno bolj aktivni, imajo višjo kakovost življenja od gibalno 
neaktivnih otrok, ugotavljata navedena avtorja v svoji raziskavi, v katero so bili vključeni 
otroci v povprečni starosti 6 let in 4 mesecev. Med njimi obstajajo statistično značilne razlike 
v telesnem zdravju, splošnem počutju, samospoštovanju, odnosu z vrstniki in v celotni 
kakovosti življenja. 

Lotričeva in Štembergerjeva (2005) ugotavljata, da večina učenk in učencev nima dovolj 
splošne telesne vzdržljivosti, da bi premagovali daljše proge in s tem tudi večje napore. 
Razloge lahko vidimo v njihovem prostem preživljanju prostega časa, saj jih veliko presedi 
pred računalnikom ali televizorjem. V končni meri pa k vsemu pripomorejo starši, ki v 
današnjem času in tempu življenja težko najdejo čas za aktivno preživljanje prostega časa 
skupaj s svojimi otroki. 

Starši so zgled (Kropej, 2001 v Videmšek, Strah, Stančevič, 2001; Zajec, Videmšek, Štihec, 
Šimunič, 2010) vpliva na pogostost ukvarjanja z gibalnimi/športnimi dejavnostmi njihovih 
otrok, kar je potrdila raziskava, v katero so bili vključeni starši in otroci. Tisti starši, ki so bolj 
gibalno/športno aktivni, imajo bolj športno dejavne otroke. Prav tako Kalish (2000) (v 
Videmšek, Strah, Stančevič, 2001) navaja podatke neke ameriške raziskave, da so otroci 
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športno aktivnih mater 2-krat bolj aktivni kot otroci športno neaktivnih mater. Vpliv očetov je 
še večji. Otroci aktivnih očetov so 3,5-krat bolj aktivni od otrok neaktivnih očetov. V družini, 
kjer sta športno dejavna oba starša, pa so otroci kar 6-krat bolj aktivni od otrok neaktivnih 
staršev. Redno športnorekreativno udejstvovanje v družini (Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 
2001) pomembno vpliva in prispeva k oblikovanju otrokovega odnosa do športa nasploh in 
njegovega udejanjanja v življenju. 

Neustrezna športna naravnanost družine (Videmšek, Strah, Stančevič, 2001) se najbolj kaže v 
padcu gibalnih sposobnosti otrok med šolskimi počitnicami (v Strel in Štihec, 1991) in med 
dopusti staršev.  

Zapišemo lahko, da je družina otrokova primarna komponenta. Od staršev je odvisno, kaj bo 
otroku pomenil šport in v kolikšni meri mu bo športna aktivnost predstavljala eno življenjskih 
vodil. Starši so tisti, ki lahko otroku posredujejo osnovna gibalna in športna znanja, pri tem pa 
se morajo zavedati, kako pomembne so za otroka skrbno izbrane športne dejavnosti, ki jih v 
obdobju adolescence ni mogoče nadomestiti. Če starši nudijo otroku čim več raznolikih 
športnih aktivnosti in se tudi sami ukvarjajo s športom, bo to pomenilo za otroka več športnih 
spoznanj in izkušenj v njegovem nadaljnjem življenju. 

 

2.1.1.4 VPLIV OKOLJA NA GIBALNO (NE)AKTIVNOST OTROK 

Samoumevno je, da se pri vsakdanjem razumevanju neka telesna aktivnost tesno prepleta z 
okoljem, kar velja tudi za šport, kot obliko načrtovanega telesnega gibanja. Vsako telesno 
gibanje se izvaja torej znotraj nekega okolja in se mu mora ustrezno prilagajati (Lukšič, 
2010). 

Z gibanjem otrok raziskuje, dojema in spoznava svet okoli sebe; razvija občutek za ritem in 
hitrost ter dojema čas in prostor. V okolju, v katerem otrok odrašča, je zelo pomembna 
njegova samodejavnost, ki predstavlja njegovo zavestno in aktivno delovanje. Otrok naj bi 
tako bil dejaven soustvarjalec lastnega znanja, spretnosti in nenazadnje tudi razvoja. Na ta 
način otrok sodeluje v preobrazbi sebe in okolja  (Tancig, 1987). 

»Gibalna dejavnost je integralni del otrokovega vedenjskega repertoarja, je medij, s pomočjo 
katerega se otrok neposredno vključuje v okolje, ki ga obdaja, se seznanja z različnimi 
razsežnostmi okolja, hkrati pa mu omogoča pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij, še 
posebej v obdobju zgodnjega otroštva. Gibanje otroku omogoča celovito spoznavanje sveta.« 
(Videmšek in Pišot, 2007, str. 38). 

Socialni razvoj človeka, v okolju v katerem živi, je eno izmed osrednjih področij človekovega 
razvoja. Nanaša se na razvoj medosebnih odnosov, komunikacije, socialnega razumevanja in 
spretnosti. Gibalna dejavnost kot dejavnik okolja je zelo pomembna v otrokovem razvoju, saj 
je ena izmed glavnih aktivnosti otroka v odraščanju. Model Bandurovega socialno-
kognitivnega učenja kaže, da gibanje in gibalne dejavnosti sodijo v področje vedenja, enako 
kot druge oblike socialnega vedenja. Gre torej za tesno prepletanje gibalnega in socialnega 
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razvoja oziroma kar za njuno nerazdružljivost. Izvirnost modela je v tem, da je gibalne 
spretnosti, sposobnosti in gibalno dejavnost uvrstil med tri glavne dejavnike učenja socialnega 
vedenja. Gibanje torej ni samo dejavnik socialnega razvoja, temveč so značilnosti otrokovega 
gibalnega razvoja in gibalnih dejavnosti tesno prepleteni z vsemi oblikami otrokovega 
socialnega vedenja v okolju, v katerem funkcionira (Zurc, 2006). 

Vsak otrok (Pišot in Jelovčan, 2006) se rodi z določenimi dispozicijami. V kolikšni meri se 
bodo le te razvile, pa je odvisno od okolja, v katerem živi. Če bo otrok (Ward, Saunders, Pate, 
2007) prosti čas preživljal v okolju, ki je naklonjeno gibanju oziroma ga spodbuja, se bo tako 
igral/gibal povsem spontano. Izkušenjsko bogato okolje (Pišot in Jelovčan, 2006; Zurc, 2008; 
Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, Šimunič, 2010) torej pomembno vpliva na razvoj nadaljnjih 
predispozicij, če so le te ponujene v primerni količini in kakovosti izkušenj. Poleg tega (Pišot 
in Jelovčan, 2006) mora biti v okolju na voljo pestra izbira rekvizitov, igral, materialov, 
pripomočkov in tako dalje, ki pripomorejo k bogatenju in širjenju gibalnih izkušenj ter 
posredno vplivajo na vsa področja otrokovega razvoja. Raziskave so pokazale, da izkušenjsko 
bogato okolje vpliva na razlike med otroki, saj nekateri izrazito odstopajo oziroma prehitevajo 
v določenih obdobjih. 

Vpliv okolja v veliki meri vpliva na razvoj in osebnost posameznika, zato ukvarjanje s 
športom lahko danes pomeni prevencijo pred drogami, uživanjem alkohola in kajenjem, saj 
otrok zaradi zadovoljevanja potreb po gibanju ne čuti želje po dokazovanju s pomočjo 
nevarnih substanc (Štemberger, 2004d). 

Načrtovani vpliv okolja (Zurc, 2008), ki na primer vključuje spremenjeno in izboljšano 
izobraževanje, gibalno aktivnost, vzgojo, nego, prehrano, lahko statično pomembno pospeši 
razvoj dednostnih predispozicij. Prav slednje je ob vplivih moči okolja dobro prepoznati, saj 
je le tako lahko na njihovi osnovi pri otroku usmerjati proces sovplivanja dednosti in okolja. 

Na interese in motive (Petkovšek, 1997; Strel et al, 2003) za športno aktivnost v veliki meri 
vpliva razvoj sistemov vrednostnih sodb in stališč, ki so pod velikim vplivom širše družbe in 
ožjega socialnega okolja (družina, vrstniki, šolski in zdravstveni sistem). Glede na dokazane 
pozitivne vplive športne dejavnosti na telesni in gibalni razvoj otrok je treba mladim ponuditi 
več gibalnih spodbud, saj lahko v obdobju najintenzivnejšega razvoja šport pomaga 
posamezniku izoblikovati lastno samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega 
telesa. 

Študije so pokazale, da obstajajo razlike med mestnimi in podeželskimi otroki, starimi šest in 
sedem let. Podeželsko okolje ponuja več spodbud za gibalno aktivnost kot mestno okolje, 
vendar na drugi strani mestno okolje ponuja bistveno več organiziranih, popoldanskih 
gibalnih aktivnosti. Tako imajo otroci s podeželja več maščobne mase ter nekoliko slabše 
gibalne sposobnosti in vzdržljivosti kot mestni otroci (Kupec, Šimunič, Pišot, 2008). Tudi 
Matejek in Planinšec (2008) v svoji raziskavi trdita, da specifično okolje (mestno, primestno, 
podeželsko) pomembno vpliva na razlike otrokovih gibalnih sposobnosti.  
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Prav nasprotno, slednji raziskavi, ugotavljajo Pišot, Turk Riga in Trebižanova (2002). 
Rezultati so pokazali, da so podeželski otroci pri vseh gibalnih nalogah dosegli boljše 
rezultate kot mestni. Otroci iz različnih okolij (mestnega, primestnega in podeželskega) 
nimajo enakih možnosti za športno udejstvovanje, ne glede na organizirano ali pa popolnoma 
neorganizirano igranje na prostem. Ugotovili so še, da se mestni otroci, v primerjavi s 
podeželskimi otroki, vključujejo v organizirane športne aktivnosti in so vključeni v več 
športnih društev. 

Obdobje otroštva in adolescence je najpomembnejše in najobčutljivejše v razvoju 
posameznika. Na stopnjo učinkovitosti ukvarjanja s športom posameznika, v prvi vrsti vpliva 
družina, toda brez spodbudnega okolja se otrokove predispozicije ne bodo nikoli razvile. 

 

2.1.1.5 VPLIV ŠOLE  NA GIBALNO (NE)AKTIVNOST OTROK V POVEZAVI S ŠPORTNO VZGOJO 

Šola je velikokrat izpostavljena kot ključen vir ali sredstvo za pridobivanje ali izboljšanje 
gibalnih sposobnosti vsakega posameznika. Je tudi posreden vir za izvajanje športne 
aktivnosti v prostem času, pa tudi za posameznikovo nadaljnjo športno aktivnost, v poznejših, 
»odraslih« letih življenja. Pri tem ima veliko vlogo učitelj športne vzgoje  (Green, 2013). 

Šola ima, takoj za starši, prav tako pomembno vlogo za pridobivanje športnih in gibalnih 
izkušenj (Petkovšek, 1984; Berčič, 2004; Zurc, 2008). Šola kot institucija ima v družbi 
posebno vlogo, ki jo opredeljujejo specifično definirani cilji. Eno najtežjih vprašanj šole je, 
kako zajeti in pedagoško obdelati vso različnost sposobnosti in interesov pri učencih, ne da bi 
šla v diskriminacijo nekaterih skupin otrok (Kovač, Strel, Jurak, Starc, 2004). Posamezniku 
mora posredovati in utrditi splošna športna znanja, ki vključujejo teoretična znanja o športu, 
tehnična znanja in splošna motorična znanja. Razvijati mora ustrezno motivacijo in sistem 
vrednot na področju športa, kjer naj šport že sam po sebi postane vrednota. To je osnovni 
pogoj, da se bo po zaključnem šolanju čim več otrok ukvarjalo s športom (Petkovšek, 1984; 
Berčič, 2004; Zurc, 2008).  

Šola bi morala biti, v povezavi s športno aktivnostjo otrok, če se osredotočimo na dejstvo, da 
so v njej najbolj koncentrirani strokovnjaki za športno vzgojo, tudi eden zadnjih korektorjev 
za nekatere gibalne sposobnosti in vedenjske vzorce, ki se lahko razvijajo samo v mladosti, so 
pa praviloma v visoki povezanosti tudi z razvojem mentalnih sposobnosti (Šturm, Petrovič, 
Strel, 1990).                                                                                                                                                                                           

Športne dejavnosti otrok si ne moremo predstavljati brez šole, kjer se učenci izobražujejo. 
Posebno veliko vlogo pri tem ima učitelj, še posebej v prvih letih otrokovega šolanja, saj mu 
predstavlja velik vzor in zgled. Zato je zelo pomembno, da imajo do športa pozitiven odnos 
tudi učitelji, ki delajo z najmlajšimi na področju športne vzgoje (Štemberger in Krpač, 2009). 
Učitelj je namreč tisti, ki spodbuja zdrav način življenja – pomen zdrave prehrane in pomen 
gibanja ter nasploh pomena zdravega življenjskega sloga (Štemberger, 2004d). 
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Vodilo učiteljevega delovanja pri pouku športne vzgoje je namenjeno otroku, zato mora biti 
sam proces športne vzgoje izveden kakovostno. Upoštevati mora, da ne gre zgolj za 
pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj, temveč tudi za privzgajanje odnosa do športa in 
ozaveščanje o pomenu gibanja za zdrav način življenja. Ves proces športne vzgoje je torej 
celostno usmerjen k otroku, saj je le tako mogoče, da mu bo kasneje omogočil kakovostno 
življenje. Vse to pa je mogoče le, če je proces športne vzgoje kakovostno načrtovan, saj je 
prav od slednjega odvisna kakovost izvedbe (Štemberger, 2004e). V. Štemberger (2007c) 
navaja, da so športne in gibalne igre, pri pouku športne vzgoje, posebnega pomena za otrokov 
razvoj, saj otrokom omogočajo pridobivanje socialnih stikov, usvajanje pravil komunikacije, 
usvajanje pravil vedenja v skupini, podrejanje svojih interesov interesom skupine ter učenje z 
gibanjem in skozi gibanje. Otroci s sodelovanjem v takšnih igrah, ki potekajo pri pouku 
športne vzgoje, pridobivajo pomembne informacije o pomenu ukvarjanja s športom, 
posledično pa pridobijo navade, povezane z zdravim načinom življenja. 

Ob izvajanju kakovostne in redne športne vzgoje naj bi učenec postal gibalno izobražen, je 
ustrezno gibalno učinkovit glede na stopnjo biološkega razvoja in svoje značilnosti, razume 
pomen gibanja in športa ter njunih vplivov na zdravje in je redno športno dejaven. Usvojene 
spretnosti in znanja pri pouku športne vzgoje učencu omogočajo varno in odgovorno 
sodelovanje v različnih športnih dejavnostih v prostem času (Škof, 2005; Kovač et al, 2011). 

»Redna telesna vzgoja je tista oblika dejavnosti, ki naj bi na področju vzgoje in izobraževanja, 
s svojimi posebnimi sredstvi, zagotovila harmonično rast in razvoj otrok, optimalen razvoj 
njihovih motoričnih sposobnosti in spodbujala njihovo aktivno vključevanje v socialno 
okolje. Vse to se izraža v vzgojno-izobraževalnih, zdravstveno-higienskih, motorično-
funkcionalnih in v psihično sprostitev naravnanih smotrih in nalogah, ki jih predpisuje učni 
načrt, realizira pa jih vsaka šola na svoj način.« (Petkovšek, 1984, str. 34). 

Športna vzgoja je sredstvo celostnega razvoja posameznika, zato naj učitelj pri športni vzgoji 
spoštuje načelo enakih možnosti za vse učence in upošteva njihovo različnost in drugačnost 
ter pedagoški proces vodi tako, da bo vsak učenec motiviran in uspešen. Pouk športne vzgoje 
naj učitelj načrtno spremlja in vrednoti učenčev razvoj in dosežke ter spodbuja k redni športni 
dejavnosti. V vsako uro športne vzgoje naj bo igra vključena kot vir sprostitve in sredstvo 
vzgoje (Kovač et al, 2011). Športna aktivnost posameznikov ter športna aktivnost pri pouku 
športne vzgoje pomaga vzpostaviti in ohraniti notranjo harmonijo ter ubranost z ljudmi in 
okoljem, v katerem živi. Pomembno je, da je razvoj pozitivnih vrednost in stališč ter 
aktivnega odnosa mladih do športne aktivnosti eden najpomembnejših ciljev programa 
športne vzgoje in pomemben pogoj, da športna aktivnost ostane sestavni del njihovega 
življenja (Škof, 2005). 

»S športno vzgojo, usmerjeno v: 
� zadovoljitev učenčeve prvinske potrebe po gibanju in igri, 
� posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih spretnosti, 
� pridobivanje številnih raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj, 
� čustveno in razumsko dojemanje športa 
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uresničujemo splošne cilje športne vzgoje v osnovnošolskem programu: 
� ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga, … 
� usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih 

dejavnostih, … 
� razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge v 

kakovostnem preživljanju prostega časa, 
� pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika, … 
� oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega 

sodelovanja strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti 
in spoštovanje športnega obnašanja – ferpleja.« (Kovač et al, 2011, str. 7). 

Doupona Topič in Petrović (2007) pravita, da je v šolah športne vzgoje premalo in da bi lahko 
v polni meri prišel do izraza energetski potencial. Osnovna naloga pravilnega izkoriščanja le 
tega je večje število športnih objektov, kjer bi se lahko mladi sestajali in svoj čas preživljali 
racionalno, pod vodstvom pedagogov. Omogočiti je potrebno tudi razne gibalne prostore za 
športne dejavnosti, saj lahko šola samo tako organizira razne programe za izrabljanje prostega 
časa in o tem času je potrebno mlade podučiti. Ugotovljeno je, da je šport učinkovito sredstvo 
za redukcijo mladoletne delikvence, zlasti pri osebah, katerih struktura osebnosti vsebuje 
agresivnost in anksioznost, zaradi ugodne povezave teh dimenzij z angažiranostjo v športu. 

V času šolskih počitnic so otroci preveč prepuščeni sami sebi in sami še niso sposobni 
usmerjati prostega časa, zato bi morala šola v času počitnic zagotavljati organizirano športno 
dejavnost predvsem za mlajše učenke in učence. Enako naj bi vplivala, skupaj s starši, na 
prehrambene navade najmlajših (Bučar Pajek et al, 2004). 

Različni raziskovalci (Zurc, 2008) so dokazali vpliv gibalne aktivnosti na pojmovanje samega 
sebe. Pri nas je ena izmed prvih tako raziskavo izvedla V. Štemberger (1999). Ugotovila je, da 
med morfološkimi in motoričnimi spremenljivkami ter posamičnimi komponentami 
samopodobe ni statistično pomembnih povezav. Dobljeni rezultati so delno neskladni z 
rezultati drugih raziskav, predvsem z rezultati merjenj za športno-vzgojni karton, ki se 
izvajajo vsako leto na vseh šolah. Razlike se kažejo predvsem pri testu »telesna višina« 
(učenci večji kot učenke), testu »dviga trupa« (boljši rezultati učenk) ter testu »predklon na 
klopci« (boljši rezultati učencev). Vzroki za takšno stanje niso znani, vendar je avtorica razlog 
iskala v pomanjkljivosti raziskave, in sicer v premajhnem številu merjencev v primerjavi z 
velikim številom spremenljivk in v premajhni občutljivosti instrumentarija, ki ni v celoti 
ustrezal problemu raziskave (Štemberger, 1999). Strel in Štihec (2005) sta kasneje, v svoji 
raziskavi, ugotovila, da najvišje vrednotijo same sebe učenke in učenci, ki imajo ugodno 
razvite energijske in informacijske komponente gibanja. Najslabšo samopodobo pa imajo 
učenke in učenci, ki imajo najslabše motorične sposobnosti ter največ podkožnega maščevja 
in velik obseg udov. Podobne rezultate je ugotovil Planinšec s sodelavci (2004) (v Zurc, 
2008). Otroci iz skupine pogosto aktivnih so, ne glede na spol, dosegli na lestvici telesne 
samopodobe boljše rezultate. Ti otroci so bili statistično pomembno boljši tudi v telesni 
zmogljivosti, v primerjavi z otroki iz redko aktivne skupine. 
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Šolarji morajo biti aktivni vsak dan, ne glede na to, katere športne dejavnosti so jim všeč. To 
pomeni 45 minut telesne dejavnosti. To je lahko čas, ki ga preživijo pri športni vzgoji ali med 
odmorom. V tem času se ukvarjajo z organiziranimi skupinskimi ali posamičnimi športi ali pa 
se na prostem igrajo s prijatelji (Peček, 2007).  

Čeprav športna aktivnost (Tancig, 1987) in vadba pri športni vzgoji nista edini način 
oblikovanja pozitivnega pojmovanja samega sebe, je vendar pri otrocih eden 
najpomembnejših. Zato je potrebno otroke vključiti v razvojno ustrezne športne aktivnosti, ki 
mu bodo omogočale doseganje največjega možnega uspeha. Šola torej (Škof, 2010) usmerja 
mlade k zdravemu načinu življenja na različne načine; s ponudbo programov v okviru širših 
projektov ali v okviru šolskega športnega, planinskega in drugih društev, z izbirnimi 
programi, minutami za zdravje, aktivnimi – rekreativnimi odmori in tako dalje. 

Šola, ter z njo povezana športna vzgoja, je torej tista, ki v celoti vpliva na razvoj in osebnost 
posameznika, ki jo obiskuje. Otroku omogoča in posreduje teoretična in tehnična znanja o 
športu ter splošna športna znanja. Učitelj, kot vzor in posrednik teh znanj, temelji na 
pozitivnih načelih privzgajanja odnosa do športa posameznikom ter jim za ukvarjanje s 
športom posreduje pozitivno motivacijo. Pomembno je tudi, da jih usmerja in ozavešča o 
pomenu gibanja za zdrav način življenja v vseh življenjskih obdobjih. 

 

2.1.2 MOTIVACIJA V ŠPORTU IN PRI POUKU ŠPORTNE VZGOJE  

O MOTIVACIJI 

Za kvalitetno in uspešno izvedeno delo pri pouku je zelo pomembna motivacija. Učenci naj bi 
bili pri pouku, pri svojem delu prizadevni ter se trudili po svojih najboljših močeh. Prav 
motivacija pa je tista, ki učenca, ob pomoči učitelja, pripelje do zastavljenega cilja. Enako 
velja za motiviranost posameznika pri športnih aktivnostih. Do zastavljenega cilja ga lahko 
pripelje le ustrezno naravnana motivacija. 

V vsakdanjem govoru se velikokrat besedi »motivacija« in »motiv« uporabljata kot sinonima, 
vendar moramo vseeno upoštevati in poznati razlike v njunem pomenu. Motivacijo in motive 
so različni avtorji definirali na različne načine. 

»Motivacija je ena izmed centralnih vzvodov človekovega vedenja.« (Tušak, 2003, str. 52; 
Tušak, 1999, str. 47). »Motivacija v najširšem smislu predstavlja usmerjeno, dinamično 
komponento vedenja, ki je značilna za vse živalske organizme od najpreprostejših enoceličnih 
ameb do človeka. Zajema spodbujanje aktivnosti in usmerjanje.« (Tušak in Tušak, 1997, str. 
28; Tušak, 1999, str. 19). Ne nastane v trenutku, ampak je dinamični proces, ki zahteva 
sistematičnost in določen čas ter športnikovo vedenje usmerja k nekim ciljem (Tušak, 2001). 

»Motivacija so vsi procesi spodbujanja, ohranjanja in usmerjanja telesnih in duševnih 
dejavnosti, zato da bi uresničili cilj. Obsega vsa gibala našega vedenja: potrebe, nagone, 
motive, želje, cilje, vrednote, ideale, interese, voljo. Nagoni in potrebe nas spodbujajo, nas 
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potiskajo in ženejo v vedenje. V naši osebnosti imajo podobno vlogo kot motor v avtomobilu, 
zato nagone in potrebe imenujemo tudi motivacija potiskanja. Cilji, ideali in vrednote pa nam 
pomagajo izbrati način, kako bomo naše potrebe zadovoljili. Želimo si jih doseči, ker 
domnevamo, da bodo zadovoljili naše potrebe, saj usmerjajo in spodbujajo naše vedenje, ker 
se nam zdijo privlačni, zato jih imenujemo motivacija privlačnosti.« (Kompare et al, 2001, str.  
189).  

»Motivacija je proces, ki sproži človekovo aktivnost na področju njegovega zanimanja. 
Usmerjena je k določenim objektom, spodbuja in uravnava človekovo obnašanje za dosego 
ciljev, ki si jih je zadal.« (Petkovšek, 1997, str. 116).  

»Motivacija predstavlja osrednje področje psihološkega preučevanja. Brez motivacije ne 
razlagamo več spoznavnih procesov, to je zaznavanja, spomina, učenja in mišljenja. Pravimo, 
da je duševna dejavnost vedno motivirana, zato ima motivacija velik pomen tudi v psihologiji 
športa. Seveda ima šport svojo motivacijo in z njo motivacijsko psihološko stran.« (Tancig, 
1987, str. 127).  

»Pojem motivacije označuje tudi razlago vzrokov vedenja. Na motivacijske procese lahko 
sklepamo le posredno, s pomočjo sistematičnega opazovanja ali eksperimentiranja. Na ta 
način zberemo podatke, iz katerih si ustvarimo sodbo o vzrokih oziroma zakonitostih 
vedenja.« (Lamovec, 1986, str. 1).  

Motivacija je eden od najpomembnejših duševnih procesov (druga dva sta čustvovanje in 
zaznavanje). Na našo motivacijo vplivajo drugi posamezniki s svojimi zgledi, ki nas vlečejo 
in pogosto potegnejo v podobno dejavnost (Arnejčič, 2011). V grobem sta torej najbolj 
temeljni značilnosti motivacije spodbujanje in usmerjanje (Kajtna in Jeromen, 2007). Kagan 
in Havemann (1976) definicijo motivacije razumeta kot pojem, ki se nanaša na sile, ki 
uravnavajo vedenje, ki se je začelo zaradi gonov, potreb ali želj in je usmerjeno k cilju. 
Motivacija daje energijo, ohranja, usmerja in vzdržuje določeno vedenje (Tušak in Tušak, 
1997). 

Motivacija je skupek zunanjih in notranjih dejavnikov, ki spodbujajo učenje, ga usmerjajo ter 
določajo njegovo intenzivnost, trajanje in kakovost. Gre za stanje spoznavnega in čustvenega 
vzburjenja, ki vodi do zavestne odločitve za ravnanje – učenje in sproži obdobje vztrajnega 
intelektualnega ter fizičnega napora, da bi dosegli zastavljene cilje (Marentič Požarnik, 2003).  

Je proces izzivanja, usmerjanja in uravnavanja človekove aktivnosti k cilju oziroma k 
zadovoljitvi potrebe, ki je bila izvor motivacije. Človeku omogoča, da zadovolji potrebo, cilj, 
ki ga je zastavil, ali pa mu je bil zastavljen. Vsaka človekova dejavnost je motivirana. 
Notranje motiviran učenec se ne oklepa ciljev, kot so nagrada, dobra ocena, priznanje in 
uveljavitev v javnosti, saj so zanj značilne notranje motivacijske spodbude (Razdevšek Pučko, 
2009). 

Od motivacije sta odvisna zanimanje in izbira za neko dejavnost, vztrajanje v dejavnosti, 
intenzivnost in ustreznost izvajanja dejavnosti glede na standarde (Tancig, 1987). 
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Psihologija motivacije se ukvarja s preučevanjem nečesa, ki temelji na naših dejanjih, kako 
postanemo (športno) aktivni ter katere vrste dejavniki vplivajo na nas, kadar smo (športno) 
aktivni (Hays in Orrell, 1998). Psihologija športne motivacije poskuša najti odgovore (Tušak, 
1999) na nekatera glavna vprašanja: kaj so in kateri so najosnovnejši motivi za ukvarjanje s 
športom, kakšna je njihova narava, ali so ti motivi pridobljeni ali prirojeni ter kakšna je 
struktura njih samih. 

Po Tušku (1997; 2003) poznamo več vrst motivacije: 
1. pozitivna in negativna storilnostna motivacija, 
2. intrinzična in ekstrinzična storilnostna motivacija, 
3. splošna in specifična tekmovalna storilnostna motivacija. 

 

MOTIVACIJA V ŠPORTU  

V vidu doseganja individualnega uspeha športnika, pa tudi posameznika, ki se rekreativno 
ukvarja s športom, je izrazito pomembna vloga motivacije v njegovem individualnem 
življenju. Športnik oziroma rekreativec ne predstavlja neke povprečne enote, ampak je 
izrazito specifična osebnost, ki zahteva izrazito individualen pristop (Tušak, 1999).  
»Posamezniki, ki se vključujejo v šport zaradi občutenja zadovoljstva, prijateljstva oziroma 
samoobvladanja, so intrinzično motivirani.« (Clews in Gross, 1995 v Tušak, 1999, str. 205). 
Užitek posameznika ob gibanju, pri doseganju ciljev, ima pozitivne psihološke učinke, saj 
posameznik občuti lastno kompetentnost in učinkovitost ter podobno. Potrebno se je zavedati, 
da nasprotna, zunanja motivacija, vedno obstaja. To pomeni, da obstaja vprašanje, ali 
športniku oziroma rekreativnemu športniku predstavlja samo dodatni motivacijski vzvod ali 
pa že kar v celoti obvladuje polje motiviranja. Za posameznika v »športnem« življenju so 
zanimive predvsem spremembe, do katere pride v teku njegove kariere ter vpliv na njegovo 
športno ali nešportno življenje. Na posameznikovo notranjo in zunanjo motivacijo torej vpliva 
širše socialno okolje, ki s svojo vrednostno strukturo pomembno oblikuje športnikov trenutni 
odnos med obema vrstama motivacije (Tušak, 1999). 

Največji problemi neukvarjanja s športno aktivnostjo je v pomanjkanju motivacije. Večina 
ljudi je pri izboru športa največkrat pod vplivom nekih trendov, ne znajo pa poslušati sebe in 
svojega telesa. Rezultat tega pristopa je pomanjkanje uživanja, ki se konča s prenehanjem 
športnega ukvarjanja ter »izmišljanjem pametnih izgovorov«. Najbolj pomembno je, da se za 
šport oziroma vadbo odločimo sami, da si izberemo športno aktivnost v kateri bomo uživali in 
nas bo razbremenila vsakodnevnega stresa. Priporočljivo je, da si izberemo vadbo, katere 
gibanje je nasprotno našemu gibanju v službi. Glede na to, da v službi največkrat presedimo 
osem ur, nam ne bo težko izbrati razgibane vadbe. Športna vadba naj bo sproščujoča in igriva, 
saj nam le tako ne bo manjkalo pozitivnih motivov za udeležbo pri rekreativnih dejavnostih 
(Kajtna in Tušak, 2005). 

Pomanjkanje motivacije je največji problem (Tušak, 2009): 
� ker ni izbrana prava športna aktivnost,  
� ker se posameznik ne zaveda, kaj ga žene in kakšne motive bi moral zadovoljevati,  
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� ker pri izboru rekreacije največkrat zapada nekim trendom, ne zna pa poslušati sebe in 
svojega telesa in  

� ker se aktivnosti ne lotimo pod nadzorom, sistematično, s postavitvijo nekih ciljev, pač 
pa preveč “na pamet”, 

� ker nismo razvili vrednote gibanja, ker to ni stil življenja družine!  

V zadnjem času se pojavlja tudi zelo pereč problem pomanjkanja motivacije mladih 
športnikov v športu, in sicer tako imenovani »burn out« učinek, pri katerem gre za nekakšno 
»izgorelost« preveč vnetih mladih športnikov, ki kar naenkrat izgubijo željo po ukvarjanju s 
športom. Ta izgorelost pogosto spremlja mladega športnika tudi v obdobju odraslosti. Stalna 
izpostavljenost stresnim situacijam, nagradam in kaznim ima lahko zelo negativen učinek, ki 
se kaže v nižji stopnji motivacije (Tušak, Marinšek, Tušak, 2009). 

Praktični pristopi k motiviranju v športu izhajajo iz štirih teoretičnih okvirjev (Kajtna in 
Tušak, 2007): 

1. Teorija storilnostne motivacije – v njej Atkinson (1964) razlaga vedenje kot 
posledico potrebe po doseganju nekega standarda oziroma neke popolnosti. 
Največkrat gre za doseganje čim boljšega nastopa športnika v primerjavi z 
nastopi drugih. 

2. Motivacija preko ojačanja – v njej naj bi bilo vse vedenje produkt različnega 
ojačanja. V športu športnik poskuša izvajati vedenja, ki pripelje do nagrade in 
se izogne vedenju, ki povzroča negativne posledice (Rushall, 1972 v Tušak, 
1997; Tušak in Tušak, 2001). 

3. Teorija incentivne motivacije – teorija predpostavlja (Birc in Veroffa, 1966 v 
Tušak, 1997) vedenje kot posledico naslednjih faktorjev: razpoložljivosti 
oziroma možnosti, pričakovanja uspeha, incentivov oziroma vrednosti in 
motivov, ki predstavljajo bolj splošne potrebe in modificirajo moč incentivov. 

4. Teorija postavljanja ciljev – slednja teorija sestoji iz načrtnega izbora ciljev in 
podciljev, ki morajo biti čim bolj konkretni, izzivalni in težavni, vendar realno 
dosegljivi. V postavljanju ciljev naj športnik sodeluje s trenerjem. 
 
Prav slednja teorija je »ena najpomembnejših športnikovih aktivnosti v procesu 
motiviranja … Raziskave (Bandura, 1997 v Tušak in Tušak, 1997;  Weinberg 
et al, 1988 v Tušak in Tušak, 1997) dokazujejo, da je s sistematičnim 
postavljanjem ciljev in s tehnikami socialnega učenja (otroci opazujejo odrasle 
in vrstnike ter jim skušajo biti podobni; na podzavestni ravni se razna vedenja 
ponotranjijo, sprejmemo jih za svoja) možno vplivati na športnikov razvoj 
spretnosti in še posebno motivacije.« (Kajtna in Jeromen, 2007, str. 18). 
Postavljanje ciljev (Cecić Erpič, 2011) je ena najbolj raziskovanih in 
uporabljanih tehnik za spodbujanje motivacije, ki se s pridom uporablja v 
športni psihologiji. Tudi športniki ter trenerji se večinoma strinjajo, da je za 
uspeh v športu pomembno, da ima posameznik jasno in natančno postavljene 
cilje, ker le-ti vplivajo na smer človekovega delovanja in na smer kakovosti 
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vadbe; pa tudi  na človekovo vztrajnost, zaupanje in samozaupanje imajo velik 
vpliv. Številne študije namreč kažejo, da se z uporabo strategije postavljanja 
ciljev poveča posameznikova učinkovitost. Cilji dajejo človeku občutek, da 
ima nadzor nad potekom dejavnosti in tako vplivajo na njegovo samozavest in 
osredotočenost na pomembne dejavnike. Motivacijsko delujejo na 
posameznika le takšni cilji, ki so zastavljeni nekoliko višje od naših sedanjih 
sposobnosti (oziroma trenutnega znanja). Pomembno je, da cilj za 
posameznika predstavlja izziv, ki pa je dosegljiv. Športniki (Kajtna in Jeromen, 
2007), ki si na poti do zastavljenega cilja postavijo vmesne, hitreje in lažje 
dosegljive cilje, ki jim vračajo pozitivno povratno informacijo, imajo bolj 
visoko motivacijo in vidijo pot h končnemu cilju jasno in dosegljivo. 
Spodbujanje motivacije poteka najučinkoviteje skozi proces postavljanja ciljev 
(Kandare in Tušak, 2010; Kajtna in Tušak, 2007; Tušak, 2005). Potrebni so 
izzivalni, specifični in procesno naravnani cilji. In prav ciljna naravnanost 
izboljša posameznikovo vztrajanje, omogoča usmeritev posameznikovega 
truda in napora ter zmanjšuje strahove.  
Študije v zvezi s sodelovanjem posameznika pri postavljanju ciljev dajejo 
protislovne rezultate (Locke in Latman, 1985; Hall in Byrne, 1988 v Tušak, 
Misja, Vičič, 2003). Večkrat je bilo dokazano, da posameznikova udeležba pri 
postavljanju ciljev vpliva predvsem na to, da si postavimo višje cilje, kot bi si 
jih sicer. Udeležba v procesu ima predvsem posredni vpliv na nastop, saj 
povečuje sprejemanje cilja in nudi občutek večje kontrole lastne aktivnosti 
(Erez in Kanfer, 1983 v Tušak, Misja, Vičič, 2003). V študiji Shuldta in 
Bongea (1979) ugotavljajo večjo uspešnost otrok takrat, ko si sami določijo 
cilje. Samostojna izbira naj bi cilju dala večji pomen (subjektivno gledano/z 
očmi otroka). Prav tako lahko M. Tušak z lastnimi izkušnjami potrdi, da so 
športniki bistveno bolj motivirani za dosego cilja, če pri njegovi izbiri in 
postavitvi aktivno sodelujejo (Tušak, Misja, Vičič, 2003).  

»Čeprav  ima motivacija v športnikovem življenju zelo pomembno vlogo, pa še danes 
ugotavljamo, da v šolah, na delovnih mestih in na vseh ostalih področjih, ki se tičejo 
storilnosti, pojem motivacije slabo razumejo.« (Tušak, 1999, str. 47). Govorimo lahko o treh 
prevladujočih napakah, ki so posledica zgrešenega pojmovanja motivacije (Tušak, 1999; 
Tušak, 2003):  

� pogosto trenerji mešajo pojma vzburjenja in motivacije; to pomeni na primer na 
predtekmovalnih motivacijskih nagovorih, ki potekajo v zadnjem trenutku pred tekmo, 
kjer trener poskuša »motivirati« svoje moštvo za zmago. Podobno direktorji poskušajo 
»motivirati« svoje delavce, učitelji učence, politiki ljudstvo itd. Te tehnike so pogosto 
učinkovite, vendar se moramo zavedati, da ne gre za motivacijo, ampak za povzročitev 
vzburjenja, ki lahko vpliva na povečanje agresivnosti in na boljšo pripravljenost na 
začetek tekme; 
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� »pozitivno mišljenje«, pogost stavek trenerjev, je druga napaka v razumevanju 
motivacije. Obstajajo dokazi, da pozitivno mišljenje preko samozavesti deluje 
pozitivno na športnikovo storilnostno vedenje, vendar pa trenerjeve sugestije ali celo 
ukazi, kot so »ti to zmoreš«, lahko delujejo tudi izrazito demotivacijsko, če so zgrajeni 
na nerealnih temeljih; 

� v prepričanju mnogih je motivacija trdno zakoreninjena v človeškem organizmu in  
njeno notranje stanje je človeku dano, prirojeno, zato ga je nemogoče ali težko 
menjati. Športnik, za katerega trenerji mislijo, da ima slabo motivacijo, naj se v tem 
pogledu ne bi mogel spremeniti, zato pogosto odnehajo in prepustijo vso stvar 
posamezniku. 

Športnik je odgovoren za svoj nastop, ki sam po sebi vključuje določen izziv. Take okoliščine 
v veliki meri določajo kognitivne predpostavke in motivacijske dispozicije, ki vplivajo na 
človekovo vedenje v storilnostnih situacijah (Tušak, 1999). »Različne hipoteze so poskušale 
odkriti determinante storilnostnega vedenja. Te naj bi bile: 

� motiv izogibanja in približevanja in njihove incentivne vrednosti, 
� pričakovanja, 
� incentivne vrednosti uspeha in neuspeha, 
� kognitivne ocene uspeha in neuspeha.« (Tušak, 1999, str. 49). 

»Storilnostno vedenje je tako najpogosteje definirano kot: 
� vedenjska intenziteta (poskušati bolje, močneje), 
� vztrajnost (vztrajati kljub možnim negativnim posledicam oz. neuspehom ali 

počasnemu napredovanju), 
� izbira možnih akcij oz. aktivnosti za doseganje cilja, 
� nastop, izvedba oz. rezultat te aktivnosti.« (Tušak, 1999, str. 49). 

O storilnostnem vedenje v športu govorimo takrat, ko se udeleženci trudijo 
močneje kot sicer, ko se koncentrirajo bolj kot običajno, polagajo več 
pozornosti sebi in športu, izbirajo daljše treninge, nastopajo bolje (Tušak, 
1999).  

V raziskavi o motivaciji rekreativnih in vrhunskih športnikov so ugotavljali, kaj ljudi 
spodbuja k športni aktivnosti in kateri so glavni motivi športno aktivnih posameznikov. 
Razlike so se pokazale pri faktorjih storilnosti in zdravja ter popularnosti. Na tem mestu 
dosegajo moški boljše rezultate. Ženske dosegajo po višje rezultate v bolj intrizičnih 
incentivih napredovanja na višjo raven in faktorju zabave (Kajtna in Tušak, 2005). Najbolj 
izpostavljeni motivi za ukvarjanje s športom, pri rekreativnih športnikih, so bili: želim biti 
telesno sposoben in zdrav, želim ostati v formi in rad se zabavam (Jeromen, 2013). 

V raziskavi Eurobarometra, Sport and Physical Activity (2010), so anketirali 26.788 
državljanov Evropske unije in ugotovili, da je najbolj pogost motivacijski dejavnik za 
ukvarjanje s športom skrb za zdravje, vzdrževanje psihofizične kondicije, zabava in 
sprostitev. Najbolj pogost amotivacijski dejavnik za neudejstvovanje pri rekreaciji pa je 
pomanjkanje časa. 
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Raziskava (Kelly, Matthews, Foster, 2012) je pokazala, da se mladostniki vse bolj zavedajo 
problemov, ki jih povzroča športna neaktivnost, kot so debelost ter bolezni srca in ožilja.  
Prav ti, zdravstveni, razlogi so lahko dobra motivacija, da se lahko vsakdo prične ukvarjati s 
športom.  

Motivacija v športu, pri rekreativnih in tudi vrhunskih športnikih, je torej nek proces, ki 
posameznika v športu usmerja k nekemu cilju. Ne nastane v danem trenutku, ampak za 
nastanek potrebuje določen čas in zahteva sistematičnost. Pod vplivom različnih dejavnikov 
se lahko motivacija športnika spreminja. Športnik je motiviran samo takrat, kadar ima 
zastavljene konkretne cilje, ki ga spodbujajo in usmerjajo v želeno smer. 

 

MOTIVACIJA PRI POUKU ŠPORTNE VZGOJE  

Spodbujanje motiviranosti učencev pri pouku, tudi športne vzgoje, je ena izmed ključnih 
veščin uspešnega poučevanja, ki sooblikujejo pozitivno vzdušje v učilnici ali telovadnici 
(Kyriacou, 1997; Tušak, 2005). 

V procesu športne vzgoje se otroci in mladostniki ne učijo in pridobivajo gibalni spretnosti, 
temveč jih učitelji tudi motivirajo za športno vzgojo in tudi za zdrav način življenja. V tem 
procesu si posamezniki oblikujejo tudi različne socializacijske spretnosti, v katerih najdejo 
možnost za oblikovanje in druženje svojega mesta v družbi (Videmšek, Berdajs, Karpljuk, 
2003). 

Motivacija pri pouku športne vzgoje igra ključno vlogo za vključevanje otrok v spontane in 
vodene skupine športnih dejavnosti. K njej vodi  tudi prijetno in zaupno ozračje, ki je 
nedvomno prisotno pri športni vadbi (Videmšek, Strah, Stančevič, 2001). 

»Učna motivacija je pomembna mediatorska spremenljivka učne uspešnosti.« (Juriševič, 
2006, str. 107). 

V kontekstu pouka, tudi športne vzgoje, je motivacija kompleksen proces, ki vključuje in 
medsebojno povezuje učitelja in učenca. Motivi, ki spodbujajo učitelja, in motivi, ki 
spodbujajo učenca, usmerjajo in ohranjajo njuno aktivnost in tako vplivajo tudi na uspešnost 
ter končne zastavljene cilje pouka (Bratanić in Maršić, 2005). Motivi, ki vodijo športnega 
pedagoga, pa tudi druge učitelje, pri svojem delu, so različni: med seboj se prepletajo notranji 
motivi oziroma vpliv notranje motivacije, kamor sodi privrženost k poklicu ali želja, da 
pomaga in prispeva k razvoju mladih, ter zunanji motivi oziroma vpliv zunanje motivacije, 
kamor sodi denarna nagrada v obliki plače, ki učitelju predstavlja eksistenčni pogoj (prav 
tam). 

Učitelj športne vzgoje mora ure pouka sestaviti tako, da omogočajo učencem zadovoljevanje 
večine motivov, ki determinirajo njihovo željo po športni aktivnosti. Želja po športni 
aktivnosti mora temeljiti na izredno močnem občutku samoučinkovitosti, kar pomeni, da 
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posameznik zaupa v uporabo lastnih sposobnosti in znanja vedenja na nivoju, ki bodo 
pripeljali do rezultata (Tušak, 1999). 

Eno od osnovnih izhodišč šolske športne vzgoje je, kako motivirati učence in jim tako 
zagotoviti tudi uspešnost. Pomembno je torej, da učitelj upošteva različnost otrok s tem, ko 
jim postavi individualne cilje, ki naj bi jih dosegel. Motivira naj jih z ustrezno vsebino in 
postopki, še posebej pa s spodbujanjem in vrednotenjem napredka posameznika (Kovač, 
Jurak, Strel, 2003; Kovač, Strel, Jurak, 2004; Bratanić in Maršić, 2005; Kovač et al, 2011) . 
Pri zagotavljanju motivacije je potrebno posebno skrb nameniti učencem z nižjo stopnjo 
prirojenih gibalnih sposobnosti in s tem povezano slabšo gibalno učinkovitostjo (Kovač, 
Jurak, Strel, 2003; Kovač, Strel, Jurak, 2004; Kovač et al, 2011). Športni pedagogi naj 
učencem pri športni vzgoji zagotovijo takšno okolje, v katerem se bodo počutili svobodne ter 
brez prisile in »muke« izvajali športne aktivnosti v zadovoljstvo in veselje (Bratanić in 
Maršić, 2005).  

Notranja motivacija je odvisna od obsega sodelovanja učencev v dejavnostih pri športni 
vzgoji, katerih namen je zadovoljevanje njihove radovednosti in zanimanja za določeno 
področje ali razvijanje znanja in veščin, potrebnih za obvladovanje tega področja (Kyriacou, 
1997). Notranje motivirani učenci pri pouku športne vzgoje doživljajo zadovoljstvo v sami 
dejavnosti. Da mora športna vzgoja oziroma učitelj krepiti razvoj notranje motiviranega 
vedenja, sta mnenja tudi Deci in Ryan (1985). 

Učitelj (Kovač et al, 2011) izbira učne metode in oblike dela, vsebine in cilje pri pouku 
športne vzgoje tako, da se učenci počutijo prijetno ter igrivo, kar jim ob drugih splošnih ciljih 
omogoči psihično razbremenitev in sprostitev od naporov, ki jih prinaša ustaljen šolski ritem. 
Vsi učiteljevi ukrepi morajo biti naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do športa, 
podpirati morajo oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sošolcev. 

Pri uporabi (Pišot in Jelovčan, 2006) katerekoli učne metode je za delo potrebno otroke 
predhodno motivirati, pri metodi igre pa je motivacija njen integralni del. Pri igri namreč 
nastaja spodbuda, ki otroka usmerja v sodelovanje in ga aktivno vključuje v aktivno skupino. 
Prav ta pozitivna motivacija pa je nujno potrebna za pogoj in uspešno delo ter nemoteno 
spremljanje otrok in njihovo napredovanje na področju znanj in umetnosti. K motivaciji, za 
izvajaje pozitivnih spodbud, odločilno prispeva prijetno in zaupno vzdušje.                                                                                                                  

Situacijsko ciljno strukturo določa motivacijska klima, ki jo lahko pojmujemo tudi kot skupno 
ciljno orientacijo posameznikov v določenem učnem okolju ali situaciji. Motivacijska klima 
vpliva na proces učenja in poučevanja. V svojih ugotovitvah so avtorji ugotavljali, kakšna je 
klima pri urah športne vzgoje. Ugotovili so, da osnovnošolci zaznavajo pri urah športne 
vzgoje klimo, usmerjeno k učenju novih veščin in spretnosti. Deklice pozitivno ocenjujejo 
vidik klime, vezan na vedenje učitelja, dečki pa v večji meri zaznavajo, da je dosežek pri urah 
športne vzgoje definiran z jasnimi normativnimi kriteriji ter ravnjo njihovih sposobnosti. Na 
zaznavanje klime pomembno vpliva tudi starost učencev (Cecić Erpič et al, 2004). Za 
oblikovanje pedagoških ravnanj, s katerimi vplivamo na aktivnost učenca, je torej zelo 
pomembno poznavanje motivacijskih dejavnikov. Prav zato je za večino avtorjev razvoj 



  Predmet in problem                 30 
 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

MAGISTRSKO DELO 

 

motivacije in njen pozitivni vpliv na potek izobraževanja procesa pri športni vzgoji eden 
pomembnejših psiholoških rezultatov športne vzgoje (Cecić Erpič, Zabukovec, Boben 2005). 

Raziskava (Strel et al, 2004) je pokazala, da osnovnošolci, ne glede na spol, navajajo enake 
motive za ukvarjanje s športom: koristnost za zdravje, zboljšanje telesne kondicije, razvijanje 
sposobnosti (Jurak, Kovač, Strel, 2007). Razlike so kasneje vidnejše skozi fantovsko 
strukturo, narejeno pri 35 motivih. Pri obeh spolih se oblikujejo podobni kazalniki, glavne 
razlike pa so predvsem v ekstrinzičnih motivih. Pri fantih se kažejo kot ukvarjanje s športom 
zaradi določenega položaja (stik z dekleti, priljubljenost, denar), pri dekletih pa zaradi 
zunanjega videza (prav tam). Intrinzični motivi ugodja, v povezavi s širjenjem perspektiv in 
iskanjem lastne identitete, lahko v obdobju adolescence povzročijo manjše zanimanje za 
gibalne dejavnosti in povečanje pasivnega preživljanja prostega časa (Currie idr., 2004; 
Engstroem, 2002, v Brettschneider in Naul, 2004; Jurak idr., 2003; Jurak, 2006; Patrikson, 
Augustsson, Eriksson, Strahlmann, 2003, v Brettschneider in Naul, 2004, Riddoch idr., 2004 
v Jurak, Kovač, Strel, 2007). Prav zato moramo v tem obdobju posebno pozornost nameniti 
pedagoškim strategijam in primernim motivacijskim prijemom. Cecicič Erpićeva (2004) 
namreč ugotavlja, da dečki motivacijsko klimo pri pouku športne vzgoje zaznajo drugače kot 
deklice, prav zato pa obstajajo razlike glede na starost učencev (Jurak, Kovač, Strel, 2007). 
Deklice bolj pozitivno ocenjujejo tisti del klime, ki je povezan z vedenjem učitelja, dečki pa v 
velik meri zaznajo, da je dosežek pri urah športne vzgoje določen z jasnimi normativnimi 
kriteriji ter ravnjo njihovih sposobnosti (prav tam).                                                                                          

Motivacijo lahko razdelimo v dva velika razreda (Deci in Ryan, 1985): 
� v ekstrinzično ali zunanjo motivacijo, kjer prepoznamo družbene nagrade, denar in 

tudi praktična darila; 
� v intrinzično ali notranjo motivacijo, kjer prepoznamo potrebo po uspehu, po 

prepoznavanju in priljubljenosti (Tušak in Tušak, 1997; Lamovec, 1986; Tušak, 1999; 
Tušak, 2001; Tušak, 2003; Tušak, Misja, Vičič, 2003; Tušak, 2003; Cecić Erpič, 
Zabukovec, Boben, 2005; Tušak, 2005; Tušak, Marinšek, Tušak, 2009). 

 

2.1.2.1 NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA V ŠPORTU IN PRI POUKU ŠPORTNE VZGOJE 

NOTRANJA MOTIVACIJA 

Deci in Ryan (1985) notranjo motivacijo opredeljujeta kot delati nekaj zaradi aktivnosti same 
in za zadovoljstvo, ki izhaja iz samega izvajanja aktivnosti oziroma nastopanja. V športu 
notranjo motivacijo najlažje opazujemo pri športnikih, ki trenirajo zaradi zanimivosti 
treniranja, zaradi zadovoljstva, ki ga doživljajo ob tem – stvari, ki se jih učijo in naučijo v 
športu ter neprestanega izboljševanja svojih sposobnosti in znanja (Tušak in Tušak, 1997; 
Tušak, 1999; Tušak, 2003).  

Notranja motivacija izhaja iz nas samih – kadar si cilj postavimo sami in kadar se z določeno 
aktivnostjo ukvarjamo zato, ker si želimo (Girandon, 2002; Komljanc, 1997; Juriševič, 2006). 
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Notranje motivirano vedenje otrok se pridobi ob doživetju občutka nekih 
zmožnosti/sposobnosti in obvladovanja neke aktivnosti, ob možnosti samoodločanja (Tušak, 
2001). To pomeni, da izvajamo aktivnost zaradi lastnega zadovoljstva (Deci in Ryan, 1985; 
Marentič Požarnik, 2003; Tušak, 2003). To pomeni, kadar je posameznik notranje motiviran, 
ne potrebuje dodatnih spodbud ali kaznovanja, ker je aktivnost že sama po sebi nagrada 
(Wooolfolk Hoy, 2001). Je vedno pozitivna, spodbujajo pa jo občutek samostojnosti, 
prepričanje v svoje sposobnosti in možnost izbire. Značilni zanjo so spontanost, izzivi, 
radovednost, želja po ustvarjanju, vzburjenje, pozitivna samopodoba, interes za določeno 
področje in notranji kriterij uspešnosti (Marentič Požarnik, 2003; Razdevšek Pučko, 2009).  

Praviloma je motivacija otrok v športu izrazito notranja. Mladi želijo v športu uživati v 
aktivnosti sami. Zanje je šport igra, ki jih osrečuje in sprošča (Tušak, 2001). Športnik naj bi 
bil torej predvsem notranje motiviran, kot pa da spodbuda potrebuje neke zunanje vzvode 
(denar, medalja, slava), ki jih srečujemo v povezavi s športom in drugimi področji življenja, 
navsezadnje tudi niso tako zanesljivi, saj hitro izginejo (Tušak, Marinšek, Tušak, 2009). 
 
Vallerand in sod. (1993) razlikujejo tri tipe notranje motivacije: 

1. notranja motivacija za spoznavanje in vedenje se nanaša na neke športne aktivnosti 
zaradi zadovoljstva, ki ga človek občuti. Športnik uživa v tem, ko se uči neke nove 
veščine, izvaja nova gibanja ali preizkuša nove tehnike; 

2. notranja motivacija za doseganje se nanaša na opravljanje neke športne aktivnosti 
zaradi užitka, ki ga prinaša doseganje nekega športnega cilja. Kadar športnik doživlja 
zadovoljstvo ob obvladanju neke nove tehnike ali doseganja nekega rezultata, je 
notranje motiviran za doseganje; 

3. notranja motivacija za doživljanje stimulacije se povezuje z biološkimi osnutki 
osebnosti in motivacije. Pojasnimo jo lahko kot udeležbo v neki športni aktivnosti 
zaradi doživljanja vzburjenja (npr. doživljanje vzburjenja hitrosti v smučanju in 
doživljanje strahu v nekaterih športnih panogah) (Tušak, 1999; Tušak, 2003). 

»V pedagoško-psihološki literaturi  je notranja motivacija najpogosteje opredeljena v smislu 
treh med seboj prepletenih elementov: 

a) kot posebna nagnjenost k zahtevnejšim nalogam, ki so za učenca izziv, 
b) kot učenje, ki ga spodbuja radovednost oziroma interes, 
c) kot doseganje učne kompetentnosti in obvladovanje učnih nalog, ki vsebuje tudi 

vrednoto pomembnosti učenja.« (Eccles et al, 1998; Pintrich in Schunk, 1996; Stipek, 
1998 v Juriševič, 2006, str. 36). 

 
»Notranja motivacija je povezana z zadovoljstvom, ki izhaja iz dejavnosti same in 
posameznikovega ukvarjanja z njo. … Ravno notranja motivacija pomembno vpliva na 
odločanje otrok za učenje in ukvarjanje s športom.«  (Cecić Erpič, Zabukovec, Boben, 2005, 
str. 104). Notranje motivirano obnašanje je posebnega pomena tudi z vidika, ko je cilj že 
dosežen, saj ostaja občutek po kompetentnosti. Pri tej obliki motiviranosti posameznik sam 
nadzoruje svoje obnašanje, ne glede na zunanje dejavnike, na katere tako ali tako nima 
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nobenega vpliva (Bakker, whiting, Van der Brug, 1996; Cecić Erpič, Zabukovec, Boben, 
2005).  
 

ZUNANJA MOTIVACIJA  

Zunanja motivacija, ki jo opredeljujeta Deci in Ryan (1985), se nanaša na množico razlogov, 
ki so zunaj športnika. Zunanje motivirani športniki so tisti, ki trenirajo, tekmujejo zaradi 
prestiža, nagrad. Sem spadajo materialne nagrade, popularnost, socialni status in ugodnosti, ki 
izhajajo iz njega (Tušak in Tušak, 1997; Tušak, 1999; Tušak, 2003). 

Za zunanjo motivacijo  je značilno sodelovanje v neki dejavnosti, katere glavni namen in cilj 
je nagrada ali priznanje in ni neposredno povezano z nalogo samo. Pri takšni dejavnosti je 
spodbuda tista, ki izpolnjuje zahteve, ki jih postavljajo drugi ali pa zgolj zagotovilo, da se 
bomo s sodelovanjem izognili negativnim posledicam oziroma neuspešnosti (Kyriacou, 1997; 
Marentič Požarnik, 2003; Tušak, 2001; Tušak, 2005). Zunanja motivacija (Girandon, 2002; 
Komljanc, 1997; Tušak, 2003; Juriševič, 2006; Razdevšek Pučko, 2009) je tista, ko nam 
zastavljeni cilj postavi nekdo drug, nekdo od zunaj (npr. starši, trener, učitelji, vrstniki in 
podobni). Je tista, za katero se posameznik uči za nagrado, da ne bi bil kaznovan, se pravi da 
so zanjo značilne zunanje motivacijske spodbude, ki izvirajo iz okolja. V največji meri jo 
spodbujajo učitelji in starši z namenom, da bi posameznik dosegel čim boljše rezultate. Povod 
za zunanjo motivacijo so zunanje nagrade, ki niso del izobraževalnega procesa (ocena, 
pohvala, materialne nagrade, priljubljenost, ugled) (Cecić Erpič, Zabukovec, Boben, 2005). 
Veliko bolje je, da je posameznik predvsem notranje motiviran, kot pa, da za spodbudo 
potrebuje neke zunanje vzvode (denar, medalje, slavo), ki jih srečujemo v povezavi s športom 
in z drugimi področji življenja in niso tako zanesljivi, saj lahko hitro izginejo (Tušak, 
Marinšek, Tušak, 2009; Tušak, Misja, Tušak, 2003). 
 
Deci in Ryan (1985) razlikujeta tri tipe zunanje motivacije: 

1. zunanja ali eksternalna regulacija se nanaša na vrsto motivacije, ki je najpogosteje 
omenjena kot zunanja motivacija. Pri jej gre za motivacijski proces, ki je usmerjen 
preko zunanjega ojačanja (nagrajevanje ali kaznovanje). Športnik se ukvarja s športom 
samo zato, da bi dosegel nagrade oziroma da bi se izognil negativnim posledicam 
(kritiki); 

2. introjecirana regulacija se nanaša na dejanje, ko zunanje silnice postanejo 
ponotranjene in športnik sam pritiska nase. Športnik, ki je motiviran s to vrsto 
motivacije, najpogosteje navaja razloge, kot so: »Počutil bi se krivega, če ne bi 
treniral.«; 

3. identifikacijska ali poistovetena regulacija se nanaša na neko vedenje, ki ga športnik 
ocenjuje in sodi kot zanj pomembno, zato trenira. Tak športnik pogostokrat pravi: 
»Odločil sem se, da treniram, ker je to zame pomembno.« (Tušak, 1999; Tušak, 2003). 
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POVEZANOST OZIROMA PREPLETANJE NOTRANJE IN ZUNANJE 
MOTIVACIJE V ŠPORTU 

Raziskovanje uspešne udeležbe v športu kaže, da športniki izbirajo sodelovanje v športu 
zaradi obeh vrst motivacije, notranje in zunanje. Notranja motivacija naj bi bila določena z 
notranjo željo po razvijanju nekih najboljših sposobnosti in spretnosti ter izzivov, medtem ko 
zunanja motivacija obsega zunanje izvore, kot so odobravanje staršev ali odraslih ter 
materialne nagrade in tekmovalno poudarjanje zmage in dosežkov (Tušak, 1999; Tušak, 
2003).  V raziskavi (Deci, 1985) o vplivu zunanje motivacije na otroke, ki so bili pred tem že 
notranje motivirani, jih je zanimal odgovor na vprašanje, ali so pod vplivom zunanjih 
vzpodbud postali otroci manj notranje motivirani. Avtor je mnenja, da če notranje 
motiviranega otroka dodatno stimuliramo z nenehnimi zunanjimi nagradami, bo sčasoma 
prevzel prepričanje, da je končen uspeh na tekmovanju bolj pomemben zaradi nagrade kot pa 
zaradi užitka samega. Zunanje nagrade se ne smejo pojavljati prepogosto, sicer so dobrodošle, 
še bolje pa je, če so napovedane in občasne (Tušak, Marinšek, Tušak, 2009). 

V okviru preučevanja obeh vrst motivacij je bilo ugotovljeno, da je lahko zunanja motivacija 
zelo nevarna notranji motivaciji, sploh če je notranja motivacija izvzeta pri pridobivanju 
izkušenj, ki je lahko samo po sebi zelo prijetno, še preden se medalje in ostale materialne 
nagrade pri športu pojavijo (Kremer, Trew, Ogle, 1997). Vendar različni avtorji (Deci in 
Ryan, 1985; Duda et al, 1995) notranje in zunanje motivacije ne pojmujejo zgolj kot dva 
nasprotna si pola, ampak kot dva dopolnjujoča se pola trajanja (v Cecić Erpič, Zabukovec, 
Boben, 2005). 

Slika 1: Značilnosti notranje in zunanje motivacije (Williams in Burden, 1997 v Cecić Erpič, Zabukovec, Boben, 
2005, str. 105) 

Notranja motivacija Zunanja motivacija 

izzivi čim lažje delo 
radovednost, interes dobre ocene 

samostojno obvladanje dejavnosti odvisnost od učitelja 
neodvisno odločanje za akcijo sledenje učiteljevi presoji 

notranji kriteriji uspešnosti zunanji kriteriji uspešnosti 

»Troppmann in Fuoss (1981) navajata v zvezi z motivacijo nekatere ključne točke, ki jih ne 
smemo zanemariti: 

� motivacija se povezuje s človeškimi notranjimi pogoji in procesi, ki jih ne moremo 
neposredno opazovati, pač pa samo posredno preko njihovih vedenjskih »outputov«; 

� motivacija in vedenje nista eno in isto; 
� rezultat motivacije je vedno aktivnost; 
� človekovo vedenje je usmerjeno k doseganju ciljev, zato bodo potrebe zadovoljene, ko 

cilj dosežemo; 
� kakor hitro je ena potreba zadovoljena, se pojavijo druge. Motivacija se nadaljuje 

stalno in posameznik je vedno člen v nikoli končani verigi izpolnjevanja potreb.« 
(Tušak in Tušak, 1997, str. 28). 
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»Takoimenovana multidimenzionalna perspektiva motivacije vključuje 7 vrst motivacije (tri 
notranje motivacije, tri zunanje motivacije in amotivacijo). Najbolj natančno so jo obdelali 
Deci in Ryan (1985) ter v zadnjem času Vallerand in sod. (1992, 1993).« (Tušak, 1999, str. 
79; Tušak, 2003, str. 84). 

Slika 2: Kontinuum samodeterminiranosti (Deci in Ryan, 1991 v Tušak, 1999, str. 79) 

Amotivacija  Ekstrinzična ali 
zunanja 

motivacija 

 Intrinzična ali 
notranja 

motivacija 

Odsotnost 
regulacije 

Zunanja 
regulacija 

Introjecirana 
regulacija 

Identificirana 
regulacija 

Regulacija za 
zadovoljstvo v 

aktivnosti 
 
       negativna                                                  Samodeterminacija                                                  pozitivna 
 

Zraven zunanje in notranje motivacije, v športu, je pomemben tudi pojem amotivacije, kar 
pomeni, da športnik ni ne zunanje ne notranje motiviran, ampak popolnoma nemotiviran, ker 
nima kontrole nad svojim vedenjem. To v konkretnih primerih pomeni, da je dober nastop 
posledica ugodnih vremenskih razmer, sreče ali napake nasprotnika, nikakor pa ne posledica 
njegovega lastnega dela. Takemu športniku preti nevarnost, da preneha s treniranjem, saj se 
pogosto sprašuje, zakaj trenira (Tušak in Tušak, 1997; Tušak, 2003). 

Podrobnejšo povezanost zunanje in notranje motivacije ter amotivacije za (ne)ukvarjanje s 
športno dejavnostjo sta opredelila Deci in Ryan (2008 v Starc in Sila, 2010). 

Slika 3: Regulacija motivacije za športno-rekreativno dejavnost (Deci in Ryan, 2008 v Starc in Sila, 2010, str. 
117) 

AVTONOMNA MOTIVACIJA                                                                      KONTROLIRANA MOTIVACIJA 
 
                                                                                                                                Zunanja regulacija 
Notranja motivacija                                                                                                 npr. kaznovanje, 
 npr. uživanje v športni dejavnosti,                                                                          nagrajevanje 
   dobro počutje 
 

Motivacija za 
ukvarjanje s športno 

dejavnostjo 
                                                                                                                               Introjektirana regulacija 
Zunanja motivacija                                                                                                 npr. želja po lepem telesu, 
 npr. identifikacija s skupnostjo ljudi                                                                      želja po izgubi teže, skrb za 
  ki se rekreativno ukvarjajo s športom                                                                    zdravje in odgovornost do  
                                                                                                                                  družbe 

AMOTIVACIJA 
??? 

 
V ukvarjanje s športom ljudi ne moremo prisiliti, kar pomeni, da zunanja regulacija na to 
nima vpliva, preostali trije dejavniki (notranja motivacija, zunanja motivacija in introjektirana 
regulacija) pa so povsem mogoči in verjetni. Tisti ljudje, ki jih primarno ženejo njihovo 
uživanje pri športni dejavnosti in občutki ugodja, ki se pri tem sproščajo, so notranje 
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motivirani, tisti ljudje, ki se ukvarjajo z isto dejavnostjo, kot njihovi prijatelji ali ljudje v isti 
skupnosti, so zunanje motivirani, medtem ko je motivacija tistih rekreativcev, ki se s športno 
dejavnostjo ukvarjajo zgolj zaradi želje po lepem telesu ali skrbi za zdravje, podvržena 
introjektirani regulaciji. Slednja, po mnenju strokovnjakov, ne zagotavlja dolgotrajnega 
ukvarjanja s športno dejavnostjo. Amotivacija lahko izniči vse motivacijske dejavnike. Njena 
narava je verjetno pogojena z materialnimi in nematerialnimi dejavniki, biološkimi in 
družbenimi dejavniki, ki se od posameznika do posameznika razlikujejo, v vsakem primeru pa 
so to dejavniki, ki ločijo ljudi na tiste, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo, in na tiste, ki tega 
ne počnejo (Deci in Ryan, 2008 v Starc in Sila, 2010). Športnik je amotiviran, kadar ne zazna 
povezanosti med svojim vedenjem, akcijami in rezultati slednjih (Tušak in Tušak, 1997; 
Tušak, 2003). 
 
»Otrok, ki je notranje motiviran, je vztrajnejši, nastopa na višjem, kvalitetnejšem nivoju in 
dokonča več nalog kot otroci, ki so pretežno ali povsem zunanje motivirani.« (Thomas in 
Tennant, 1978 v Tušak, Marinšek, Tušak, 2009). 

Zapišemo lahko, da je povezanost notranje in zunanje motivacije nuja in hkrati potreba. Za 
ukvarjanje s športom je na eni strani potrebna notranja motivacija, ki posameznika notranje 
motivira z željo po uspehu ter razvijanju boljših sposobnosti in spretnosti, na drugi strani pa 
se nas dotika zunanja motivacija, ki obsega neke zunanje izvore, kot so materialne nagrade, 
starši, učitelji, trenerji, ki odobravajo in nas spodbujajo k določenemu cilju. 

 

2.1.2.2 MOTIV 

Pojem motiva predstavlja vse tiste dispozicije in organizmične dejavnike, ki narekujejo smer 
našega doživljanja in ravnanja. To pojmovanje motiva presega problem ločevanja motivov na 
vrojene in pridobljene, saj zajema instinktivne potrebe in zavestne želje ter hotenja (Tušak in 
Tušak, 1997; Tušak, 1999). Motiv je tisto, kar človeka usmerja k dejavnosti in določa obliko, 
smer, trajanje in intenzivnost te dejavnosti (Petkovšek, 1980) ter nam daje vzgon oziroma 
energijo (Kajtna in Jeromen, 2007). Naši motivi so izjemno dinamični, kar v praksi pomeni, 
da si na eni strani nasprotujejo, na drugi pa so usklajeni (Arnejčič, 2011). 

Dober odnos do športa za določeno športno panogo še ne pomeni, da se nekdo začne ukvarjati 
s športom. Nujna je dinamogena moč motiva, ki s svojo komponento sproži človekovo 
dejavnost. Včasih je to razumsko utemeljena želja po koristnih učinkih športa, velikokrat pa 
zadošča samo močan čustven impulz in dejavnost se sproži preprosto zato, ker nas veseli. So 
razmeroma stabilne strukture kognitivno-konativnega prostora, ki se začnejo oblikovati že v 
otroštvu (Petkovšek, 1997; Černohorski, 1999). Motivi so torej relativno stabilne 
karakteristike, ki posameznika usmerjajo v začetek določene dejavnosti. To so dispozicije, ki 
se aktivirajo pod določenimi pogoji ali se aktualizirajo v obnašanju. Vendar motivi niso edini 
dejavniki, ki določajo posameznikovo motivacijo. Zraven njih moramo upoštevati še biološke 
in situacijske dejavnike (Bakker, Whiting, Van der Brug, 1996). 
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Poznamo različne vrste motivov (Tušak in Tušak, 1997; Kompare et al, 2001): 
� ena vrsta so fiziološki motivi, ki izvirajo iz organskih potreb. Ti motivi so v veliki 

večini prirojeni (npr. potreba po vodi, hrani, kisiku in tako dalje);  
� druga vrsta pa so psihosocialni motivi, ki so večinoma pridobljeni (npr. potreba po 

pripadnosti prijateljem in družini, potreba po moči, spoštovanju in prevladi, pa tudi 
potreba po ugodju, veselju, zabavi in svobodi). 

  
»Gavin (1992) loči 3 tipe pomembnejših motivov: 

� telesni: razvijanje in krepitev mišic, oblikovanje telesa in podobno, 
� psihološki so pomembni pri vzdrževanje in nadaljevanju vadbe. Ugotoviš, da te vadba 

sprošča in ti izboljšuje razpoloženje, 
� socialni: nekateri lažje vadijo v skupini, nekateri sami, drugi so tekmovalni in se radi 

udeležujejo rekreativnih tekmovanj.« (V Jeromen, 2005, str. 270). 
 
Za ustrezno motiviranje posameznika v športu (Tušak, 2001) je potrebno najprej poznati 
njegove motive, ki so praviloma zelo različni. Nekatere športnike motivira želja po 
zmagovanju, nekatere motivira želja druženja s sovrstniki, spet tretje želja po slavi, 
popularnosti ter denarju. »Vsak športnik ima več različnih potreb oziroma motivov, ki 
vplivajo na njegovo udeležbo v športu. Med najpomembnejšimi so: 

� želja po uspehu in dosežkih, 
� želja po skupinskih aktivnostih, 
� motivi, ki vključujejo željo po oblikovanju lepe postave, 
� želja po porabi odvečne energije in sproščanje vsakodnevnih napetosti, 
� želja po navezovanju prijateljskih stikov, 
� želja po zabavi in uživanju.« (Tušak, 2001, str. 62). 

 
Največkrat citirana in tudi uporabljena je teorija Maslowa (1976 v Tušak in Tušak, 1997; 
Kajtna in Jeromen, 2007; Tušak, 1999), ki pojasnjuje odnose med »nižjimi« motivi in motivi 
samoaktualizacije. Temeljne potrebe so univerzalne in instinktivne. Maslow je te potrebe 
razvrstil v pet kategorij, od najnižjih na dnu lestvice, do najvišjih, ki se lahko pojavijo šele, ko 
so nižje zadovoljene. Višja potreba se praviloma pojavi šele takrat, ko je nižja zadovoljena in 
s tem neaktivna. To imenujemo progresivno zadovoljevanje potreb.  
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Slika 4: Hierarhija motivov po Maslowu (Musek, 1993 v Kajtna in Jeromen, 2007, str. 17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dnu hierarhične lestvice se nahajajo najosnovnejše – fiziološke potrebe, med katere sodijo 
dihanje, hrana, pijača, počitek in spanje, spolnost in tako dalje. Tem sledijo potrebe po 
varnosti in gotovosti. Te potrebe prevladujejo predvsem pri otrocih. Sledijo potrebe po 
pripadnosti, ljubezni in druge družabne potrebe. Te potrebe vključujejo tako dajanje kot 
prejemanje. Naslednjo stopnjo v hierarhiji predstavljajo potrebe po spoštovanju, ki 
vključujejo samospoštovanje in spoštovanje drugih in ostale ego potrebe. Najvišji nivo na 
hierarhični lestvici pa predstavljajo samoaktualizacijske potrebe, katerih oblika se spreminja 
od človeka do človeka (Tušak in Tušak, 1997; Kajtna in Jeromen, 2007). 
Zraven vseh definicij značilnosti in pojmovanj motivacije tudi Lamovčeva (1986) ugotavlja 
nekatere naslednje značilnosti motiviranega vedenja: 

� povečana mobilizacija energije, 
� vztrajnost, intenzivnost in učinkovitost vedenja, 
� usmerjenost k cilju, 
� motivirano vedenje se spreminja pod vplivom njegovih posledic. 

 

2.1.2.2.1 MOTIVI UKVARJANJA S ŠPORTOM GLEDE NA SPOL 

Ženske (Tušak in Tušak, 1997) so bile nekoč v športu precej drugače obravnavane kot danes. 
Tam, kjer so ženskam včasih komaj dovolili sodelovati v športu, se danes navdušujejo nad 
njihovim udejstvovanjem. Na ženske, ki se ukvarjajo s športom, delujejo kulturne norme, 
pričakovanja in predsodki ter socialni pritiski okolja. Tako se kaže primerjava moških in 
žensk v športu, da med njimi obstajajo na nekaterih področjih bistvene razlike. Razlago za to 
nam ponujajo behavioristične teorije oziroma teorije socialnega učenja. Po tej teoriji obstaja 
generalizacija socialnih »feedbackov«, specifičnih za vsak spol. Ti specifični »feedbacki« 
razvijejo na eni strani aktivnega, agresivnega, k dosežkom naravnanega fanta in na drugi 
strani pasivno, umikajočo, navznoter in v čustva usmerjeno deklico. Moški so za odtenek bolj 
ego usmerjeni kot ženske, kar je verjetno posledica tega, da moške vzgajamo bolj tekmovalno 
(Tušak, 2001). Gould (1985 v Tušak, 1999) ugotavlja, da ženske – v primerjavi z moškimi –  

ugled 
ljubezen 
varnost 

fiziološke potrebe 
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med razlogi za udeležbo v športni dejavnosti višje rangirajo motive rekreacije, prijateljstva, 
imeti kaj početi in se zabavati. 

Stališča in motivi so razmeroma stabilne strukture, ki se oblikujejo že v zgodnjem otroštvu. 
Povzročajo dokaj trajen in stalen način obnašanja osebe. Temelj za oblikovanje odnosa do 
vrednot, ki jih nudi vsako področje udejstvovanja, torej tudi področje športne vzgoje, so 
osebne izkušnje, pravilna informiranost o določenih pojavih in izpolnjena pričakovanja 
(Petkovšek in Strel, 1985). Med ženskami in moškimi se pojavijo razlike v stališčih do športa 
že zelo zgodaj, v času odraščanja. Starši dekletom kupujejo punčke, fantom žoge. Razvojni 
psihologi so naredili številne raziskave s šestmesečnimi dojenčki in materami. Ugotavljajo, da 
se mame neprimerno bolj in več pogovarjajo s svojimi hčerkami kot s sinovi in dopuščajo 
fantom več svobodnega gibanja in raziskovanja kot dekletom. Med deklicami/ženskami in 
dečki/moškimi se pojavljajo razlike v stališčih glede tekmovalnega športa. Številni kritiki 
trdijo, da večina tekmovalnih športov bolj ustreza fantom/moškim kot dekletom/ženskam. 
Ravno ta razlog je eden izmed ključnih za prezgodnjo opustitev športa pri deklicah/ženskah 
(Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 2001). 

Med dečki in deklicami (Černohorski, 1999) obstajajo pomembne razlike v zunanji 
motivaciji, ki je pri dečkih višje izražena kot pri deklicah. Razlike, ki jih je pokazala 
raziskava, lahko opredelimo s tremi dimenzijami: s čustvenostjo, z odprtostjo in »mehkostjo« 
značaja. Pri športnikih lahko zasledimo dominantnost, agresivnost, težnjo po manipuliranju 
proti blagosti, nežnosti in dajanju. Potreba po dominiranju in izkazovanju je pri športu splošna 
potreba in ji ni potrebno dajati negativnega predznaka, seveda pa taka vrsta obnašanja lahko 
prestopi okvire še sprejemljivega in takrat lahko govorimo o zaviralni situaciji tega motiva.  

Fortier in sod. (1995) so med kanadskimi športniki raziskovali odnos med različnimi vrstami 
motivacije. Ugotovili so, da moški športniki izražajo višji nivo zunanje regulacije in 
amotivacije kot ženske ter manj notranje motivacije za doseganje in manj poistovetene 
regulacije (Tušak, 2005). 

Tušak in Talan (1997) sta v eni izmed raziskav ugotavljala, kateri so prevladujoči motivi za 
udeležbo v športni aktivnosti pri rekreativcih, ki se ukvarjajo z aerobiko in s fitnesom. 
Ugotovila sta, da so posameznikom najpomembnejši motivi: želim ostati v dobri formi, 
telesno zdrav in želim sprostiti svojo energijo. Motivi, kot so: rad tekmujem, rad zmagujem, 
rad imam razburljive dogodke, so pogostejši pri tistih posameznikih, ki so obiskovali fitnes, 
medtem ko so prej našteti motivi bolj značilni za ženske, ki so obiskovale aerobiko (Tušak, 
2003). 

Petkovškova (1980, 1981) je v raziskavi ugotovila, da je najpogostejši motiv za ukvarjanje s 
športom prepričanje, da to koristi zdravju, ter motiv zadovoljstva, ki izvira iz same dejavnosti. 
Tako je za najpomembnejše motive označila tiste, ki se nanašajo na željo po ohranitvi zdravja 
in fizične kondicije, sprostitvi psihične napetosti in užitku ter zadovoljstvu, ki jih nudi športna 
panoga.  
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Motivi ukvarjanja s športom  

    ŽENSKE                               MOŠKI   

� težnja po ohranitvi privlačnosti in 
vitalnosti, igrivost, želja po zabavi in 
čustven odnos do športa, 

� želja po uspešnosti in priljubljenosti, 
� motivi uspešnosti v tekmovalnem športu, 
� želja po družabnosti, 
� šport kot sredstvo za doseganje materialnih 

koristi, 
� želja po sprostitvi, 
� želja po psihofizičnem ravnotežju. 

 

� želja po priljubljenosti, uspešnosti in 
uveljavitvi, 

� želja po igri, tekmovanju in čustven odnos do 
športa, 

� težnja po integriranosti zdravega in 
sposobnega organizma, 

� želja po doživljanju naravnih lepot in 
preverjanju novih moči, 

� šport kot sredstvo za doseganje materialnih 
koristi, 

� šport kot sredstvo za kompenzacijo učinkov 
študija. 

Tabela 1: Motivi žensk in moških za ukvarjanja s športom (Petkovšek, 1980, 1981 in 1987) 

Pomembne razlike (Petkovšek, 1980) v motiviranosti za športno dejavnost je pripisati deloma 
razlikam v motivacijski strukturi in strukturi osebnosti posameznika, ki izhaja iz naravnih 
razlik med spoloma, deloma pa tradicionalnemu gledanju družinskega in družbenega okolja 
na socialno vlogo žene. Deloma pa je razlog tudi v slabših izkušnjah in manjših izpolnitvah 
prizadevanj, ki jih dekleta doživljajo ob svoji športni dejavnosti. Nikakor pa ne izvirajo 
razlike iz naravno pogojenih bioloških razlik med spoloma. 

Izsledki raziskav (Petkovšek, 1997) kasnejših let kažejo nekoliko spremenjeno obliko 
motivov za ukvarjanje s športom: 

� dobro zdravje in počutje (24%), 
� telesne in delovne sposobnosti (18%), 
� zabava, razvedrilo, sprostitev (17%), 
� užitek v gibanju (15%), 
� tekmovanje, rivalstvo (6%), 
� telesni napor (5,6%), 
� športni videz (5,2%), 
� stil življenja prijateljev (4,5%). 

Značilne razlike v motivaciji so povezane le s starostjo, spolom in stopnjo izobrazbe 
anketiranih, deloma pa tudi s telesno zmogljivostjo in krajem bivanja. Vodilo motiva 
(ohranjanje zdravja in dobre telesne sposobnosti) lahko označimo kot izrazito 
razumska motiva odraslih, ki izražata zavestno težnjo k biopsihičnemu ravnotežju v 
organizmu. Šolska mladina, ki ima na tem področju več izkušenj, pa veliko bolj 
poudarja pomen čustvene motivacije (motiv zabave, razvedrila in užitka v gibanju). 
Sledijo si motivi, ki se razlikujejo glede na spol (motiv tekmovanja, telesnega in 
športnega napora). Moškim pomeni šport v življenju veliko pomembnejšo aktivnost 
kot ženskam. Na zadnjem mestu pa se pojavi motiv, ki je vezan na družbeni sloj 
prebivalcev.  
Razlogi za ukvarjanje s športom so precej podobno rangirani med vsemi skupinami 
odraslih prebivalcev, le zadovoljitev teh motivov ni enaka. To pa odločilno vpliva na 
mesto in pomen športa v sistemu njihovih vrednot. 
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Med zastavljenimi cilji (Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 2001) projekta »Vplivi redne, vodene in 
programirane športne vadbe na nekatere razsežnosti psihosomatičnega statusa ljudi v zrelem 
obdobju« so bili ugotovljeni naslednji, najpogostejši motivi za udeležbo pri izvedenih 
športnih/rekreativnih programih: 

� veselje do športne rekreacije in gibanja, privlačna ponudba, 
� skrb za zdravje, teža, lepa postava, 
� izboljšanje splošne kondicije in gibalnih sposobnosti, 
� učenje novega, povečanje znanja o športu, zanimanje za športno panogo, 
� prijetno druženje, prijatelji, 
� strokovno vodstvo, 
� boljše razpoloženje, zapolnitev prostega časa, 
� brezplačna organizirana aktivnost, 
� izboljšanje psihičnih sposobnosti, koncentracije. 

Največ vprašanih je poudarilo motiv »veselje do športa in gibalnih dejavnosti«. Ta 
motiv je bil v preteklosti žal premalokrat poudarjen in privzgajan v zavest odraščujoče 
mladine. Zaradi tega se ta primanjkljaj pri odraslih generacijah še vedno pozna. Na 
drugem in tretjem mestu sta motiva, ki sta med seboj povezana in pomembna, kadar 
zagovarjamo in poudarjamo vpliv športne rekreacije na zdravje. Ostali navedeni 
motivi imajo nižje frekvence, vendar zaradi tega niso nič manj pomembni. 

Perovškova (2001) je v svoji raziskavi ugotovila in potrdila izsledke predhodnih raziskav, da 
je pri študentkah zelo prisotno zavedanje o pomembnosti športa v vsakdanjem življenju za 
ohranjanje psihosomatskega ravnovesja in telesnih sposobnosti. Zraven tega vidijo v gibanju 
v naravi možnost sprostitve po psihičnih obremenitvah. Študentke Fakultete za šport so 
izbrale naslednje najpomembnejše motive ukvarjanja s športom: 

� dobra družba prijateljev, 
� družabnost, zabava, priložnost potovanja in spoznavanja novih krajev in ljudi, 
� zanimiv in privlačen šport, 
� vedri in zabavni ljudje, ki me privlačijo. 

Podobne rezultate je v raziskavi svojega diplomskega dela dobila M. Orel (2001). Primerjala 
je motive za ukvarjanje s športom med učiteljicami razrednega pouka in študentkami prvega 
letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani. Izpostavila je naslednje motive, ki so zelo pomembni 
za obe skupini merjenk: 

� sprostitev in uživanje v športni igri,  
� korist zdravju, 
� gibanje v naravi, 
� zanimiv in privlačen šport, 
� boljše telesne sposobnosti. 

Zaključki, do katerih je prišla omenjena avtorica, so, da se študentke in razredne 
učiteljice zelo zavedajo koristnosti gibanja in s tem ohranjanja zdravja ter izboljšanje 
kondicije, medtem pa se po drugi strani kaže razlika v zrelosti žensk obeh merjenih 
skupin, saj študentke izpostavljajo pomembnost druženja, potovanja in sklepanja 
novih prijateljstev, razredne učiteljice pa dajejo večji poudarek gibanju in igri. 
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V vrhu hierarhične lestvice stališč ukvarjanja s športom je Šparovčeva (2001) ugotovila tiste 
trditve, ki izražajo pozitiven odnos do športa. Razredne učiteljice visoko cenijo vrednost 
športnih aktivnosti kot sredstvo za sprostitev in ohranjanje vitalnosti v vseh življenjskih 
obdobjih. 

Nekoliko spremenjen vrsti red motivov ukvarjanja s športom študentov Univerze v Ljubljani 
pa je ugotovil Majerič (2001): 

� užitek, razvedrilo, zabava, 
� druženje in stik s prijatelji, 
� psihična sprostitev, 
� pridobivanje kondicije, 
� sproščanje napetosti, 
� oblikovanje telesa in skrb za lepo postavo, 
� doživljanje naravnih lepot, 
� način življenja, 
� preverjanje lastnih sposobnosti, 
� uspešnost, tekmovanje, izziv. 

Za študente je značilen intelektualni pristop k športni dejavnosti, kar so ugotovile že 
prejšnje raziskave (Petkovšek, 1980, 1981). Študentje se ukvarjajo s športom 
predvsem zaradi užitka, zabave in razvedrila, druženja s prijatelji, psihične sprostitve, 
pridobivanja kondicije in sproščanja napetosti. V drugem delu pa so razvrščeni motivi 
oblikovanje telesa in skrbi za lepo postavo, način življenja, doživljanje naravnih lepot, 
preverjanja lastnih sposobnosti, uspešnost. Slednji se nekoliko razlikujejo od 
predhodnih raziskav Petkovškove (1980, 1981), kjer so bili specifični motivi 
ukvarjanja s športom želja po sprostitvi, težnja po privlačnosti in ohranjanju lepega 
telesa. Podatki kažejo, da se motivi za ukvarjanje s športom iz leta v leto spreminjajo 
zaradi spremenjenega načina življenja, študija in preživljanja prostega časa (Majerič, 
2001). 
 

Pri vseh dosedanjih raziskavah (Petkovšek, 1980; Petkovšek, 1981; Petkovšek in Strel, 1985; 
Doupona Topič, 1997; Petkovšek, 1997; Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 2001; Majerič, 2001; 
Tušak, 2005; Fortier, Vallerand, Briere in Provencher, 1995 v Tušak, 2005) so avtorji prišli do 
zaključka, da se motivi za športno dejavnost po spolu precej razlikujejo. 
Doupona Topič (1997) in Petkovškova (1980, 1981 in 1997) ugotavljata, da so pri ženskah 
bolj priljubljeni športi, ki ne zahtevajo drage opreme in se jih ženska lahko udeleži skupaj z 
drugimi družinskimi člani. Ženske imajo raje športe, pri katerih gre za občutenje in 
oblikovanje lastnega telesa, težnjo po ohranitvi privlačnosti in vitalnosti, igrivosti, željo po 
zabavi. Te ugotovitve se skladajo z ugotovitvami Tuška (2005), ki je zapisal, da primerjave 
glede na spol kažejo, da ženske v športu bolj ustrezajo profilu rekreativnega športnika, saj 
kažejo več notranje motivacije. 
Moški (Doupona Topič, 1997; Petkovšek, 1980, 1981 in 1997) se za razliko od žensk bolj 
nagibajo k športom, ki temeljijo na tekmovanju, zmagovanju in premagovanju nasprotnika ter 
želji po priljubljenosti, uspešnosti in uveljavitvi. Tušak (2005) potrjuje slednje raziskave s 
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trditvijo, da moški bolj ustrezajo tekmovalcem. Moški se od žensk razlikujejo v ciljnih 
orientacijah. Naravnani so bolj storilnostno, pomembnejša sta jim motiva zdravja in 
popularnosti. Fortier, Vallerand, Briere in Provencher (1995 v Tušak, 2005) zaključujejo, da 
je za ženske bolj značilna samodeterminacijska motivacijska orientacija kot za moške. 
Motivi, ki jih navajajo avtorji (Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 2001; Majerič, 2001) ne glede na 
spol, so: veselje do športne rekreacije in gibanja, privlačna ponudba, skrb za zdravje, teža, 
lepa postava, izboljšanje splošne kondicije in gibalnih sposobnosti, užitek, razvedrilo, zabava. 
Prav tako so študentke (Orel, 2001; Perovšek, 2001; Šparovec, 2001) v svojih diplomskih 
delih potrdile izsledke prejšnjih raziskav glede popularnosti motivov za ukvarjanje s športom. 
Ti motivi so: sprostitev in uživanje v športni igri, korist zdravju, psihična sprostitev, druženje 
in stik s prijatelji. 
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2.2 ŠPORTNA VZGOJA 

Športna vzgoja v osnovni šoli predstavlja edino redno športno dejavnost za celotno populacijo 
otrok od 6. do 15. leta starosti (Kovač in Jurak, 2009). Zato sta njen obseg in kakovost 
izjemnega pomena za zdrav razvoj, oblikovanje zdravega življenjskega sloga in ustrezno 
socializacijo otrok. Pomemben vpliv ima na otrokove prostočasne dejavnosti (Kovač, Strel, 
Jurak, Dežman, 2001).  

»Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti 
ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in 
kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega 
človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih 
navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih 
življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako 
lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.« (Kovač et al, 
2011, str. 4). »Je eden najpomembnejših vzvodov promocije telesne dejavnosti mladih, saj je 
v večjem ali manjšem obsegu obvezni sestavni del šolskega kurikuluma. Zato imata šola in 
športna vzgoja tudi z vidika javnega zdravstva zelo pomembno vlogo.« (Škof, 2010, str. 192).  

Šolska športna vzgoja je zelo pomembno mesto športne dejavnosti otrok in mladostnikov, 
vendar jim ne zagotovi dovolj potrebne dejavnosti. Zato bi bilo potrebno: 

a) usmeriti vse sile v povečanje obsega športne vzgoje (idealno bi bilo vsak dan po eno 
šolsko uro), 

b) razširiti programe športne vzgoje, ki spodbujajo otroke in mladostnike k športni 
dejavnosti v šolskih športnih programih v prostem času (Škof, 2008). 

Bistvo športne vzgoje, predvsem v predšolskem in šolskem obdobju, je igra. Ima pomembno 
vlogo pri razvoju otroka v celostno, harmonično in ustvarjalno osebnost. Z igro otrok razvija 
duševne in telesne razsežnosti ter zadovoljuje potrebo po gibanju (Pistotnik, 2004).  

Poudarek  šolske športne vzgoje v osnovni šoli je na zdravem telesnem in duševnem razvoju 
otrok. Vsebine športnih programov morajo biti prilagojena posamezniku, njegovim potrebam 
in telesnemu razvoju. Program gibalnih dejavnosti mora izhajati iz različnih potreb in 
zmožnosti otrok, da bodo lahko uspešni in bodo doživljali veselje (Čavničar, 2005). 

Smisel športne vzgoje je dvoplasten. Na eni strani se pojavlja notranji – športni in vzgojni 
smisel; na drugi strani pa se pojavlja zunanji smisel, katerega je potrebno umestiti v nek širši 
kontekst – ekonomski, socialni, družinski, zdravstveni, higienski, kulturni, okoljski (Hosta, 
2006). 

Namen športne vzgoje je učencem zagotoviti vsestranski telesni in duševni razvoj. Na 
motorično učinkovitost športna vzgoja vpliva le s sistematično vadbo. Dolžnost vsake šole pa 
je, da učencem zagotovi in zagotavlja ustrezno športno izobrazbo, v njih razvija trajne navade 
za telesno kulturo ter jih usmerja v pravilno izrabo prostega časa (Lotrič in Štemberger, 
2005). 
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Vzgojno področje, ki prispeva k oblikovanju harmonično razvite osebnosti in usmerja otroke 
in mladino v športno delovanje ter pri tem uporablja športna sredstva, športne vsebine, športna 
didaktična pomagala, športne objekte, se imenuje športna vzgoja (Kristan, 1992). Otroštvo in 
mladost (Štemberger, 2005) sta namreč odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebe, del te 
pa lahko oblikujemo in privzgojimo s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Njihov vpliv je z 
odraščanjem otroka vse manjši, zato bi se moral kakovosten proces športne vzgoje začeti že v 
prvem razredu.  

Športna vzgoja vpliva na učenčevo telesno rast in z njo povezane sisteme gibalnega aparata, 
dihalnega, živčno-mišičnega in drugih sistemov. V prvem izobraževalnem obdobju je zelo 
pomembno zagotavljanje široke senzomotorične prilagoditve in z njo povezane sposobnosti 
učenja gibanja. Ob tem pa ne smemo pozabiti na razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti, kot so 
koordinacija gibanja, hitrost, moč in gibljivost (Cankar et al, 1998). 

Športna vzgoja (Škof, 2003; Dežman, C. in Dežman, B., 2004) vpliva na usvajanje gibalno-
estetskih, gibalno-ritmičnih, gibalno-taktičnih in gibalnih spretnosti in veščin ter z njimi 
povezanega teoretičnega znanja. Vpliva tudi na skladen gibalni, telesni, spoznavni in 
čustveno-socialni razvoj učencev; oblikuje njihove vrednote ter ustrezne odnose med njimi. 
Bila naj bi proces motivacije za šport in proces sekundarne socializacije, ki vključuje 
razvijanje družbenih vrednot, norm, etičnih načel in vzorcev vedenja (Kovač et al, 2001). 

Hiter razvoj industrije nam je prinesel velik vpliv sprememb na področju elektronike, s tem pa 
nakup sodobnih računalniških sistemov v vsaki družini. Tako že mlajši šolarji veliko časa 
preživijo pred računalniki in televizorjem. Prav zato ima šolska športna vzgoja velik vpliv na 
to, ali bo posameznik sprejel šport kot vrednoto. Zato naj bi bil športno-vzgojni proces 
kakovosten in prilagojen vsakemu posamezniku (Štemberger in Mandelc, 2005). 

Športno-vzgojna dejavnost z dodanimi elementi zdravstvene vzgoje navaja učence na zdrav 
način življenja. S pridobljenim športnim znanjem se učence usposablja za trajno 
gibalno/športno aktivnost in zanimanje v vsej življenjski dobi, saj se zavedajo varovanja in 
krepitve zdravja. Vsa ta spoznanja in veščine privzgajamo učencem skozi daljše časovno 
obdobje – skozi vse razrede osnovne šole. Predvsem pri pouku športne vzgoje pa ne smemo 
pozabiti pomembnega dejavnika, da se ljudje med seboj razlikujemo. To je pomemben 
dejavnik, saj rezultati, ki jih dosegajo posamezniki, niso zgolj odvisni od njihovega truda, 
interesa, prizadevnosti, temveč tudi od mnogih drugih dejavnikov: družina, okolje, 
zdravstveno stanje posameznika (Dimic, Krežman, Kolarič, 1996). 

Zdravo počutje posameznika je temelj duševne in telesne aktivnosti. Namen učitelja pri vsaki 
uri športne vzgoje je, da spodbuja posameznika v skrbi za svoje zdravje. Pri tej vzgoji naj 
vsak učitelj spremlja: smisel za skupno igro, medsebojno pomoč pri igri, upoštevanje pravil 
igre ter ustvarjalnost pri ritmičnem izražanju (Mirtič, 1994). 

Otrokom je vedno bolj omogočeno, da svobodno rešujejo gibalne probleme, pri čemer jih 
učitelj spodbuja in usmerja. Za športno vzgojo najmlajših je vredno upoštevanje spoznanja, da 
je instinkt za gibanje močnejši od utečenega poučevanja (Ulaga, 1996). 
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Izobrazba in vzgoja za športni življenjski slog je poglavitni del zdravstvene vzgoje. Ob 
upoštevanju napovedi in stališč kardiologov je športna vzgoja dobesedno vzgoja za življenje. 
Takšnega vzgojno-izobraževalnega cilja nima noben drug predmet. Športno-vzgojni ideal je 
vzgojiti, izobraziti in pridobiti slehernega mladega človeka za zdrav, športni slog življenja v 
vseh življenjskih obdobjih (Kristan, 2001). 

»Za antropološko-humanistični model šolske športne vzgoje so pomembne naslednje 
značilnosti:  

� celosten vpliv na učenca: na vse ravni človekove osebnostne zgradbe (ne samo 
motorične sposobnosti); enako pomembno je oblikovanje kognitivnih, doživljajskih in 
aksioloških prvin, 

� načrtno iskanje nagnjenj za to ali ono športno vsebino, 
� emocionalno in racionalno dojemanje športa kot kulturne in civilizacijske vrednote v 

vseh starostnih obdobjih, 
� pomembnejši sta dejavnost in športno druženje kot pa zavidljiv športni rezultat, 
� stigmatiziranje učencev zaradi manjših motoričnih sposobnosti in različnih 

nespretnosti ni dopustno; učenec naj spozna, kje se lahko približa boljšemu in kje se 
ne more, 

� premagati samega sebe je večja vrednota kot premagati sošolca, 
� zmagovalci so vsi, ki nalogo opravijo.« (Kristan, 1992, str. 25). 

Temeljni namen (Kovač in Jurak, 2009) športne vadbe v osnovni šoli je omogočiti, da postane 
otrok gibalno kompletna oziroma gibalno izobražena osebnost. Njene značilnosti so: 

� ustrezna gibalna učinkovitost (Kristan, 1992; Ulaga, 1996; Strel et al, 2003; Čavničar, 
2005), 

� redna gibalna dejavnost (Cankar et al, 1998; Lotrič in Štemberger, 2005), 
� usvojenost spretnosti in znanj, ki posamezniku omogočajo sodelovanje v različnih 

športnih dejavnostih (Kovač et al, 2001; Kristan, 2001; Dežman C. in B., 2004), 
� razumevanje vloge gibanja in športa ter njunih vplivov na oblikovanje zdravega 

življenjskega sloga (Dimic, Krežman, Kolarič, 1996; Kristan, 2001; Škof, 2003; 
Dežman C. in B., 2004).  

Bistvene razlike med športno vzgojo in drugimi učnimi predmeti v osnovni šoli so (Kristan, 
2009, str. 94): 

� »športna vzgoja je edini predmet, ki poskuša uravnovesiti enostransko 
poudarjeno skrb za intelektualni razvoj mladega človeka; je torej nujen 
dejavnik v celostni rasti ter razvoju otrok in mladih ljudi; 

� športna vzgoja je nezamenljiv del zdravstvene vzgoje, je priprava na zdravi 
način življenja v vseh življenjskih obdobjih in priprava na boj proti 
civilizacijskim obolenjem, ki so v prvi vrsti posledica gibalne zanemarljivosti 
in zasedenosti; 

� dolgoročnejši namen športne vzgoje je v sodobni družbi pomemben za 
slehernega človeka, ne glede na spol, starost, poklic, socialno stanje, kar velja 
veliko manj ali sploh ne velja za druge učne predmete.« 
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Spoznanja (Zurc, 2008) na področju povezav med gibalno aktivnostjo in kognitivnim 
razvojem kažejo, da obstajajo povezave med gibalno aktivnostjo in usvajanjem novega 
znanja. Rezultati kažejo, da učenci, ki so bili deležni celostnega poučevanja z metodo gibalne 
aktivnosti, pri matematičnih vsebinah, bolje poznajo in razumejo pojme ter so uspešnejši pri 
reševanju enostavnih in zahtevnejših matematičnih problemov (v Cotič, Zurc, Pišot, 2007; 
Cotič, Zurc, Kozlovič, 2004; Zurc in Cotič, 2004). Povezanost (Planinšec, 2007b) gibalne 
aktivnosti in šolskih dosežkov so ugotavljali še različni drugi avtorji: Tomporowski (2003),  
Pišot in Planinšec (2005), Taras (2005). Interes za takšne raziskave je predvsem v vse manjši 
prisotnosti športne vzgoje v učnih načrtih, saj so mnogi mnenja, da športna vzgoja skrajšuje 
čas, ki bi ga sicer lahko namenili za druge predmete. Vendar rezultati raziskave (Planinšec, 
2007b) kažejo, da je gibalna aktivnost premo sorazmerna s splošnim učnim uspehom in 
ocenami. Najaktivnejši so bili učenci, ki so dosegli odličen učni uspeh, najmanj aktivni pa 
učenci z zadostnim uspehom. 

Pri pouku (Krpač in Sršen, 2006) športne vzgoje, posebej na razredni stopnji, se pogosto 
srečujemo s problemom prenizke aktivnosti učencev. Poljak (1990) poudarja, da lahko čas 
pouka čim bolje izkoristimo, če upoštevamo didaktično načelo ekonomičnosti. Le tako lahko 
s čim manjšo porabo časa, moči in sredstev pri športni vzgoji dosežemo največji možni učinek 
– torej čas, ki ga učenci po učiteljevih navodilih učinkovito izkoristijo za dosego ciljev. 

Šola ima poleg staršev najpomembnejši vpliv na otrokov interes za vključevanje v gibalne 
aktivnosti. Smiselno bi bilo povečati število ur športne vzgoje v šolah, saj ima lahko 
vsakodnevna športna vzgoja pomembne dolgoročne učinke na gibalno aktivnost odraslih 
(Planinšec, 2006a). 

Pouk športne vzgoje je pogosto še vedno zapostavljen predmet v osnovni šoli, tako je 
pokazala analiza rezultatov. Na to kažejo dolgotrajne priprave na uro športne vzgoje, ki so 
pogosto povezane z zamujanjem. Tako je učna ura krajša kot 45 minut, efektivni čas učencev 
pa znaša 10 minut. Na teden so učenci deležni treh ur športne vzgoje, žal pa so rezultati 
pokazali, da nekaj ur odpade zaradi drugih, nešportnih vsebin (Štemberger in Mandelc, 2005). 

Koprivnikarjeva (2010) je izvedla raziskavo med 120 učenci in pridobila mnenja, kakšen je 
odnos do športne vzgoje in mnenje o gibanju na različnih površinah. Povedali so, da se večina 
učencev veseli športne vzgoje in da se radi gibljejo. Po gibanju se počutijo odlično, zdravo, 
utrujeno, lepo, sproščeno, veselo. 

Športna vzgoja je torej pomembna sestavina vsake športne kulture. Šola mora vsakemu 
posamezniku omogočiti pravilno športno izobrazbo in prispevati k trajnemu razvoju in 
navadam za zdrav način življenja v kasnejšem obdobju. Učitelj mora športne programe 
naravnati tako, da izhajajo iz posameznika, njegovih sposobnosti, lastnosti, spoznanj in 
interesov. Z ustrezno uporabo učnih vsebin, oblik in metod dela lahko pomembno vpliva na 
razvoj otrokove osebnosti. Poleg tega pa mora imeti vsak učitelj, ob zadostnem znanju in 
delovnih pogojih, tudi primerne osebnostne lastnosti.  
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2.2.1 NAČRTOVANJE ŠPORTNO-VZGOJNEGA PROCESA 

Učni načrt šolske športne vzgoje (Kovač et al, 2011) je temelj za pripravo učiteljeve letne 
priprave in njegovega letnega delovnega načrta. Pri načrtovanju letne priprave upošteva 
posebnosti šole (kadrovske, materialne, geografske in podnebne razmere ter tradicijo) in 
učencev, ki jih poučuje (interesi, biološki razvoj). Skladno z navodili učnega načrta se učitelj 
odloči, kolikšen del celotnega časa bo posvetil predstavljenim dejavnostim in vsebinam 
(časovna razporeditev skupnega števila ur). Od učiteljev zahteva (Kristan, 1992) natančno 
izpopolnjevanje glede obveznosti motoričnih sposobnosti (športno-vzgojno karton), hkrati pa 
zapostavlja motorično znanje, pa tudi teoretično. Zagotoviti mora (Kristan, 2009) ustrezno 
sistemskost oziroma vsebinsko vertikalno smotrno povezanost od 1. razreda osnovne šole do 
konca srednje šole. Učitelje mora obvezovati, hkrati pa je potreben strokovni dogovor, kje 
kdaj in koliko lahko učitelji glede na krajevne in druge posebnosti ponujajo vzgojno-
izobraževalne vsebine po lastnem izboru. V učnem načrtu (Markun Puhan in Kovač, 2005) so 
zapisana vsa izhodišča za delo učitelja, cilji, predlagane vsebine in specialno-didaktična 
priporočila ter navodila za ocenjevanje. Učno-ciljna naravnanost učnega načrta (Markun 
Puhan in Kovač, 2005; Kristan, 2009) omogoča avtonomijo učitelja in šole pri sestavi 
programa, hkrati pa zahteva prevzem strokovne odgovornosti za njegovo izpeljavo. Učitelj 
(Markun Puhan in Kovač, 2005) naj sestavi učni program tako, da bo vsak učenec motiviran 
in uspešen. Pri dodajanju (Kristan, 2009) novih učnih vsebin učitelj ni omejen, če je 
predhodno že udejanjil temeljne učne cilje iz učnega načrta. Udejanjanje učnega načrta je 
delovna obveza vsakega učitelja. 

Letna priprava mora vsebovati obseg ur, znanj in sposobnosti, globino predelane vsebine – 
odvisna je od razmer, interesov in sposobnosti učencev, tradicije in drugih dejavnikov – in 
zaporedje vsebin (tem). Usklajena mora biti z letnim delovnim načrtom šole in učitelja 
(Dežman, C. in Dežman, B., 2004). 

»Vsak vzgojno-izobraževalni proces temelji na: 
� ustreznem odnosu med načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem, 
� načrtu poučevanja, strategijah učenja, preverjanjem znanj, disciplinskim režimom in 

naključnih dejavnikih, 
� uradnim načrtovanjem in prikritimi pričakovanji učitelja na eni in učenca na drugi 

strani, 
� vzgojno-izobraževalnem programu, sprejetim na nacionalni ravni, letnim načrtom, 

sprejetim na ravni institucije, učiteljevim načrtom in dejansko izvedbo.« (Kovač et al, 
2001, str. 25). 

Učitelj mora pri načrtovanju učne priprave upoštevati naslednje: 
� »priprava ima jasne in ustrezne cilje, 
� izbrane vsebine, metode in struktura učne ure ustrezajo ciljem,  
� učna ura je načrtovana tako, da ustrezno povezuje prejšnjo in naslednjo uro, 
� učna gradiva, sredstva, viri in pripomočki so dobro pripravljeni in pravočasno 

preverjeni, 
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� vse odločitve v zvezi z načrtovanjem upoštevajo učence in okolje, učna ura je 
oblikovana tako, da vzbuja in vzdržuje pozornost, interese in vključevanje učencev.« 
(Kyriacou, 1997, str. 19). 

Vzgojno-izobraževalni proces (Kristan, 1992) zajema vsa tri osebnostna področja (affectus, 
cogito, motus). Na podlagi takšnega učenja mora proces ure športne vzgoje, pa tudi drugih ur, 
vsebovati: 

a) vzgojo v ožjem smislu besede (afektivno, konativno, socialno, aksiološko področje), 
b) izobraževanje (kognitivno področje), 
c) razvijanje psihomotoričnih sposobnosti (področje motorike). 

Kvalitetna priprava za uro športne vzgoje naj bo napisana kratko, jedrnato in pregledno. 
Vanjo veliko rišemo ali skiciramo. Skica – risba organiziranja vadbe in izvedbe posamezne 
vadbene dejavnosti – pove več kot opis. Metodični, vsebinski, količinski in organizacijski deli 
priprave v praksi potekajo vzporedno, zato naj bodo tudi ti prikazani (Dežman, C. in Dežman, 
B., 2004).  

Načrtovanje (Štemberger, 2004a) vzgojno-izobraževalnega dela je potrebno zaradi bolj 
optimalnega uresničevanja predpisanega učnega načrta, izognemo se improvizaciji in s tem 
bolj kvalitetno izpeljanemu delu, učitelju pa omogoča tudi lažjo spremljavo lastnega dela. Ko 
se pripravljamo (Kyriacou, 1997) na potek in organizacijo učno-vzgojnega procesa, moramo 
imeti v mislih prav vse, kar bomo med učno uro potrebovali. Vedeti moramo tudi, kako 
zaposliti učence, ki ne »telovadijo«, kdo bo postavil in pospravil učne pripomočke, kako si 
bomo zapisali opažanja o poteku učne ure. Priprava je torej ključni dejavnik za pripravo na 
uspešen pouk.  

»Poleg vsebinske in metodične priprave sta organizacijska in količinska priprava nujni del 
načrtovanja vsake vadbene enote. Vsaka učna ura mora biti sestavljena iz treh logično 
povezanih delov:  

� pripravljalnega,  
� glavnega in  
� sklepnega dela.  

V vseh treh delih učitelj uporablja čim bolj pestre in učinkovite učne oblike ter 
metode. Izbiro podredi ciljem, vsebini, posebnostim skupine (število učencev, spol, 
starost, sposobnosti, znanja) in pogojem dela. Organizacijske oblike izbira in usklajuje 
tako, da zagotovi varnost, motivacijo in učinkovitost vseh učencev. Učitelj uporablja 
čim več različnih orodij in pripomočkov, prilagojenih starosti učencev. Večjo 
nazornost, preglednost, zanimivost in učinkovitost pouka lahko doseže tudi s smiselno 
uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (računalnik in ustrezni 
računalniški programi, merilnik števila korakov, srčne frekvence in/ali porabe 
energije, navigacijske naprave, fotoaparat, kamera, prenosni telefon idr.), saj s tem 
lažje in nazorneje prikaže ter osmisli praktične dejavnosti, posledica pa je tudi hitrejše 
učenje in kakovostnejše znanje  učencev. Prav tako lahko individualno spremlja 
učenčevo obremenitev pri vadbi in njene učinke.« (Kovač et al, 2011, str. 39). 



  Predmet in problem                 49 
 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

MAGISTRSKO DELO 

 

Vsebino in organizacijo vadbe (Štemberger, 2004a) je potrebno prilagoditi v vsakem razredu 
posebej, saj so v njem učenci z različnimi sposobnostmi, interesi in znanji. Če želi učitelj 
uspešno načrtovati, mora poznati cilje učnega načrta, sodobne tehnike načrtovanja, predznanje 
učencev, upoštevati pa bi moral tudi dosežene cilje oziroma ocene iz prejšnjega razreda. Pri 
organizaciji procesa (Cankar et al, 1998) ure športne vzgoje naj bo učenje in urjenje 
namenjeno razvoju gibalnih sposobnosti, športnih znanj, miselnih procesov in vrednostnih 
usmeritev ter pridobivanju čustveno-socialnih izkušenj. 

Učitelj se mora pred vsako uro športne vzgoje pripraviti vsebinsko, metodično, organizacijsko 
in psihično. Pri sestavljanju posamezne učne priprave si pomaga z ustrezno tematsko 
pripravo: izbere ustrezno vsebino, cilje in učno tehnologijo. Tematska priprava je lahko 
predmetno ali medpredmetno zasnovana. Če se učitelj odloči, da tematsko pripravo oblikuje 
medpredmetno, mora cilje, vsebine, trajanje in druge dejavnike načrtovanja uskladiti s 
tematskimi pripravami drugih predmetov (Dežman, C. in Dežman, B., 2004). 

Pri sestavi programa in učne priprave naj učitelj upošteva sposobnosti, znanja in interese 
posameznika, skladno z operativnimi cilji učnega načrta pa izbere tiste vsebine, metode in 
oblike, ki omogočajo celosten razvoj učenčeve osebnosti. Med vadbo naj načrtno spodbuja 
učence k spoštljivemu obnašanju (Markun Puhan in Kovač, 2005; Zurc in Pišot, 2006). 
Učitelju ne zadostuje zgolj ozka strokovna izobrazba, temveč mora dobro poznati pedagoške, 
psihološke, didaktično-metodične zakonitosti pouka, da se lahko kvalitetno pripravi in izvaja 
vzgojno-izobraževalno delo (Kubale, 1999). 

Prav tako bi moral učitelj za pripravo ure športne vzgoje pri načrtovanju (Krpač in Sršen, 
2006) upoštevati načelo ekonomičnosti – izbira učnih vsebin in oblik ustreza etapi učnega 
procesa in spolu učencev. Vsak učitelj mora sestaviti premišljeno organizacijsko pripravo v 
soodvisnosti s snovno, metodično, organizacijsko ter količinsko pripravo, kar naj bi po 
mnenju Kovačeve s sodelavci (2004) vsaka učna priprava vsebovala.  

 

2.2.2.1 ETAPE OZIROMA STRUKTURA UČNEGA PROCESA 

Učne etape so načrtovane, v sebi sklenjene manjše ali večje učno-vsebinske celote, 
prilagojene učnim zmožnostim učencev. Posamezno učno etapo mora povezovati vodeča ideja 
z jasno izraženim osrednjim namenom (posredovanje določenega znanja, določenega 
doživetja, določene spretnosti) in s predpostavkami za učni uspeh. Učna enota ni najmanjša 
enota, razpade namreč na vrsto spet logično zaokroženih še manjših učnih ali didaktičnih 
situacij oziroma kratkih učnih korakov, ki jih je potrebno predhodno predvideti ali pripraviti, 
saj terjajo velik manevrski prostor za sprotno prilagajanje konkretnim učnim razmeram 
(Strmčnik, 2001; Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003). 

Preden pričnemo preučevati didaktične načine učnega dela, ki temeljijo na predpisanih učnih 
vsebinah, moramo najprej spoznati strukturo učnega procesa (Kubale, 1999). Struktura 
učnega procesa je pomembna zato, da bi posamezne vsebinske in metodične ukrepe povezali 
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v smiselno, vzročno povezan red in jih razvrstili glede na postopnost in logični potek učnega 
procesa (Strmčnik, 2001). Uspešno lahko izvaja učni proces le tisti, ki temeljito spozna vse 
njegove elemente v njihovem medsebojnem razmerju in funkcionalni zvezi (Kubale, 1999). 
Artikulacija učnega procesa ne more biti poljubna, ampak mora imeti svoj izvor in utemeljitev 
predvsem v naslednjih funkcijah. Po Strmčniku (2001, str. 154) se glasi tako: 

� načrtovanje učne teme in enot, 
� izvedba načrta, 
� konsolidacija učnih rezultatov, 
� uporaba. 

Didaktiki so strukturo učnega procesa različno razčlenjevali. Najvidnejši didaktiki so S. 
Gogale, G. Šilih in V. Poljak, katerih artikulacija učnega procesa je zapisana v nadaljevanju. 

Artikulacija učnega procesa po Gogalu (1951, 1966 v Strmčnik, 2001, str. 160): 
1. »stopnja izhodišča, 
2. prehod v novo snov, 
3. posredovanje nove učne snovi, 
4. utrjevanje, 
5. ponavljanje, 
6. vaja, uporaba in aplikacija.« 

»Čeprav podobna, je bolj racionalna Šilihova artikulacija (1961 v Strmčnik, 2001, str. 160): 
1. stopnja priprave ali uvajanja, 
2. stopnja pridobivanja, 
3. stopnja posploševanja (umevanja, povzemanja, urejanja, uvrščanja), 
4. stopnja uporabljanja (utrjevanja).« 

»Osnovne etape učnega procesa, ki jih navaja Poljak in številni drugi pedagogi, so: 
� pripravljanje učencev na pouk, 
� obravnavanje novih učnih vsebin, 
� vadenje pri obravnavi nove učne snovi,  
� ponavljanje predelane učne snovi, 
� preverjanje znanja.« (Kubale, 1999, str. 36). 
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KOGNITIVNA STRAN PSIHOLOŠKA STRAN 

(Učne metode) 

METODIČNA STRAN 

(Učna sredstva in pripomočki) 

MATERIALNO-TEHNIČNA STRAN 

Poljak (1990, str. 53) je strukturo učnega procesa opredelil takole. 

Slika 5: Struktura učnega procesa po Poljaku (1990, str. 53) 

 

 
DIDAKTIČNI SISTEMI:       NALOGE: 

� HEVRISTIČNI           
                                         A.  materialne naloge –     

� PROGRAMIRANI                                                                                         znanje 
                                                  B.  funkcionalne naloge –                        

� ZGLEDNI                                                                                         sposobnosti                                                                                                                  
                                                                                                     C.  izobraževalne naloge 

� PROBLEMSKI    
          IZOBRAŽEVANJE   

� MENTORSKI                                                                                           
 

      

 

 

Pripravljanje učencev na pouk poznamo pod različnimi imeni. To so: vstop, začetna situacija, 
navezava, vpeljava, uglasitev učne enote, ogrevanje, izhodišče, motivacijska stopnja, 
ponavljalna stopnja (Strmčnik, 2001), uvajanje, postavitev problema (Strmčnik, 2001; 
Kubale, 1999), priprava, postavitev cilja, postavitev naloge, motiviranje, ustvarjanje 
razpoloženja, razdelitev nalog (Kubale, 1999) in podobno. Vse v bistvu označujejo izhodišče 
za nadaljnji potek in vsebujejo tri temeljne funkcije: napoved učnih vsebin, ponovitev 
predznanja in izkušenj ter motiviranje (Strmčnik, 2001). Je uvodni del v učno uro. Učence 
moramo vsestransko pripraviti, da bodo lahko uspešno reševali didaktične naloge. Učencem 
moramo podati informacijo, o čem se bodo učili, jih usmeriti k tistemu, kar bodo dali, 
nakazati pot k reševanju problemov (Kubale, 1999). 

Obravnava učne snovi – tudi to stopnjo imenujejo različno: primerjanje, pridobivanje, 
opazovanje, razumevanje, pojasnjevanje, spoznavanje, sintetiziranje, miselno predelovanje, 
sprejemanje, reševanje problema in podobno.  Temeljne naloge pouka so eksplicitno izražene 
v naslovu te stopnje: informiranje, formiranje in vzgajanje. Zlasti zadnji dve sta velikokrat 
radi spregledani (Strmčnik, 2001). Je ena tistih etap, od katere je v veliki meri odvisen učni 
uspeh. Nekateri didaktiki menijo, da je potrebno 35 % učnega časa, ki je za predmet določen, 
nameniti prav obravnavi nove učne snovi. Zaradi njene pomembnosti so mnogi didaktiki  to 
etapo poimenovali z različnimi imeni z različnih elementov – spoznavni, psihološki, 
metodični, organizacijski element. Pridobivanje znanja je osnovna naloga pouka. Z njo so 
povezane formalno izobraževalne in vzgojne naloge (Kubale, 1999).  

Ponavljanje/utrjevanje učne snovi je potrebno zato, da preprečimo pozabljanje učenčeve 
usvojene snovi. Ta stopnja skrbi za trajnost naučenega, utrjevanje pa ima poleg nje tudi 
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izpolnitveno, izrazno in aplikativno vrednost. To pomeni, da je utrjevanje podaljševanje 
oblikovanja pojmov in drugih posplošitev, kajti učenec se med njimi še nadalje poglablja v 
naučeno snov. Ponavljanje je namenjeno utrjevanju učnih vsebin (Strmčnik, 2001). Uspeh 
ponavljanja je odvisen od poznavanja in upoštevanja psiholoških zakonitosti: pomnjenja in 
pozabljanja. Na ponavljanje je potrebno učence motivirati. Pri ponavljanju moramo upoštevati 
sodobna didaktična načela. To so: načelo individualizacije pouka, sistematičnosti, postopnosti 
in druga (Kubale, 1999).  

Ocenjevanje znanja je samostojna stopnja učnega procesa. Ima lastno specifično didaktično 
funkcijo, ki nikakor ne sovpada niti s preverjanjem niti z utrjevanjem znanja. Ocenjevanje je 
didaktično dopustno šele, kadar sta predhodno izpolnjena slednja dva pogoja: preverjanje in 
utrjevanje (Strmčnik, 2001). Ocenjevanje znanja služi učencem kot spodbuda za učenje in 
samokontrolo, učitelju pa, da ugotovi, v koliki meri je uspel realizirati vzgojno-izobraževalne 
cilje (Kubale, 1999). Z ocenjevanjem sklenemo stopnjo učnega procesa, njegovih zakonitosti, 
pravil in poteka (Strmčnik, 2001) ter ugotovimo dosežen uspeh; to je kvaliteto in kvantiteto 
osvojenega znanja in stopnjo razvitih sposobnosti, spretnosti in navad (Kubale, 1999). 

 »Za potrebe športne vzgoje se je Pirc (1984) najbolje približal Poljakovim didaktičnim 
stopnjam vzgojnega procesa: 

� pripravljanje za učno in vzgojno delo, 
� posredovanje novih informacij, 
� urjenje novih psihomotoričnih nalog, 
� ponavljanje pridobljenega znanja in pridobivanje spretnosti, 
� treniranje (za mlajšega otroka manj primerno), 
� tekmovanje, 
� testiranje, 
� preverjanje in vrednotenje.« (Pišot in Jelovčan, 2006, str. 34). 

Proces učenja pri športni vzgoji poteka po treh stopnjah, ki so med seboj povezane s tremi 
stopnjami učenja gibalnih spretnosti in teoretičnega znanja (Dežman, C. in Dežman, B., 
2004). 
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STOPNJA VADBENEGA PROCESA 

 
STOPNJE USVAJANJA GIBANJA 

1. stopnja – POSNEMANJE IN PREIZKUŠANJE 
 

oponašanje prikazanih gibanj, izvajanje (ponavljanje) 
gibanj v počasni izvedbi, stabilnih okoliščinah, 
preprostih igralnih situacijah ipd. 

STOPNJA GROBO USVOJENEGA GIBANJA: 
 

gibanje je v olajšanih okoliščinah v glavnem pravilno 
izvedeno (prisoten je še zavesten nadzor gibanja). 

2. stopnja – UTRJEVANJE 
 

izvajanje (ponavljanje) gibanj v nekoliko oteženih 
razmerah (hitrejše gibanje, bolj sestavljeno gibanje, 
zahtevnejše igralne situacije, zmanjšan prostor, večja 
gneča ipd.). 

STOPNJA NATANČNE IZVEDBE GIBANJA: 
 

gibanje je pravilno in zanesljivo izvedeno v olajšanih 
okoliščinah (zavesten nadzor gibanja je manjši, ker je 
gibanje skoraj avtomatizirano). 

3. stopnja – IZPOPOLNJEVANJE 
 
izvajanje gibanja v zelo oteženih razmerah (velika 
kompleksnost in hitrost, zapletene in spremenljive 
igralne situacije, napadalnejši nasprotnik, stresne 
tekmovalne in igralne okoliščine ipd.). 

STOPNJA STABILIZACIJE IN UPORABE 
GIBANJA V RAZLIČNIH OKOLIŠČINAH: 

gibanje je pravilno, natančno, zanesljivo in je v 
različnih okoliščinah lahkotno izvedeno, je 
prilagodljivo v različnih okoliščinah. 

Tabela 2: Stopnje vadbenega procesa in usvajanja gibanja (Dežman, C. in Dežman, B., 2004) 

V vseh treh stopnjah (Dežman, C. in Dežman, B., 2004) bodo učenci usvajali in predvsem 
razvijali ustrezne:  

a) gibalne sposobnosti: koordinacija, natančnost, ravnotežje, hitrost, agilnost, moč;  
b) psihične sposobnosti: orientacija v prostoru, hitrost kompleksnega odzivanja, 

situacijsko razmišljanje; 
c) lastnosti: sodelovanje, medsebojna pomoč, vztrajnost ipd. 

Za doseganje zastavljenega cilja, usvajanja določenih znanj, razvoja sposobnosti si morajo po 
vrsti slediti prav vse etape učnega procesa. Vadbeni proces torej razčlenimo po didaktičnih 
stopnjah učnega dela – etapah vadbenega procesa, ki zajemajo celoten proces – od izbire 
vsebin do praktične izvedbe. Ustrezati pa morajo zaporedju, ki ga določajo faze 
psihomotoričnega učenja (Pišot in Jelovčan, 2006) . 

 

2.2.2.1.1 Analiza in načrtovanje 

Ta faza (Dežman, C. in Dežman, B., 2004) poteka brez učencev. Pred pričetkom šolskega leta 
si vsak učitelj zase naredi letno pripravo, ki predstavlja izvedbeno različico uradnega učnega 
načrta za športno vzgojo.  

 

2.2.2.1.2 Izvajanje in sprotno preverjanje 

V tej fazi (Dežman, B. in Dežman, C., 2004) učitelj uro športne vzgoje vodi, jo poučuje. Pred 
vsako uro vadbenega procesa naj učitelj učence seznani z njeno vsebino in jih ustrezno 
spodbudi k vadbi. Med vadbo jih seznanja s posameznimi deli vsebine in organizacijo dela. 
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Vsako novo vadbeno dejavnost najprej pokaže v počasni izvedbi; tako si učenci ustvarijo 
vidno predstavo o njej in zaporedju njenih delov. Drugič jo kratko opiše in po potrebi 
predstavi njen pomen. Če je potrebno, jih seznani še s pravili, ki jih je potrebno med 
izvajanjem upoštevati. Tako si učenci ustvarijo pojmovno in vrednotno predstavo o tej 
dejavnosti. Sledi ponovni nazorni prikaz vadbene dejavnosti, za njo pa preizkušanje. 

Med opravljanjem vadbe (prav tam) je pomembno učiteljevo nadzorovanje vadbe. Z njim 
učitelj ugotavlja morebitne pomanjkljivosti ali napake v izvajanju gibanja ali gibalni 
aktivnosti učencev in v organizaciji vadbe. Če se pojavijo napake le pri posameznikih, jih 
skuša odpraviti le pri njih. Če pa se napake ponovijo v sklopu cele skupine, vadbo prekine, 
prikaže napako, kratko razloži, kaj ni pravilno in kako lahko napako odpravijo. Na koncu še 
enkrat pravilno pokaže izvedbo. S tem si učenci oblikujejo pravilno in napačno predstavo 
izvedbe. Ta sporočila predstavljajo temelj učinkovitega samonadzora gibanja. Učenci morajo 
imeti občutek, da jih učitelj opazuje, da se zanje zanima in da je zadovoljen, če napredujejo. 
Med vadbo jih spodbuja in pohvali, če nalogo opravijo bolje kot prej. 

Učitelj (Zadnik, 2005) preverja ravni pridobljenega znanja, razvoj sposobnosti in spretnosti po 
izvedbi vseh naštetih učnih etap. Na podlagi pridobljenih povratnih informacij ugotavlja, ali 
so učenci dojeli oziroma razumeli nove učne cilje. Sproti pa ugotavlja tudi ustreznost 
postopkov svojega pedagoškega dela. Torej pomeni preverjanje samokritično vrednotenje 
svojega dela. 

 

2.2.2 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 

Spremljava in vrednotenje (Kovač, Strel, Jurak, 2004, str. 47) sta podlagi za ocenjevanje 
športne vzgoje. Pri ocenjevanju upoštevamo naslednja osnovna izhodišča (Razdevšek Pučko, 
1995; Kovač, Novak, 1998a; Kovač, Jurak, Strel, 2003; Štemberger, 2003):  

� vrednotimo predvsem učenčevo gibalno znanje ob upoštevanju individualnih 
sprememb v telesnem in gibalnem razvoju; 

� upoštevati je treba, da so otroci različni, saj so njihove značilnosti in sposobnosti 
odvisne od njihovih dispozicij, predhodnih izkušenj ter družbenega okolja, v katerem 
živijo. Postaviti jim je treba individualne cilje, poiskati vsebine, kjer bodo uspešni, 
diferencirati metodične postopke in poudarjati pomembnost njihovega osebnega 
napredka; 

� osnova za vrednotenje učenčevih dosežkov so standardi znanja, ki jih iz obstoječega 
učnega načrta določi učitelj v svojem letnem učnem načrtu; 

� predvsem naj bo ocena spodbuda, da se učenec vključi v šport. Ocena pa ni le odraz 
učenčevih dosežkov, z njo športni pedagog posredno oceni tudi uspešnost svojega 
dela; 

� v ospredje notranjega preverjanja je vredno postaviti holistični ali celostni pristop, ki 
tesno povezuje preverjanje in ocenjevanje s poučevanjem in učenjem. Učitelj naj v 
takem procesu preverjanja in ocenjevanja vse bolj postaja mentor, ki usmerja učence k 
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doseganju postavljenih ciljev. Skladno s tem izhodiščem naj učitelj pripravi oziroma 
izbere svoj model in merila preverjanja in ocenjevanja, ki ga predstavi učencem in 
staršem na začetka šolskega leta; 

� merila ocenjevanja morajo biti na začetku šolskega leta jasno predstavljena vsem 
učencem. Ocenjevanje v prvem triletju je opisno. Zapis naj bo skrbno pretehtan, 
objektiven, a naravnan pozitivno. 

Preverjanje in ocenjevanje (Dežman, C. in Dežman, B., 2004) potekata ob koncu tematskih 
sklopov, ki jih je učitelj predvidel za ugotavljanje doseganja operativnih ciljev in standardov 
znanj ter vrednotenje posamezne ravni spretnosti in znanja. Ti podatki mu povedo, ali so se 
učenci približali ciljem in standardom znanj oziroma ali je bila vadbena enota pravilno 
izvedena in zastavljena učinkovito. Terminološko (Komljanc, 1997) in pojmovno se med 
seboj razlikujeta, vendar sta v učni praksi pojma edinstvena, ker se s preverjanjem zbirajo 
nujne informacije za realizacijo nalog pouka. Preverjanje in ocenjevanje se opazujeta kot 
enotna komponenta, ki je neposredno povezana z motivacijo, obravnavo učne snovi, 
utrjevanjem in urjenjem (v Pedagoška enciklopedija, 1989). Je del (Medveš, 1990) učnega 
procesa, kar pomeni, da sta kot celota – nerazdružljiva. Preverjanje (Bizjan, 2004) znanja med 
učno-vzgojnim procesom nam služi za ugotavljanje dejstva, ali učenci snov obvladajo do 
stopnje, ko jih lahko ocenimo. Z uvedbo (Škof, 2003) preverjanja in ocenjevanja se je močno 
povečala potreba po literaturi in didaktičnih gradivih. K temu lahko veliko pripomorejo 
didaktični plakati.  

Preverjanje je:  
� proces, ki je tesno povezan z nadzorom vadbe. Mora biti usmerjeno na posameznega 

učenca. V njem učitelj sproti ugotavlja, kako hitro in koliko so učenci dosegli 
zastavljene operativne cilje in standarde znanj. Usmerjeno mora biti na posameznega 
učenca, njegove izide pa primerja z izidi ostalih učencev. Izidi preverjanja povečajo 
notranjo in zunanjo motivacijo učencev, hkrati pa povedo učitelju, ali je že smotrno 
začeti z ocenjevanjem (Dežman, C. in Dežman, B., 2004; Dežman, 2001),  

� osnova ocenjevanja (Komljanc, 1997), 
� zbiranje informacij (Razdevšek Pučko, 1996), 
� faza učnega procesa, kjer ugotavljamo dosežek oziroma rezultat posameznega učenca 

glede na zastavljeni cilj (Adamič, 1996), 
� potek dela pri običajnih urah športne vzgoje med procesom učenja. Učitelj daje 

učencu sprotno povratno informacijo o dosežku (Vračun in Žolgar, 2003).  

Vrednotenje (Kyriacou, 1997) napredovanja učencev je bistveni del poučevanja in šolskega 
učenja. S tem pojmom so mišljena vsa preverjanja in ocenjevanja znanja. Za vrednotenje 
učenčevega znanja so na razpolago najrazličnejše metode in za vsako je značilen drugačen 
postopek. Vrednotenje služi najrazličnejšim namenom, med katerimi so najpogostejši 
naslednji: 

� povratna informacija učitelju o napredovanju učencev, 
� povratna informacija učencem, 
� motivacija za učence, 
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� beležke o napredovanju, 
� ugotavljanje trenutnega znanja, 
� ocenjevanje pripravljenosti učencev za prihodnje učenje. 

Ocenjevanje:  
� temelji na podlagi z merili zasnovanega vrednotenja učenčevega doseganja standardov 

znanj. Ocenjujejo stopnjo športnih (gibalnih, praktičnih, teoretičnih) znanj, ki so v 
učnem načrtu opredeljena kot standard znanja, ne ocenjujemo pa številnih, prav tako 
pomembnih nekognitivnih ciljev (interes učenca, higienske navade, sposobnosti, 
stališča, vedenjski vzorci, motivacijo in podobno) (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2006; 
Štemberger, 2006); 

� je proces, ki je usmerjen v oblikovanje kakovostnega mnenja o ravni usvojenosti 
izbranih gibalnih spretnosti in teoretičnega znanja. Učitelj torej ovrednoti tisto, kar 
ocenjuje po določenih kriterijih. Raven obvladovanja gibalnih spretnosti ali 
teoretičnega znanja ocenjuje občasno, v skladu z vadbenim načrtom in standardi znanj. 
Učitelj bo najlažje in najbolj objektivno ocenil raven doseženih standardov pri učencu, 
če bo med vadbenim procesom opazoval učenca in ga sproti popravljal (Dežman, 
2001; Dežman, C. in Dežman, B., 2004). Da lahko učenca ocenimo, ga je potrebno 
načrtovano opazovati in spremljati njegov napredek. Potrebno pa je povedati tudi, da 
učenca opazujemo nenačrtovano, predvsem vzgojno področje, čeprav le tega ne 
ocenimo (Dimic, Krežman, Kolarič, 1996);  

� je presojanje, merjenje, primerjanje rezultata glede na zunanje kriterije, na dosežke 
drugih otrok ali glede na relativen napredek posameznika (Adamič, 1996); 

� ne sme biti prepogosto; je samo občasno. Ocenjujemo lahko samo po daljšem obdobju 
vadbe gibalne naloge. Ocena je sredstvo in ne cilj za doseganje veselja pri športni 
vzgoji, za motivirano redno delo, razvijanje teoretičnih in gibalnih znanj, gibalnih 
sposobnosti, športne kulture, sodelovanja, fair playa (Bizjan, 2004); 

� je sestavni del pouka. Učitelj vrednoti spretnosti in sposobnosti, ki so jih učenci razvili 
in znanja, ki so jih učenci pridobili. Različne ravni doseganja ciljev pretvori v oceno 
ali mnenje. Ocenjevanje je miselni proces, v katerem učitelj primerja usvojeno znanje 
s standardi posamezne ocene. Za vsako oceno mora imeti učitelj postavljena merila in 
kriterije ocenjevanja (Zadnik, 2005). 

V literaturi (Kristan, 2009) se največkrat zasledijo trije nameni ocenjevanja:  
� informativni namen – gre za obveščanje staršev, učiteljev, vodstva šole in učiteljskega 

zbora o učni storilnosti posameznikov; 
� pedagoško-motivacijski (didaktični) namen – gre za namen ocenjevanja, kadar učencu 

pomeni ocena spodbuda; 
� administrativno-normativni (družbeni) namen – ima klasifikacijski in selekcijski 

namen; učencu omogoča vpis v višji razred oziroma vpis v srednjo šolo ali nadaljnje 
izobraževanje (Kristan, 2009). 
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Pri ocenjevanju športne vzgoje upoštevamo naslednja osnovna izhodišča: 
� »vrednotimo predvsem napredek v učenčevem gibalnem znanju, ob 

upoštevanju individualnih sprememb v telesnem in gibalnem razvoju; 
� upoštevati je treba, da so otroci različni, saj so njihove značilnosti in 

sposobnosti odvisne od njihovih dispozicij, predhodnih izkušenj in družbenega 
okolja, v katerem živijo. Postaviti jim je treba individualne cilje, poiskati 
vsebine, kjer bodo uspešni, diferencirati metodične postopke in poudarjati 
pomembnost njihovega osebnega napredka. Zagotoviti je potrebno uspešnost, 
ne glede na kakovost in količino predznanja; 

� osnova za vrednotenje učenčevih dosežkov so standardi znanja, ki jih iz 
obstoječega učnega načrta določi učitelj v svojem letnem načrtu; 

� vsak učenec naj bo uspešen. Predvsem naj bo ocena spodbuda, da se učenec 
vključi v šport. Ocena pa ni le odraz učenčevih dosežkov, z njo učitelj 
posredno oceni tudi uspešnost svojega dela. Ocena zagotavlja motivacijo in 
veselje do športa; 

� ocenjevati je potrebno tako relativni napredek kot absolutno doseženo znanje.« 
(Kovač, Jurak, Strel, 2003, str. 55). 

»Učitelj mora spremljati gibalno učinkovitost (gibalne in funkcionalne sposobnosti ter telesne 
značilnosti, športno znanje) ter dejavnike sodelovanja učencev. Tako lahko strokovno načrtuje 
svoje delo in sam določi standard znanja za svoje učence za vsako leto posebej v okviru 
standardov, ki jih učni načrt navaja za celo vzgojno-izobraževalno obdobje. Za učence s 
težavami v gibalnem razvoju, z manj ustrezno morfološko strukturo, po težjih poškodbah ali 
kronično bolne pripravi individualne standarde.« (Kovač et al, 2011, str. 39). 

Ocenjevanje pri športni vzgoji se od ocenjevanj pri drugih predmetih nedvomno razlikuje, saj 
pri športni vzgoji ni učenčevega izdelka, ki bi ga lahko učitelj v miru pregledal in ocenil. 
Ocenjevanje poteka hitro in brez možnosti t.i. »ponavljanja posnetka«. Med ocenjevanjem 
mora učitelj zaposliti tudi druge učence, kar je pri športni vzgoji še kako pomembno, 
predvsem z vidika varnosti, zato je optimalna rešitev ure, ko ocenjujemo znanje otrok, 
smiselna uporaba skupinske učne oblike – vadbe po postajah. Učitelj na eni od postaj ocenjuje 
znanje otrok, na drugih postajah pa so učenci gibalno zaposleni s takšnimi nalogami, ki ne 
potrebujejo varovanja in so zasnovane tako, da se učenci ne dolgočasijo. Organizacija in 
postavitev vadbenih mest sta zelo pomembna, saj mora imeti učitelj med ocenjevanjem 
pogled na vse učence in učencem ne sme obračati hrbta. Ocenjevanje v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju je opisno, zato učitelj nima časa, da bi si sproti zapisoval in 
oblikoval opisne ocene za vsakega posameznika; imeti mora namreč že vnaprej pripravljene 
opisnike in kriterije (tabele), v katere bo vpisoval znanje s kljukico; po končani uri športne 
vzgoje pa mora te ocene pretvoriti v opisne ocene (Štemberger, 2006). 

Številne študije (Kyriacou, 1997) in raziskave o preverjanju znanja v osnovni šoli so potrdile, 
da je pravično in ustrezno ocenjevanje šolskih nalog ter beleženje in poročanje o 
napredovanju učencev zelo pomembno (v Bennet s sodelavci, 1984; HMI, 1988; Mortimore s 
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sodelavci, 1988; Crooks, 1988). Zlasti slednji ugotavlja, da ima ocenjevanje velik vpliv na 
učenčevo zaznavanje lastnih dosežkov in na njegovo nadaljnjo usmeritev v zvezi z učenjem. 

Na preverjanje in ocenjevanje (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2006) vpliva opravičevanje učencev 
od športne vadbe pri športni vzgoji, saj je izogibanje zaradi slabih ocen eden 
najpomembnejših vzrokov za izostajanje od pouka (v Lovšin et al, 1988).  

V. Štemberger (2003c) je v raziskavi zanimalo, na kaj vse morajo biti pozorne učiteljice ob 
oblikovanju ocene. Potrdilo se je namreč dejstvo, da je samo ocenjevanje znanja še tako 
teoretičen konstrukt in da bo potrebno veliko izobraževanja in novih generacij, da bo 
miselnost tega, kaj ocenjevati in preverjati, presežena. Učiteljice namreč pri preverjanju in 
ocenjevanju znanja upoštevajo sodelovanje učenca pri športni vzgoji, trud učenca, njegovo 
vedenje. Pomembno se jim zdi tudi prinašanje športne opreme, napredek učenca in njegovo 
znanje, pa tudi interes, ki ga kaže posameznik pri športni vzgoji. Avtorica meni, da bo na 
področju vrednotenja in ocenjevanja potrebno še veliko izobraževanj in novih generacij, da bo 
razlikovanje in miselnost, kaj preverjati in kaj ocenjevati, spremenjena. 

V sodobni šoli se velikokrat pojavljajo problemi in dileme v zvezi s preverjanjem in 
ocenjevanjem znanja. Avtorica navaja (Bevc, 2005), da je v praksi zaznan prevelik poudarek 
ocenjevanju znanja na račun kakovosti pouka – učenje samo za oceno, premalo poudarka za 
ocenjevanje znanja pa se nameni učencem s posebnimi potrebami. Težave na račun tega se 
odpravljajo, vendar je nujno stalno strokovno usposabljanje učiteljev ter delavcev, ki so 
vključeni v proces vzgoje in izobraževanja. 

Pri iskanju kriterijev za ocenjevanje športne vzgoje moramo upoštevati več faktorjev, ki 
vplivajo na končno oceno: znanje učencev, gibalne sposobnosti učencev, dosežki učencev ter 
prizadevnost in sodelovanje pri športni vzgoji, je v raziskavi zapisal Šmid (2002). Učitelj je 
tisti, ki lahko objektivno oceni le tistega učenca, katerega je sistematično spremljal in o njem 
vodil natančno evidenco (dnevnik dela) aktivnosti pri športni vzgoji. Avtor je v svoji raziskavi 
predstavil računalniški program – razpredelnico primera spremljanja, vrednotenja in 
ocenjevanja učencev. 

 

2.2.2.3 CILJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA IN NJIHOVA REALIZACIJA 

KAJ SO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI 

Učni cilji so sestavni del učnega načrtovanja in najpomembnejši regulator pouka. Označujejo 
predstavo o izobraževalnih in vzgojnih namenih, ne le učnih vsebin, marveč tudi celotne učne 
organizacije. Usmerjajo vzgojno-izobraževalne odločitve, čeprav to cilji sami niso. Veliko 
odločitev je namreč vezanih na povsem konkretne učne situacije, ki jih ni mogoče vnaprej 
predvideti. Toda te odločitve učitelja so kvalitetnejše, če jih usmerjajo splošnejši učni cilji. 
Šele takrat cilji ne bodo pasivni izraz umišljenega »naj bi« stanja, temveč aktivna motivacija 
in napotilo, da bo to stanje tudi doseženo, zato mora učitelj upoštevati zaplete v zvezi z 
njihovo enotnostjo, nastajanjem in stopnjami (Strmčnik, 2001). 
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KAKO POSTAVLJAMO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE CILJE IN ZAKAJ SO 
POMEMBNI 

Postavljanje ciljev je najpomembnejši vidik načrtovanja. Ko učitelj izbira izobraževalne cilje, 
jih je dolžan jasno zapisati in jih kasneje tudi analizirati glede na učenčevo znanje, 
razumevanje, spretnosti in vedenje. Tako načrtovanje je izjemno zapleteno, saj ima večina 
učiteljev v glavi veliko ciljev za posamezno uro, ki pa se glede na učence izrazito razlikujejo 
(Kyriacou, 1997). 

Izbira vzgojno-izobraževalnih ciljev je odvisna od učiteljeve didaktične učinkovitosti, pa tudi 
od tega, kako jih bo učitelj sam reševal. Manj konkretne in z vidika uresničevanja bolj 
oddaljene splošne vzgojno-izobraževalne cilje je mogoče realizirati z bolj konkretnimi 
vzgojno-izobraževalnimi cilji (Cankar et al, 1998). Pri načrtovanju učnih ciljev didaktičnih 
sklopov je pomembno slediti načelu racionalne izrabe časa. Čas realizacije narekuje 
zahtevnost, obseg in globina ciljev ter razvojne in učne značilnosti učencev. Različne starosti 
učencev in različni učni programi prinašajo vrsto razhajanj v navedenih kategorijah (Nolimal, 
Beuermann, Kovačič, Rogelj, Kramarič, 2001).  

Spremembe v družbeni ureditvi, drugačni pogledi na šolsko športno vzgojo, upoštevanje 
otrokovih razvojnih značilnosti in povezovanje spoznanj različnih znanosti narekujejo 
spremembe v postavljanju ciljev in izbiri vsebin, predvsem pa zahtevajo drugačne učiteljeve 
prijeme. Učitelj postavi otrokom individualne cilje, ki naj bi jih dosegel. Individualni cilji 
vsakega posameznika so različni in temeljijo na specifični storilnosti, zato učitelj prilagaja 
vsebine in določa obremenitve posameznika (Kovač, Strel, Jurak, 2004). Učitelj se pri 
določanju posameznikovih osebnih ciljev osredotoča na preverjanje športnih znanj in 
spremljanje sprememb v telesnih značilnostih (Kovač, Jurak, Strel, 2003; Kovač, Strel, Jurak, 
2004). Ob upoštevanju splošnih ciljev učitelj omogoči posamezniku psihično razbremenitev 
in sprostitev od naporov – torej počutiti se mora prijetno in igrivo (Kovač, Jurak, Strel, 2003).  

Načrtovanje vadbe obsega določanje realnih ciljev, izbiro ustreznih vaj in metod dela ter 
preverjanje napredka. Vsi ti procesi morajo biti zasnovani na objektivnih podatkih in znanju 
udeleženca športa, ciljih ter vadbenih principih (Strojnik, 2010). 

Ko določamo, katere cilje otroku postaviti, moramo biti zelo previdni. V kratkem času 
moramo določiti smer, oddaljenost, velikost, obliko cilja in intenzivnost premikanja. Vadbo 
moramo organizirati tako, da bodo vsi učenci uspešni. Zadane cilje bomo dosegli le ob 
primerni izbranosti učnih vsebin, učnih metod in oblik dela, ki bodo prilagojeni otrokovi 
starostni stopnji (Čavničar, 2005). 

Učne cilje (Ginns, 2004) bo vsak učitelj najbolje dosegel s čim bolj raznolikimi pristopi in 
učnimi priložnostmi. Bistvenega pomena je, da učencem zagotovi strukturiranje priložnosti za 
aktivno raziskovanje vidikov, vprašanj in dogodkov. S cilji načrtovanja pristopamo k učenju 
iz določene smeri. Ti cilji so naslednji: 

� razmišljanje – učenci aktivno obdelujejo podatke z ustvarjalnostjo, domišljijo, 
sklepanjem in podobno; 
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� čustvena inteligenca – učenci se učijo ravnati s čustvi in spretno vstopati v odnose z 
drugimi; 

� samostojnost – učenci razvijajo stališča in spretnosti; 
� soodvisnost – učenci delujejo vzajemno; 
� veččutnost – učenci sprejemajo izkušnje prek več čutil hkrati; 
� zabava – učenci v dejavnostih preprosto uživajo; 
� jasno izražanje – učenci pisno in ustno izražajo svoje misli. 

Za dosego ciljev lahko učitelj v letno pripravo doda vsebine drugih športov (rolanje, 
kolesarjenje, borilni športi, namizni tenis, sodobne oblike aerobnih vadb, hokej, lokostrelstvo, 
plezanje idr.). Šolsko športno vzgojo lahko obogati tudi s strokovno pripravljenimi športnimi 
programi, kot so Mladi planinec, Ciciban planinec, Zlati sonček in Krpan (Kovač et al, 2011).  

 

KAKŠNE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE CILJE POZNAMO 

Strmčnik (2001) je vzgojno-izobraževalne cilje razdelil na: 
a) splošne vzgojno-izobraževalne cilje, ki naj bi izražali splošne, po možnosti, sprejete 

vrednote trajnejšega osebnega in družbenega pomena v določenem družbenem času in 
prostoru; 

b) delne vzgojno-izobraževalne cilje, med katere spadajo še predmetno področni in 
predmetni učni cilji, ki predstavljajo most med smotri in operativnimi cilji, zato so že 
manj splošni in abstraktni. Izjemno pomembni so zato, ker so odločilni za operativne 
cilje, ki so tipični za učiteljevo učno pripravo; 

c) operativne vzgojno-izobraževalne cilje, kateri imajo najvišjo stopnjo konkretnosti.  

Pri pouku športne vzgoje poznamo (Kovač et al, 2011): 
a) splošne vzgojno-izobraževalne cilje in 
b) operativne vzgojno-izobraževalne cilje. 

Znotraj operativnih ciljev se nahajajo še etapni cilji. Pri pouku športne vzgoje si 
etapne cilje zastavimo šele takrat, ko smo za končni cilj obvladanja gibalne naloge 
postavili maksimalno prilagojenost v smislu racionalne in sproščene izvedbe gibanja. 
Določimo jih glede na stopnjo predznanja ter glede na motorično učinkovitost in 
mentalno starost, na podlagi katerih lahko predvidimo sposobnost dojemanja novih 
vsebin. Etapne cilje moramo zastavljati vedno znova za posamezne skupine učencev 
in na podlagi teh izbrati vsebine ter sredstva, s katerimi bomo prišli do cilja (Pišot in 
Jelovčan, 2006). 
 

2.2.2.3.1 Splošni cilji športne vzgoje 

Splošni cilji so vodila oziroma usmeritve učitelju za poučevanje (Kovač, Jurak, Strel, 2003; 
Kovač, Strel, Jurak, 2004). 
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»Cilj gibalne/športne vzgoje ni le v telesni gibalni aktivnosti, ampak v estetskem doživljanju, 
sporočanju in prenašanju informacij. Kvaliteta giba je razmerje med notranjim namenom in 
gibalnim ravnanjem.« (Pišot in Jelovčan, 2006, str. 29). 

»S športno vzgojo, usmerjeno v:   
� zadovoljitev učenčeve prvinske potrebe po gibanju in igri,  
� posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,  
� pridobivanje številnih in raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj in  
� čustveno in razumsko dojemanje športa, 

 
uresničujemo splošne cilje športne vzgoje v osnovnošolskem programu:  

� ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga:  
� skladna telesna in gibalna razvitost, pravilna telesna drža,   
� zavesten nadzor telesa pri izvedbi položajev in gibanj,  
� zdrav način življenja (ustrezna kondicijska pripravljenost; telesna nega; zdrava 

prehrana; razbremenitev in sprostitev; ravnovesje med učenjem, športno 
dejavnostjo, počitkom in spanjem; odpornost proti boleznim; sposobnost 
prenašanja naporov; nevtralizacija negativnih učinkov sodobnega življenja);  

� usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih 
dejavnostih:  

� seznanjanje z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem,  
� spodbujanje gibalne ustvarjalnosti;   

� razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem 
preživljanju prostega časa;   

� pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika:   
� zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev,  
� krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase,   
� oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave 

ter okolja kot posebne vrednote;  
� oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, 

strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje 
športnega obnašanja – »ferpleja«).« (Kovač et al, 2011 str. 7). 
V času, ko se sprašujemo, kam so izginile vrednote (ali sploh še obstajajo in ali jih je 
mogoče sploh še posredovati mladim), postaja vse pomembnejše poslanstvo strokovno 
vodene športne vadbe tudi oblikovanje temeljnih vrednot: odgovornost, sodelovanje, 
delavnost, strpnost, solidarnost, samoobvladovanje, samozavest, disciplina, 
tekmovalnost, poštenost, kritičnost, spoštovanje pravil, predvidevanje posledic lastnih 
dejanj, odnos do narave. Športna vadba namreč zahteva dejaven pristop k okolju, ki se 
kaže v pripravljenosti in podjetnosti za spoprijemanje z ovirami in obremenitvami 
vseh vrst. To pa je pogoj za ustvarjalno in koristno uveljavitev za vstop v svet (Kovač, 
Jurak, Strel, 2010). 
Sistematična športna vzgoja lahko zmanjša negativne vplive iz okolja, ker že sama po 
sebi predstavlja dejavno uveljavitev v prostoru. Vsi učenci lahko dobijo pozitivne 
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spodbudne izkušnje s konstruktivno agresivnostjo in zdravo samouveljavitvijo prek 
šolskih športnih tekmovanj, ki so pomembna nadgradnja športne vzgoje. Skozi 
pravilno voden proces lahko otrok razvija samozavest. Spoštovanje pravil poštene igre 
– »ferpleja«, razumevanje in spoštovanje različnosti udeležencev tekmovanja, 
kritičnost ob zmagah in sposobnost prenašanja porazov pa vplivajo na moralni razvoj 
otroka in mladostnika (Kovač, Jurak, Strel, 2010). 

Temelji cilj predmeta športne vzgoje (Kovač, Jurak, Strel, 2010), ne glede na različne 
usmeritve (v zahodnoevropskih državah so to gibalno-igralne, v vzhodnoevropskih državah so 
športno-tekmovalne) je, da s pomočjo športne vadbe postane učenec (otrok, mladostnik) čim 
bolj gibalno izobražen, je pokazala analiza učnih načrtov športne vzgoje različnih evropskih 
držav. Gibalno izobraženo osebo označujejo naslednje značilnosti: 

� ustrezna gibalna učinkovitost, 
� spretnosti in znanja, ki ji omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, 
� redna gibalna/športna dejavnost,  
� razumevanje vloge gibanja in športa ter njunih vplivov na zdravje in oblikovanje 

zdravega življenjskega sloga (Hardman, 2008 v Kovač, Jurak, Strel, 2010). 

 
2.2.2.3.2 Operativni cilji športne vzgoje za prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje 

Operativni cilji izhajajo iz splošnih ciljev in posebej poudarjajo sozvočje med razvojem 
gibalnih sposobnosti, pridobivanjem raznovrstnih športnih znanj, spoznavnimi in 
psihosocialnimi razsežnostmi otroka  (Kovač, Jurak, Strel, 2003; Kovač, Strel, Jurak, 2004).  

Gre za cilje, ki v prehajanju od splošnega do posamičnega, od abstraktnega do konkretnega 
izražanja, usmerjajo pedagoške odločitve in ravnanja učitelja. Terjajo poglobljeno in 
diferencirano didaktično razmišljanje (Strmčnik, 2001). 

Operativne cilje učitelj določi za vadbeno skupino, ki jo poučuje, v svoji letni pripravi na 
pouk skladno z uradnim učnim načrtom. Cilje nato podrobneje opredeli v tematski pripravi za 
posamezno športno dejavnost (Kovač in Jurak, 2012). 

»Operativni cilji športne vzgoje so v učnem načrtu opredeljeni po vzgojno-izobraževalnih 
obdobjih in so razdeljeni v štiri skupine, ki poudarjajo:  

a) ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti),  

b) usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in 
odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih,  

c) razumevanje pomena gibanja in športa,  
d) oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa.« 

(Kovač et al, 2011, str. 9). 
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Operativni cilji so zapisani tako, da se iz obdobja v obdobje stopnjujejo po zahtevnosti 
(taksonomski stopnji) glede na stopnjo učenčevega razumevanja (Kovač et al, 2011). 

Operativni cilji športne vzgoje za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje so takole 
natančneje opredeljeni (Kovač et al, 2011) : 
a) ustrezna gibalna učinkovitost pomeni, da učenci izboljšujejo svoje funkcionalne in 

gibalne sposobnosti (skladnost  gibanja, moč, hitrost, splošno vzdržljivost, gibljivost, 
ravnotežje, natančnost). Učenci z zavestnim nadzorom telesa oblikujejo pravilno 
telesno držo ter izvajajo različna gibanja ob glasbi; 

b) usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj pomeni, da učenci sproščeno 
izvajajo naravne oblike gibanja v različnih položajih in gibanjih, posnemajo 
najrazličnejše živali in pojave ter pojme v naravi, izražajo svoje občutke in 
razpoloženja z gibanjem, ravnajo z različnimi pripomočki (žoge, letvenik, skrinja, 
koza, kolebnice, kiji…), izvajajo osnovne prvine atletike, gimnastike ter iger z 
različnimi žogami, zaplešejo otroške in ljudske plese, prilagodijo se na stopnjo drsenja 
v vodi, kasneje pa v eni izmed plavalnih tehnik preplavajo 25 metrov, izvajajo različne 
gibalne igre na snegu, drsajo, smučajo, hodijo in tečejo na smučeh; 

c) razumevanje pomena gibanja in športa pomeni, da učenci poznajo pravilno telesno 
držo in razumejo njen pomen, spoznajo primerno opremo in obutev za izvajanje 
različnih športnih aktivnosti, poznajo različne športne površine in naprave ter jih tudi 
znajo poimenovati, razumejo preprosta in zahtevnejša pravila elementarnih in drugih 
moštvenih iger z žogo, poznajo in upoštevajo osnovna načela varnosti v telovadnici, 
na igrišču, snegu; 

d) oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa pomeni, 
da učenci preizkušajo svoje zmogljivosti, razvijajo samozavest, vztrajnost, odločnost 
in borbenost, pridobivajo osnovne higienske navade ter oblikujejo pozitivne vedenjske 
vzorce. 

 

2.2.3 UČNE METODE IN UČNE OBLIKE 

Učne metode in učne oblike dela so učinkovite takrat, kadar uporabimo ustrezno 
izobraževalno tehnologijo in učne pripomočke, prav tako pa lažje posredujemo teoretične 
vsebine pri posebnih organizacijskih oblikah (športni dnevi, šole v naravi, športni tabori) 
(Kovač in Jurak, 2012). 

UČNE METODE 

»Učne metode so načini dela pri pouku.« (Poljak, 1990, str. 74; Kovač, Strel, Jurak, Bučar 
Pajek, Starc, Majerič, 2004; Pišot in Jelovčan, 2006). Metode poučevanja (Kovač, Strel, 
Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004) so najmanj tako pomembne kot snov, pogostokrat 
pa so še pomembnejše. Od njih je v veliki meri odvisna učinkovitost učenja. Izbira le teh je 
odvisna od stopnje učnega procesa. 
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Učne metode lahko vse učence aktivirajo, če so ustrezno izbrane, pestro kombinirane in 
pravilno dozirane (Strmčnik, 2001). 

Učne metode so ogrodje vsakega učnega procesa. Gre za način ravnanja; to pomeni, da 
moramo poleg govorne besede vključiti posameznika v učni proces. Vsak učni proces ima 
dinamiko, vzpone, padce ter obdobja zatišja in vnetnih razprav. S pravilno izbiro metod lahko 
uravnavamo skupinsko dinamiko in vodimo učni proces v želeni smeri – torej proti cilju 
(Brečko, 2002). 

Izbira učnih metod je odvisna od vzgojno-izobraževalnih ciljev, starosti in sposobnosti otrok, 
vsebine in zahtevnosti vadbene enote, stopnje vadbenega procesa (ravni gibalnega učenja), 
učiteljeve osebnosti, razpoložljivega časa in učne tehnologije. Metode dela se pri športni 
vzgoji kombinirajo in prepletajo, saj spoznavni proces ne poteka vedno po določenih in strogo 
razmejenih stopnjah. Vrednost učne metode je odvisna od tega, kdaj, kako in kje jo 
uporabimo, pri tem pa seveda ne smemo pozabiti na vzgojni vidik (Škof, 2008). 

Vsaka metoda ima dvostranski pomen, saj pri pouku sodelujeta učitelj in učenec (Kovač, 
Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004; Pišot in Jelovčan, 2006). V današnji literaturi 
se metode med seboj druga od druge zelo razlikujejo. Tako Pirc (1984) (v Pišot in Jelovčan, 
2006) loči le tri učne metode: 

� demonstracija, 
� razlaga, 
� prikazovanje. 

»Findak (1989) v svoji klasifikaciji metod dela, kjer metodo definira kot način dela, loči: 
� učne metode (razlaga, demonstracija, metoda postavljanja in reševanja motoričnih 

nalog in pomožne metode), 
� metode učenja (sintetična, analitična, kombinirana metoda), 
� metoda treniranja (standardno ponavljajoče treniranje, izmenično treniranje, 

kombinirana in situacijska metoda, znotraj katere loči tekmovalno metodo in metodo 
igre).« (V Pišot in Jelovčan, 2006, str. 36). 

Učitelj ob poučevanju posreduje mnoge metode in tehnike učenja tako, da lahko učenec 
intenzivneje in boljše pristopi k učenju tudi v prostem času, seveda če si to želi ali če mu 
učitelj to naloga naloži. Večje zanimanje za posredovane vsebine lahko učitelj doseže z 
ustreznimi motivacijskimi strategijami in boljšim razumevanjem učnih vsebin (Jurak, Kovač, 
Strel, Starc, 2006).  

»Med najpomembnejše učne metode prav gotovo sodijo metode za posredovanje in utrjevanje 
informacij. Te so: 

� analitična metoda: uporaba pri osnovni vadbi, v kombinaciji z drugimi; uporabna za 
odpravljanje napak; je dolgočasna, nemotivirajoča, daleč od cilja; 

� sintetična metoda: omogoča izvedbo posameznih strukturnih enot za reševanje 
osnovnih tipičnih situacij; še bolj v uporabi, predvsem v kombinaciji z drugimi 
metodami; 
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� kombinirana metoda: za razvoj strukturnih enot in specifičnih motoričnih 
sposobnosti, najpogosteje v povezavi s sintetično-analitično metodo; 

� situacijska metoda: pri urjenju tipičnih igralnih situacij v raznih fazah igre mora ravan 
npr. nogometnih motoričnih sposobnosti biti že zelo visoka; 

� tekmovalna metoda: v uporabi je bolj, ko gre za preverjanje uspešnosti vadbe ali 
pripravljenosti na igro; 

� metoda igre: gre za reševanje strukturnih situacij v različnih fazah igre in igre v 
celoti, uporabna na različnih nivojih znanja in na različne načine; najbolj naravna, ker 
vsebuje poenostavljene oblike igre ali dele igre, zagotavlja sproščenost, veselje, 
čustveno doživetje. Z njo otrok raziskuje realnost, si ustvarja pravila obnašanja, 
simulira svet odraslih, sprošča svojo napetost. Skozi igro otrok spoznava tudi samega 
sebe.« (Pišot in Jelovčan, 2006, str. 38). 

Pri rednih urah športne vzgoje uporabljamo več metod hkrati, ki se prilagajajo glede na 
sposobnosti, starost in predznanja učencev ter glede na pogoje dela. Včasih se je 
uporabljala predvsem analitična metoda, danes pa se pri pouku športne vzgoje uporabljata 
predvsem sintetična metoda in metoda igre, saj otroke bolj motivirata za delo in 
pritegneta k sodelovanju.  

Za izvajanje učinkovitega vzgojno-izobraževalnega procesa je potrebno poznati celostne 
metode, ki med seboj prepletajo telesne, doživljajske, miselne in socialne dejavnosti. 
Razvijanje prav slednjih bi moralo biti sodobna dopolnitev splošne didaktike, specialnih 
didaktik in pedagoške psihologije in ena temeljnih sestavin praktičnega usposabljanja v 
pedagoškem študiju, če želimo prestopiti iz tradicionalne šole (»sedi, glej, poslušaj«) 
preteklosti in sedanjosti v interaktivno, sodelovalno, ustvarjalno in strpno šolo bližnje 
prihodnosti (Kroflič, 2006). 

»Učitelj izbira in posreduje metodične enote in naloge skladno z zaporedjem didaktičnih 
korakov, ki so uveljavljeni v stroki. Izbiro nalog prilagaja zmožnostim svojih učencev. Te 
določa na podlagi opazovanja in načrtnega ugotavljanja ter vrednotenja njihovih razvojnih 
značilnosti in gibalne učinkovitosti.« (Kovač et al, 2011, str. 39). 

Če obravnavamo učne metode poučevanja z vidika, kako učitelj posreduje učno gradivo in 
naloge, so pri pouku športne vzgoje najpogosteje uporabljene (Škof, 2008): 

a) metoda razlage, 
b) metoda prikaza oziroma demonstracije, 
c) metoda razgovora. 

Razlaga (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004) naj bo jasna, kratka, 
razumljiva in pravilno knjižno izrečena. Pogostokrat služi kot povratna informacija, saj učitelj 
učence opozarja na napake v gibalni izvedbi. Razlaga kot način spodbujanja mora biti 
naravnana individualno. 
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Z razlago učitelj (Kovač in Jurak, 2012, str. 121): 
� »poimenuje položaje gibanja, gibalne sposobnosti, pripomočke itd.; 
� opiše potek gibanja, taktične rešitve ipd.; 
� opozarja napake in nevarnosti; 
� odpravlja na napake; 
� pojasnjuje zakonitosti gibanja, vplive na organizem itd.; 
� razloži dejavnike, ki vplivajo na gibanje, ga omogočajo ali preprečujejo; 
� predstavi pravila; 
� spodbuja.« 

 
Ko posreduje teoretične vsebine, naj bo učiteljeva razlaga (Kovač in Jurak, 2012, str. 
121): 

� »razumljiva (primerna razvojni stopnji tistih, ki poučujejo), 
� kratka (najprej pove najpomembnejše, šele nato naj doda podrobnosti), 
� pravilna (uporablja v stroki uveljavljeno izrazoslovje in slovenski knjižni 

jezik), 
� jasna (izgovorjava naj bo razločna in dovolj glasna).« 

Tudi Dežman C. in Dežman B. (2004) sta mnenja, da naj bo razlaga, kakšno 
športno dejavnosti bodo izvajali učenci, kratka, nadzorovana in zanimiva. Povemo 
le glavna pravila, drugo razložimo in pokažemo med izvajanjem naloge. Med 
samo razlago jim tudi razložimo nove pojme, ki so povezani s posamezno vadbeno 
enoto. 

Z razlago, ki poteka v obliki opisovanja, pripovedovanja, pojasnjevanja, obrazložitve, želimo, 
da bi učenci pri športni vzgoji dobili osnovne informacije o pojmu, nalogi, pojavu, izvedbi 
gibanja in ga tudi razumeli. Večjo učinkovitost bomo dosegli, če jo bomo podkrepili z 
demonstracijo (v živo, s sliko, z video posnetkom). Metoda razlage je še posebej pomembna v 
prvi fazi (verbalni fazi) gibalnega učenja, ko učeči se še učenec ne razume natančno zahteve 
gibalne naloge in se tudi še svoje izvedbe gibanja ne zaveda. Zato potrebuje navodila in 
sprotna dodatna pojasnila in informacije. Učitelj največji učinek doseže z jasnimi vadečemu 
razumljivimi kratkimi vsebinami (Škof, 2008). 

Metoda prikaza oziroma demonstracija je najučinkovitejša metoda pri športni vzgoji 
(Kovač in Jurak, 2012). V teoriji pouka pomeni prikazovanje tistega, kar je mogoče 
perceptivno doživeti, torej zaznati s čutili. Z njeno pomočjo se dojemajo dejstva. Biti mora 
nazorna. Lahko je neposredna (gibanje pokaže učitelj) ali posredna (gibanje pokaže eden od 
otrok ali ga pokažemo preko medijev: slik, filma, skic). Demonstracija ima vlogo povratne 
informacije. Pomembno je tudi demonstriranje napak v gibanju. V praksi uporabljamo 
zaporedno demonstracijo – gibanje pokažemo večkrat zapored, najprej počasi, nato z 
normalno hitrostjo (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004). Predvsem v nižjih 
razredih (Štemberger, 2005) je metoda demonstracije izrednega pomena. Uporabljati bi se 
morala več, kot pa metoda razlage, saj morajo otroci gibanje najprej videti, da bi ga znali 
ponoviti. Na podlagi opisa jim to le malokrat uspe. 
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Metoda učnega pogovora ali razgovora (Poljak, 1990) je način dela pri pouku v obliki 
dialoga med učiteljem in učenci, pa tudi med učenci samimi. Učitelj torej izmenjuje 
informacije z učenci ter jih spodbuja k razmišljanju in iskanju rešitev (Kovač in Jurak, 2012). 
To metodo uporabljamo v primeru, ko učenci že poznajo vsebino snovi in imajo predhodne 
izkušnje (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004; Škof, 2008; Kovač in Jurak, 
2012), npr. delovanje telesa pod vplivom različnih obremenitvenih dejavnikov, kot so 
povečana intenzivnost vadbe, izguba tekočine, nadmorska višina, tekmovalna stresna 
okoliščina ipd. (Kovač in Jurak, 2012). Učenci aktivno sodelujejo pri oblikovanju vsebine z 
izražanjem lastnih mnenj, razumevanjem in s svojimi spoznanji skupaj z učiteljem. Pri tem je 
pomembno, da je učitelj dovolj strokovno pripravljen in da zna dopolniti informacije oziroma 
okrepiti pridobljeno znanje učencev, tako da tudi sam komentira ali povezuje ter povzema 
izjave udeležencev. Na začetku pogovora mora učitelj imenovati temo in določiti cilje ter 
nastopiti s kratkim uvodom, predstaviti problem na splošno ali problematiko konkretnega 
primera (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004). Pri vseh oblikah 
komunikacije (Paterson, 2003) gre za krepitev medsebojnih odnosov, samopodobo in 
skupinsko enotnost. Vse pripomore k boljši vodljivosti, povezanosti in funkcionalnosti 
razreda. Učitelj metodo razgovora uporablja pri vseh etapah učnega procesa (Škof, 2008). 

 

UČNE OBLIKE 

Učne oblike so posredno socialno vodenje pouka. Najuspešnejše je skupinsko, parno in 
individualno učno delo (Strmčnik, 2001). 

Pri učnem procesu (Kubale, 1999) lahko ima delo z učenci in delo samih učencev štiri 
sociološke oblike oziroma sestavine učnega ravnanja (Pišot in Jelovčan, 2006) ali način 
poučevanja, ki določa, kako učitelj vstopa v interakcijo z razredom in otroki.  
Najpogostejše učne oblike dela pri pouku športne vzgoje so (Škof, 2008):  

a) frontalna oblika (učitelj določa potek učnega ravnanja za cel razred hkrati), 
b) skupinska oblika (razred je razdeljen na skupine; vsaka ima svojo nalogo; učenci so v 

vrstah, kolonah), 
c) individualna oblika (učna oblika prilagojena posamezniku; učitelj da nalogo 

posamezniku), 
d) kombinirana oblika, 
e) projektno delo. 

Frontalna oblika dela 

O frontalni učni obliki govorimo takrat, kadar učitelj podaja znanje vsej razredni skupnosti 
učencev, jih uri v določenih spretnostih in navadah ter jih vzgaja in izobražuje (Kubale, 
1999). V tej obliki učitelj športne vzgoje hkrati podaja znanje oziroma vsi vadeči hkrati in na 
enak način izvajajo isto športno vsebino (Škof, 2008). Ima nekatere prednosti (rezultati v 
kratkem času, učna snov je lahko večkrat razložena, vsi učenci hkrati spoznajo učne vsebine, 
zahtevna učna snov je lažje obravnavana), pa tudi slabosti (ovirana je ustvarjalnost učencev, 
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oteženi so medsebojni kontakti učencev, individualno delo se ne upošteva, aktiviranje vseh 
učencev v enaki meri je težko) (Kubale, 1999). 

Klasično frontalno delo zaradi zapostavljanja diferenciacije v raziskavah ni najbolje ocenjeno, 
ima pa najboljši efektivni čas v začetnih oblikah posredovanja nove snovi (Krpač in Sršen, 
2006).  

Oblike frontalnega pouka so: 
� sodobnejša nevezana oblika frontalnega dela (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, 

Majerič, 2004)  oziroma nevezan frontalni pouk (Škof, 2008); 
� tradicionalna sklenjena oblika frontalnega dela; kot so poligon, štafeta, delo v vrsti, 

koloni, polkrogu, krogu, parih (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004)  
oziroma sklenjen frontalni pouk (Škof, 2008). 
Značilnosti nevezane frontalne oblike:  

� »Med otrokom in učno-vzgojno stvarnostjo se vzpostavljajo neposredni 
kontakti. 

� Učitelj usmerja vso skupino otrok. Vsa navodila so namenjena vsem otrokom 
hkrati. 

� Vsem učencem je istočasno posredovana enaka vsebina. 
� Prihranek časa.« (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004), str. 

157). 
� To delo poteka v skupinah ter se upošteva načelo učne individualizacije 

(Strmčnik, 2001). 
� Ta oblika dela je najbolj učinkovita pri izvajanju kondicijske vadbe (tekaška 

vadba ali razvoj moči). Vadeče razdelimo v homogene skupine. Vse skupine 
izvajajo vsebinsko enako vadbo, toda z različno intenzivnostjo. Temeljni pogoj 
za večjo učinkovitost dela je večja samostojnost in dejavnost vadečih. Kjer je 
le mogoče učence pritegnemo k sodelovanju pri načrtovanju učnih situacij in 
oblikovanju učnih ciljev, saj bodo le tako dobili občutek, da so pomembni 
sooblikovalci vadbenega dogajanja. Učiteljeva posredovalna funkcija se 
izgublja; v ospredje prihaja njegova organizacijska funkcija in tako je več 
možnosti za posameznikovo prilagojeno delo (Škof, 2008; Škof, 2010). 

� Temeljni pogoj za večjo učinkovitost te oblike dela je večja samostojnost in 
dejavnost vseh vadečih (Škof, 2008). 
 

Značilnosti sklenjene frontalne oblike:  
� »Gre za delo s celotno skupino otrok, brez upoštevanja načela 

individualizacije. Vsebina, postopki, obremenitev so podrejeni povprečku 
skupine.« (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004, str. 157). 
Vse niti športnega procesa so izključno v učiteljevih rokah, zato je pri takem 
pouku zavrta samostojnost, ustvarjalnost in učinkovitost vadečih (Škof, 2008). 

� Primerna je pri posredovanju novih informacij, pri vodenju posameznih delov 
učne ure (zaključni del ali ogrevanje ali izvajanju kompleksov vaj za gibljivost 
in moč (v fazi učenja) (Škof, 2008). 
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� »Vadba je za nekatere prezahtevna, za druge prelahka in zato neučinkovita.  
� Otežuje navezovanje socialnih stikov med skupino in pospešuje pasivno 

sprejemanje učne snovi.« (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 
2004, str. 157). 

Skupinska učna oblika 

Skupinska učna oblika je samostojna oblika dela, pri kateri je bistvo aktivno sodelovanje 
vadečih. Uporaba te oblike daje veliko možnost za diferencirano in individualizirano delo in 
je zato zelo uporabna pri izvajanju kondicijskih vsebin. Ugodno vpliva na boljšo 
komunikacijo in boljše sodelovanje med vadečimi, z možnostjo, da se gibalno manj sposobni 
učenci bolj vključujejo (Škof, 2008; Škof, 2010). Velikega pomena je skupinska medsebojna 
pomoč, zlasti sposobnejših posameznikov manj sposobnim posameznikom (Poljak, 1990; 
Strmčnik, 2001). 

Skupinska učna oblika zahteva več časa in je pri vsebinah športne vzgoje primerna v etapah 
utrjevanja, ponavljanja in preverjanja znanja; torej kot nadgradnja pedagoškega procesa 
(Škof, 2008; Škof, 2010). 

Načrtovanje skupinskega dela vključuje vrsto odločitev glede potrebščin, prostora, časa in 
drugih pogojev, potrebnih za organizacijo. Najbolj pomembno vprašanje je velikost in 
sestavljanje skupin. Pomembno vlogo ima učitelj, ki skupine nadzoruje in spodbuja. Natančna 
navodila glede razporeditve časa so ključnega pomena za uspeh večine dejavnosti 
skupinskega dela (Kyriacou, 1997).  

Skupinska oblika dela potrebuje temeljito pripravo. Učitelj mora preučiti cilje, ki jih želi 
doseči, pripraviti naloge, zbrati gradivo, učne pripomočke in gradivo, oblikovati skupine, 
izdelati natančen načrt in navodila za delo skupin. Ta oblika dela bo uspešna takrat, če bodo 
vadeči, pa tudi učitelj, nanjo temeljito pripravljeni (Škof, 2008). 

Skupine so lahko razdeljene, glede na različna merila (značilnosti, sposobnosti, znanja), v 
homogene ali heterogene skupine. Razvrstitev vanje je odvisna od cilja, ki ga želimo doseči s 
to skupino (npr. homogene skupine – razvijanje sposobnosti; heterogene skupine – podajanje 
novih vsebin) (Kovač, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004). Bistvo skupinske učne 
oblike  je podobno kot bistvo nevezane frontalne učne oblike. Posamezne skupine s 3 do 6 
vadečimi opravljajo vsebinsko različne naloge, kar jim daje večjo možnost za diferencirano in 
individualizirano delo. Ugodno vpliva na večjo komunikacijo in boljše sodelovanje med 
vadečimi in je zato primerna pri izvajanju kondicijskih vsebin (Škof, 2008; Škof, 2010).  

Zelo pomemben način procesa pri športni vzgoji je, kako sestaviti skupine (Cankar et al, 
1998). Predvsem heterogene skupine omogočajo učencem medsebojno spoznavanje in razvoj 
skupinske pripadnosti. Ponujajo veliko priložnosti za doživljanje medsebojne podpore, za 
učenje spoštovanja razlik med člani skupine in za doživljanje vzajemne pomoči. Lahko jih 
sestavi sam učitelj ali pa sami učenci. Pri izboru učencev mora učitelj upoštevati njihovo 
različno gibalno učinkovitost in spol. 
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Patersonova (2003) pravi, da k vzgajanju in izobraževanju spada tudi to, da otroke naučimo 
delati in se igrati v skupini. Naš izziv je, kako vse otroke vključiti v dobro povezano, delujočo 
skupino, v kateri bodo imeli vsi možnost vaditi socialne spretnosti, ki so nujno potrebne za 
uspešno življenje odraslega človeka. Skupinsko delo moramo načrtovati pravilno, v 
nasprotnem primeru postane stanje v posamezni skupini kaotično. Pri sestavljanju skupin 
moramo upoštevati dvoje: 

� oblikovanje skupin za sodelovalno učenje, 
� oblikovanje naključnih skupin. 

Skupine (Brečko, 2002) lahko sestavimo: 
� po naključju, 
� po izbiri, 
� z neposrednimi sosedi (v vrsti, v krogu ali ob mizi). 

»Skupinska učna oblika ima številne prednosti v primerjavi s frontalno in individualno učno 
obliko. Te so: 

� razvijanje komunikacije in sodelovanje v skupini, 
� usposabljanje za skupinsko delo učencev – s to obliko dela se bodo srečali na različnih 

področjih, 
� usposabljanje za demokratično odločanje in dogovarjanje, 
� razvijanje individualnih sposobnosti učencev pri delu v okviru skupine, 
� je primerna učna oblika za ponavljanje.« (Kubale, 1999, str. 86). 

Spodbujati moramo učenčevo naraščajočo sposobnost in željo po konstruktivnem sodelovanju 
v skupini ter primerno usmerjati v skladu s humanimi in kulturnimi odnosi med ljudmi. 
Doživljanje veselja omogoča učencem le športna vzgoja, ki je usmerjana k vrednotam. V 
različnih situacijah, ko so učenci razdeljeni v skupine, doživljajo in razvijajo občutke 
samozavesti, socialne senzibilnosti, uvidevnosti in tolerantnosti v konkretnih situacijah 
(Cankar et al, 1998). 

Na začetku, ko še učenci niso navajeni na samostojnost in red, oblikujemo večje skupine, 
kasneje, da pridejo vsi učenci večkrat na vrsto, pa manjše. V manjših skupinah se tudi lažje 
znajdejo in hitreje najdejo medsebojno pomoč (Dežman, C. in Dežman, B., 2004). 

Individualna učna oblika 

Individualna učna oblika je oblika dela, pri kateri vadeči dela samostojno, brez sodelovanja 
drugih (Škof, 2008). Posameznikom da možnost za bolj individualizirano, lastnim 
sposobnostim prilagojeno samostojno delo in napredovanje. Omogoča večjo prilagodljivost 
ciljev, vsebin, zahtevnosti, sredstev, tempa itd. (Kubale, 1999; Škof, 2008). 

Pri športni vzgoji je individualna oblika dela primerna predvsem pri etapi ponavljanja in 
utrjevanja pridobljenega znanja in spretnosti, učitelj pa mora po vsakem individualnem delu 
(individualnih nalogah) preveriti rezultate, pa ne le zaradi opravljenega dela učencev, temveč 
zaradi spoštovanja njihovega truda (Škof, 2008). 
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Individualni pouk je tista učna oblika, iz katere se je razvil individualni pogovor z učencem. V 
tem primeru je vsa pozornost učitelja usmerjena v enega učenca. Individualni pouk je 
učinkovit, če znamo dobro izkoristiti minute, ki so mu namenjene. Potrebujejo ga ponavadi 
eni in isti učenci, vendar ne smemo zanemariti dejstva, da moramo prav vsem učencem 
nameniti enak delež pozornosti (Paterson, 2003). 

Projektno delo 

Projektno delo uvrščamo med didaktične sisteme, ker združuje dvoje: elemente direktnega 
učiteljevega vodenja učnega procesa in samostojno delo učencev. Projektno učno delo je torej 
ciljno usmerjen učni postopek, v katerem učitelj skupaj z učenci postavi konkretne vzgojno-
izobraževalne cilje in naloge, ki jih učenci skušajo doseči po poti, ki jo oblikujejo in 
načrtujejo sami – ob podpori učitelja (Novak, 1990 v Škof, 2008). Je torej način pedagoškega 
dela, pri katerem učitelj vodi vadeče skozi učni proces uresničevanja ciljev, ki so bili 
postavljeni s skupnim sodelovanjem (Škof, 2008). 

 

2.2.4 INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 

Diferenciacija je groba individualizacija. Diferenciacija zajema učne in druge razlike učencev 
le v okviru manjše skupine. Individualizacija se mora spustiti do vsakega učenca, se pravi 
upoštevati in zadovoljevati individualne učne in druge razlike posameznika (Strmčnik, 2001). 

»Učna diferenciacija je organiziran ukrep, s katerim šola bolj demokratično in humano 
usmerja po določenih učnih in drugih razlikah v občasne ali stalne, homogene ali heterogene 
učne skupine, da bi jim posredovanje učne snovi in učenje čim bolj prilagodila.« (Strmčnik, 
1993, str. 8). 

»Individualizacija je didaktično načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, spoštujeta 
in razvijata utemeljene individualne razlike med učenci, da skušata sicer skupno poučevanje 
čim bolj individualizirati in personificirati, se pravi prilagoditi individualnim, vzgojnim in 
učnim posebnostim in potrebam, željam in nagnjenjem posameznega učenca ter mu omogočiti 
kar se da samostojno učno delo.« (Strmčnik, 1987, str. 13). 

Z individualizacijo želimo upoštevati posebnosti vsakega učenca, ki pa se pri pouku kažejo na 
štirih različnih ravneh (Pediček, 1994): 

� raven didaktičnega načela pravi, da naj učitelj pri pouku upošteva osebnostne in 
razvojne značilnosti učencev; govorimo o načelu individualnosti, 

� raven posebne oblike pouka, ki se pojavlja kot dialektični pol simultanemu 
frontalnemu pouku; govorimo o individualiziranem pouku, 

� raven posebno oblikovanega in delovnega zahtevka pri pouku; govorimo o 
individualnem postopku pri pouku, 

� raven posebnega oblikovalnega ali formativnega procesa, pri katerem je potrebno 
upoštevati individualne razlike učencev; govorimo o individualizaciji v pouku. 
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Šolstvo potrebuje učno diferenciacijo in individualizacijo zaradi (Strmčnik, 1993): 
� večje družbene in ekonomske izobrazbene potrebe. 

Daljše kot je šolanje, bolj ga je potrebno diferencirati in individualizirati, saj se s 
starostjo otrok učne razlike poglabljajo in večajo; 

� bolj humanih zasebnih in družbenih odnosov. 
V šoli mlad človek preživi veliko časa, zato le-ta pomembno vpliva na razvoj njegove 
osebnosti. Šola se mora posameznikom prilagoditi in upoštevati njihov osebnostni in 
socialni razvoj; 

� večje uspešnosti in racionalnosti vzgojno-izobraževalnega dela. 
Didaktični koncept sodobnega pouka teži k pogostejšemu doživljanju učne uspešnosti 
učencev, večji učni motiviranosti, samostojnejšemu učenju in zlasti odstranjevanju 
šolskega strahu. 

Številni avtorji (Brettschneider in Naul, 2004; Marjanovič Umek idr., 2004; Mišigoj 
Duraković idr., 2003; Strel idr., 2007; Tancig, 1987 v Kovač in Jurak, 2012, str. 15) navajajo 
da: 

� »se različni posamezniki ob enaki kronološki starosti nahajajo v različnih razvojnih 
fazah (npr. nekateri na stopnji konkretnih, drugi pa že na stopnji formalno logičnih 
operacij); 

� so velike individualne razlike opazne že v začetku šolanja, saj je le četrtina učencev na 
ravni razreda, ki ga obiskujejo; 

� ima vsak otrok svoj »urnik« razvoja, ki ga določa kombinacija dednosti in vplivov 
okolja; 

� so zlasti v osnovni šoli med otroki velike razlike v hitrosti zorenja; 
� so posebej opazne razlike v zorenju glede na spol učencev in se bodo v prihodnosti še 

povečale; 
� so sposobnosti rezultat različnih dispozicij in vplivov okolja, zato ni vseeno, ali živi 

otrok v zanj spodbudnem okolju ali pa ga okolje celo zavira pri njegovem psihičnem, 
gibalnem in socialnem zorenju.« 

Velike razlike med otroki in mladostniki še posebej izstopajo pri športni vzgoji, zato sta 
ustrezni individualizacija in diferenciacija pomembni zahtevi kakovostnega športno-
vzgojnega procesa. Učitelj ju mora upoštevati zaradi velikih razlik v (Kovač in Jurak, 2012, 
str. 16): 

� »gibalni kompetentnosti učencev, še posebej v njihovih telesnih značilnostih in 
gibalnih sposobnostih (Strel idr., 2007; Findak in Neljak, 2010), 

� zdravstvenih posebnostih posameznika, 
� stilih učenja in spoznavanja (Strmčnik, 1987), 
� znanju (Kovač in Majerič, 2007), 
� osebnostnih lastnostih, motivaciji, interesih in pripravljenosti za delo (Marjanovič 

Umek idr., 2004), 
� socialnih odnosih (samostojnost, pripravljenost za sodelovanje v skupini …).« 
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Pri športni vzgoji učence razvrščamo v skupine po objektivnem merilu (z merjenjem: uporaba 
različnih testov gibanj in gibalnih sposobnosti, na podlagi sociograma ali merjenja srčne 
frekvence ipd.) ali subjektivnem merilu (z opazovanjem), najpogosteje pa ob upoštevanju 
obeh meril. Pri tem so vsi učenci določene skupine izpostavljeni relativno enaki učni 
zahtevnosti in postopkom. Ta organizacijski ukrep učitelj izpelje za lažje izvajanje 
individualizacije (Kovač in Jurak, 2012). 

Individualizacija je pri športni vzgoji, največkrat nezavedno, prisotna ves čas poučevanja, saj 
učitelj pogosto ne opredeli natančno nalog (npr. število ponovitev, način izvedbe), učenci pa 
jih spontano izvajajo glede na znanje, motivacijo in sposobnosti. Tako delo je posebej 
učinkovito pri različnih obhodnih vadbah ali pri delu z dodatnimi in dopolnilnimi nalogami 
(Kovač in Jurak, 2012). 

Učno diferenciacijo je potrebno začeti uvajati že zelo zgodaj, to je v predšolskem obdobju in 
jo postopoma krepiti. Starejši kot so učenci, večje so med njimi učne in druge razlike. V šoli, 
pa tudi pri pouku športne vzgoje, naj bi učitelji diferencirali vzgojno-izobraževalne cilje, 
vsebine, učne oblike in metode dela, didaktična vodenja, učni tempo in sodelovanje učencev 
(Strmčnik, 1993). Ravnamo se lahko po naslednjih sistemih učne diferenciacije in 
individualizacije (Strmčnik, 2001): 

� notranja diferenciacija in individualizacija, 
� fleksibilna diferenciacija in individualizacija, 
� zunanja diferenciacija. 

 

NOTRANJA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA 

»Za notranjo diferenciacijo in individualizacijo je značilno, da ohranjata naravno heterogene 
učne razrede in oddelke, individualne zmožnosti, potrebe in želje učencev pa skušata 
upoštevati znotraj razredov, in sicer z variiranjem učnih ciljev in vsebin ter še zlasti socialnih 
učnih oblik, metod in učne tehnologije ter z vključevanjem individualizirane učne pomoči.« 
(Strmčnik, 2001, str. 378).  

Notranja diferenciacija in individualizacija morata prilagojeno spodbujati enakovredni 
intelektualni, osebnostni in socialni razvoj vsakega učenca, njegovo samostojnost in 
samodejavnost ter komunikacijske sposobnosti. V praksi premalo upoštevamo dejstvo, da 
notranjo diferenciacijo in individualizacijo zadovoljuje dobro organiziran skupinski pouk, še 
bolj pa parno in individualno učenje (Strmčnik, 2001). 

Z vidika učnih ciljev in vsebin ter metodično-organizacijskih postopkov lahko notranjo 
diferenciacijo in individualizacijo konkretiziramo (prav tam). 

� Učne cilje in vsebine je nujno potrebno vedno znova prilagajati. 
� Učenci se razlikujejo tudi glede didaktično-metodične dojemljivosti. Ni vsaka učna 

metoda, vir ali medij za vsakega učenca enako sprejemljiva, zanimiva in uspešna. 
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� Notranja diferenciacija in individualizacija terjata veliko raznovrstnih in diferenciranih 
metodičnih in vsebinskih učnih ter delovnih sredstev in pripomočkov. 

� Učni tempo je pri notranji diferenciaciji in individualizaciji zelo pomemben in 
zapleten, ker ga je potrebno upoštevati pri vsakem učencu. 

Strmčnik (1993) meni, da so pozitivne posledice notranje diferenciacije spoštovanje 
različnosti učencev, medsebojna pomoč, solidarnost, prizadevanje, da bi vsi, tudi šibkejši, 
učenci razvili vse svoje zmožnosti in se izpopolnjevali ob drugih. 

Učitelj športne vzgoje lahko znotraj vadbene skupine upošteva potrebe učencev in njihove 
zmožnosti (Kovač in Jurak, 2012): 

� s postavitvijo različnih učnih ciljev (za nekatere učence je cilj prilagoditev na vodo, za 
druge pa preplavati razdaljo 50 metrov), 

� z izbiro učnih vsebin (sposobnejši učenci pri odbojki začnejo igro z zgornjim 
servisom, drugi s spodnjim servisom), 

� z izbiro različnih obremenitev (učenci pretečejo enako razdaljo, vendar v 
individualnem tempu ali pretečejo različne razdalje), 

� z uporabo različnih učnih metod, 
� z uporabo različnih učnih oblik (vadba v homogenih skupinah), 
� z uporabo različnih pripomočkov (preskakovanje višje ali nižje koze; podajanje in 

lovljenje balonov ali lahkih ali težjih žog). 

 

FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA 

V fleksibilni diferenciaciji in individualizaciji je bistveno (Strmčnik, 2001): 

� prepletanje heterogenih in homogenih skupin, manjših in večjih učnih skupin, 
� temeljnega in nivojskega pouka,  
� veliko bolj skupinsko sodelovanje učiteljev,  
� kratkotrajnejše ločevanje učencev,  
� prostorsko ločevanje učencev,  
� večji učno-ciljni ter vsebinski razponi.  

Fleksibilna diferenciacija zmore večje število modelov. Med njimi sta na šoli najbolj nova in 
aktualna, in sicer »sukcesivno kombiniranje temeljnega in nivojskega pouka« oziroma 
nivojski pouk ter »teamski pouk«. V naših šolah se bolj uporablja nivojski pouk (uporabljamo 
ga od 4. razreda naprej, pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku), timski pouk pa bo moral 
počakati na ugodnejše šolske razmere (Strmčnik, 2001). 
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ZUNANJA DIFERENCIACIJA 

Z zunanjo diferenciacijo označujemo takšno učno ali šolsko organizacijo, pri kateri so učenci 
običajno po učnih sposobnostih in tempu napredovanja, bolj ali manj administrativno, 
razdeljeni v homogene skupine z neenotnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji in vsebinami. 
Zunanja diferenciacija se pojavi v zadnjih dveh razredih osnovne šole (Strmčnik, 2001). 

Ločitev znotraj šole lahko poteka (Kovač in Jurak, 2012): 

� pri vseh predmetih (sem uvrščamo t.i. športne oddelke; tako so učenci v osnovnih 
šolah ločeni v oddelke z dodatno športno ponudbo po motivaciji in tudi po gibalni 
učinkovitosti; 

� le pri nekaterih predmetih. 

 

2.2.5 UČITELJ  

Od učitelja je končno odvisna kvaliteta pouka, saj je prav učitelj tisti, ki učne cilje, vsebino in 
učno tehnologijo usklajuje in prilagaja učencem ter o učnem procesu neposredno odloča in 
zanj odgovarja. Učni cilji so učitelju v glavnem dani od zunaj, toda, kako jih bo povezoval in 
prilagajal razredu ter posamezniku, je odvisno od njega samega. Enako velja za učno vsebino, 
ki je v glavnem predpisana v učnem načrtu, vendar resnično zaživi šele v učiteljevi izbiri in 
interpretaciji ne le učencem, temveč tudi njihovemu okolju. Predvsem od njega je odvisno 
vzgojno razkritje učne vsebine in vzgojni vpliv teh vrednot na osebnostno oblikovanje 
učencev (Strmčnik, 2001; Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003). 

Učitelj mora biti tisti, ki bo prvi ponudil roko spoštovanja, ne pa čakati, da se bo učenec 
najprej poboljšal. Učitelj naj presoja in ocenjuje ravnanja učencev, ne pa njih samih. Za 
vsakega posameznika naj poskuša najti spodbudo, ob tem pa je pomembno, da povratne 
informacije niso splošne in da se potrudi najti za vsakega koristno in pravo informacijo. V 
odnosih do učencev naj bosta prisotni toplina in empatija. Dober učitelj zna prisluhniti 
učencem ter prepoznati, razumeti in sprejemati njihova čustva. S takim odnosom si učitelj 
gradi avtoriteto ter postaja spoštovan in cenjen (Škof, 2010). 

Zelo pomembno je, da učitelj s svojim individualnim pristopom omogoča vsakemu 
posamezniku nadgradnjo svojega znanja, tako da bo otrok čutil svoj napredek in se ga bo tudi 
razveselil. Učitelj lahko s svojim glasnim primerjanjem posameznikov za vzgled, pa čeprav je 
dobronameren, doseže prav nasprotni učinek. Manj spreten otrok bo interes kmalu izgubil in 
se začel zanimati za druge, nepomembne aktivnosti; spretnejši pa bo več energije usmerjal za 
všečnost drugim učencem. Zato je pri delu z otroki dobro poznati dialog dobre komunikacije, 
ki temelji na spodbudah in spoštovanju. Pohvala in kritika naj bosta usmerjeni v dobro ali 
slabo opravljeno aktivnost, ne pa v otroka. Vsak učitelj se mora zavedati svoje odgovornosti, 
dela z otroki. Pri tem mora biti potrpežljiv in strpen. Vsakemu otroku mora dati čas in mu 
omogočiti, da se celostno razvije. Svoje delo naj gradi na najrazličnejših gibalnih vsebinah, ob 
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pomoči kakovostnih pripomočkov, saj bo le tako otrok dobil najkvalitetnejše izkušnje (Pišot 
in Jelovčan, 2006).  

Učitelji imajo pri oblikovanju miselnih in vedenjskih vzorcev, ki so kasneje povezani z redno 
gibalno športno aktivnostjo in zdravim načinom življenja, zelo pomembno vlogo. Pomen 
gibanja in zdrave prehrane ter aktivnega življenjskega sloga lahko osmislijo s posredovanjem 
ustreznih znanj, ne le pri športni vzgoji, pač pa tudi pri ostalih predmetih (Štemberger, 
2004d).  

Ko govorimo o učinkovitem vzgojno-izobraževalnem delu učitelja z učenci, ne mislimo le na 
sposobnost podajanja učne snovi, preverjanje in ocenjevanje naučenega znanja, ampak na 
tisto delo, ki je vezano na druge učiteljeve pedagoške posege. Za učiteljevo učinkovito delo so 
potrebna znanja o vzgoji osebnosti in razvite veščine medsebojnega komuniciranja, pri tem pa 
bi morali biti učitelji psihično stabilni, strokovni, humani, odgovorni, prijazni, odkriti, 
optimistični, znati bi morali poslušati in svetovati (Pšunder, 1998 in 2000). 

Učiteljev nastop naj bi bil v telovadnici ali na igrišču vselej prijazen in veder, pa tudi odločen. 
Drža telesa učitelja naj izraža čilost, športno obnašanje, kulturo, izgovorjene besede, jasno 
misel. Vadbeno oblačilo učitelja naj izraža najvišjo možnost ravni higiene, praktičnosti in 
smisla za estetiko. Napotki za vadbo naj bodo jasni in kratki. Nič naj ne bo nerazumljivega, 
posebej še, kadar gre za pravila igre (Škof, 2007). 

Dober učitelj mora proces športne vzgoje organizirati tako, da se bodo učenci počutili prijetno 
in igrivo, kar jim ob drugih splošnih ciljih omogoči psihično razbremenitev in sprostitev od 
naporov, ki jih prinaša večurno sedenje in ustaljen šolski ritem. Proces vadbe poskuša 
oblikovati tako, da pri otroku razvija pozitivno samopodobo in pozitivna stališča do športa, ob 
tem pa jih navaja na pomoč drug drugemu, spoštovanje šolske lastnine in spodbuja 
prijateljske odnose (Petkovšek, 1984; Kovač, Strel, Jurak, 2004). 

Učiteljeva naloga je, da zasnuje športno vzgojo v okvirih, ki jih predpisuje učni načrt. 
Vključiti mora še ustrezne motivacijske postopke, ki so ključni za doseganje zastavljenih 
ciljev (Tušak, 2006). 

 »Ustrezno vodenje pouka športne vzgoje je tisto, ki ustreza dani situaciji (število učencev, 
zahtevnost in trajanje naloge) in značilnostim učencev (motivacija, znanje, izkušnje). Teorija 
situacijskega vodenja pouka športne vzgoje loči štiri stile vodenja: 

� direktivni, 
� inštruktorski, 
� podporni, 
� delegatski.« (Škof, 2010, str. 200–202). 

Za direktivni stil je značilna visoka stopnja usmerjenosti v nalogo. Kaže se v 
učiteljevem izrazitem vodenju, njegovem določanju ciljev, jasnih navodilih in 
usmeritvah ter v doslednem nadzorovanju doseganja cilja. Označujeta ga nizka stopnja 
podpornosti oziroma manjša usmerjenost v odnose med učiteljem in učenci (Škof, 
2010). 
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V nasprotju z direktivnim stilom je podporni stil, ki ga odlikuje visoka stopnja 
usmerjenosti v odnose. Učitelj spodbuja mnenja učencev ter pri vodenju v veliki meri 
upošteva njihove zmožnosti, znanja, poglede in ideje (prav tam). 
Inštruktorski stil vodenja označuje učiteljevo visoko stopnjo direktivnosti in 
podpornosti. To pomeni, da jasno določi cilje, njihovo uresničevanje in načine 
nadzorovanja za izpeljavo ciljev; hkrati pa upošteva predloge, razmišljanja in iskanje 
odgovorov učencev (prav tam). 
Za delegatski stil je značilna nizka stopnja direktivnosti in podpornosti. Učitelj dokaj 
malo strukturira in spremlja učno dejavnost, pri izbrani nalogi pa ne razvija odnosa z 
učenci. Odgovornost za doseganje ciljev in odgovornost za odnose prenese na učence. 
Lahko bi rekli, da so učenci sami uresničevalci svoje učne situacije (prav tam). 
Rezultati študij (Zabukovec, Boben, Škof, Cecić Erpič, 2004; Škof et al, 2005) so 
pokazali, da učitelji športne vzgoje največkrat uporabljajo podporni stil, najmanj pa sta 
se jim zdela primerna direktivni in delegatski stil (v Škof, 2010). 

»Seznam  najpomembnejših spretnosti učitelja, ki vključuje kakovost vodenja učne ure lahko 
strnemo v sedem področij: 

a) načrtovanje in priprava: spretnosti, ki jih potrebujemo za izbiro izobraževalnih ciljev 
in rezultatov učne ure ter način, kako si jih pridobimo; 

b) predstavitev učne ure: spretnosti, ki jih potrebujemo za uspešno vključevanje učencev 
v učno situacijo, zlasti še v razmerju do kakovosti učiteljevih navodil; 

c) vodenje učne ure: spretnosti, ki so povezane z organizacijo in vodenjem učnih 
dejavnosti, ki potekajo med učno uro in vzdržujejo pozornost, interes in vključevanje 
učencev; 

d) razredna klima: spretnosti, ki potrebne za vzpostavljanje in vzdrževanje pozitivne 
naravnanosti in motiviranosti učencev; 

e) disciplina: spretnosti za vzdrževanje reda in za ravnanje z učenci, ki se neprimerno 
vedejo; 

f) ocenjevanje napredka učencev; 
g) refleksija in evalvacija: spretnosti za vrednotenje lastnega dela, da bi tako izboljšali 

svojo prihodnjo prakso.« (Kyriacou, 1997, str. 17). 

Učiteljeva osebnost je relativno zaokrožen in celovit sistem, ki združuje biološke, telesne, 
socialne, duhovne, značajske in temperamentne danosti, lastnosti, navade ter zmožnosti 
človeka (Strmčnik, 2001). Pri oblikovanju šolske športne vzgoje pa je potrebno upoštevati dve 
učiteljevi/človeški razsežnosti: človekove generične lastnosti (področje antropološke 
filozofije) in človekovo osebnostno zgradbo (psihološko-pedagoško področje) (Kristan, 1992). 
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GENERIČNA 
LASTNOST 

VPLIV UČITELJA NA PROCES ŠPORTNE VZGOJE 

USTVARJALNOST Raznovrstno bogato teoretično in motorično znanje, saj je znanje podlaga 
ustvarjalnosti. 

  ZAVESTNOST Podlaga zavestnosti je razumsko (racionalno) in emocionalno sprejemanje 
vzgojno-izobraževalnih vsebin. K razumskemu sprejemanju pomaga teorija, k 
emocionalnemu pa motorično znanje, uspešnost, potrjevanje. 

  
UNIVERZALNOST Vsestranskost. 

  
SVOBODNOST Čim več nekdo zna in tem bolje to obvlada, bolj svobodno se lahko v življenju 

odloča med različnimi možnostmi. Omejevanje vsebin zaradi podrejanja 
učenčevim trenutnim interesom pomeni trenutno svobodo, na daljši rok pa je to 
zasužnjevanje. 

  
DRUŽBENOST Človek je tem bolj družbeno bitje, čim bolj se vključuje v različne družbene 

sklope in ravni družbenega delovanja. V različne dejavnosti pa se človek 
vključuje, kadar je ustvarjalen v različnih dejavnosti. 

Tabela 3: Človekove generične lastnosti in njegov vpliv na vzgojno-izobraževalni proces po Kristanu (Kristan, 
1992, str. 22) 

Od učitelja in njegove kakovosti vodenja je odvisno, kako bo v vsaki uri zagotovil elemente 
vseh treh zaznavnih stilov. Raziskava (Ginns, 2004), ki so jo izvedli na Centru za specifične 
diagnostične študije v Ameriki, je namreč pokazala, da je v vsakem razredu, pri vsakem 
predmetu, tudi športni vzgoji, na vsaki šoli povprečno 29% učencev s prevladujočim vidnim 
zaznavnim stilom, 34% učencev s slušnim zaznavnim stilom in 37% učencev s prevladujočim 
kinestetičnim zaznavnim stilom. Zato je torej pomembno, da je vsak učitelj v razmišljanju 
ustvarjalen, domiseln in ne ozko omejen, in da na vsako uro gleda skozi oči učenca z 
drugačnim stilom. 

Jurak, Kovačeva in Strel (2004a) so analizirali mnenja razrednih učiteljev o njihovih 
kompetencah za poučevanje športne vzgoje. Ugotovili so, da razredni učitelji v veliki meri 
precenjujejo svojo vlogo pri poznavanju in uresničevanju ciljev učnega načrta za športno 
vzgojo v prvem in drugem triletju. Svoje kompetence za poučevanje športne vzgoje 
ocenjujejo izjemno visoko, kar ni v skladu z rezultati, ki so jih pridobili v drugih raziskavah, 
hkrati pa v tej raziskavi ugotavljajo, da premalo časa namenijo posredovanju novih vsebin, 
kar je lahko eden negativnih vzrokov za omenjena negativna gibanja. 

Športni pedagogi sebe ocenjujejo kot dokaj živahne in ekstravertirane, razumevajoče in 
strpne, zmerno odgovorne, redoljubne in marljive, zmerno ustvarjalne in informirane. 
Primerjava osebnostnih dimenzij glede na spol kaže, da imajo ženske vse dimenzije na 
splošno bolj izražene od moških. To se kaže v energiji in sprejemljivosti (Boben et al, 2001). 

Kljub strokovno zasnovanim teoretičnim izhodiščem za športno vzgojo avtorji (Strel, Kovač, 
Jurak, Bednarik, 2001; Štemberger, 2003c; Kovač, Jurak Strel, 2004) ugotavljajo, da proces 
dela v prvih letih šolanja ni dovolj učinkovit in zahteva resnejši pristop ter kakovostnejšo 
strokovno vodenje. Prav zaradi (Štemberger, 2007) slednjih ugotovitev so v prenovljenih 
programih bolonjskega študija poleg vsebinskih sprememb pripravili tudi nekatere 
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spremembe v kreditnem ovrednotenju posameznih predmetnih področij. Za večjo kakovost 
poučevanja športne vzgoje v prvih petih razredih osnovne šole so učitelji v prenovljenih 
programih izpostavili naslednje kompetence: 

� »razumevanje pomena športa, gibanja za kvaliteto življenja posameznika 
� poznavanje osnov in filozofije športne kulture pri nas in v svetu, 
� poznavanje in razumevanje vpliva športa na celostni psihosomatski status človeka, 
� poznavanje osnov biomehanskih zakonitosti gibanja, 
� poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev ter 

prepoznavanje učnih zmožnosti in težav, celostno pojmovanje otroka, 
� poznavanje športnih vsebin v okviru športne vzgoje v prvih dveh triletjih, 
� poznavanje in razumevanje vsebinskih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na 

področju športne vzgoje,  
� poznavanje in razumevanje didaktičnih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na 

področju športne vzgoje, 
� prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in 

kulturno različnost učencev.« (Štemberger, 2007, str. 54).   

 

2.2.5.1 STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

Strokovno izpopolnjevanje učiteljev v vzgoji in izobraževanju so »različne oblike 
izobraževanja in pridobivanja izkušenj, ki še sega v čas, ko si je posameznik že pridobil 
diplomo. Namen je izboljšati posameznikovo profesionalno znanje in spretnosti, kar prispeva 
k njihovemu kompetentnejšemu poklicnemu delovanju.« (Terminološki slovar vzgoje in 
izobraževanja, 2011). 

Strokovno izpopolnjevanje oziroma nadaljnje izobraževanje pomeni obliko »vseživljenjskega 
učenja« učiteljev, ki poleg študijskih programov za pridobitev izobrazbe oziroma 
izpopolnjevanja zagotavlja tudi možnost poglabljanja, razširjanja in obnavljanja znanja ter 
seznanjanja z novostmi stroke. Osnovni cilj strokovnega izpopolnjevanja je profesionalni 
razvoj ter strokovna in osebnostna rast učiteljev, s čimer se povečuje kakovost in učinkovitost 
celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema (Devjak in Polak, 2007). »Šolska zakonodaja 
(1996) namreč določa, da se morajo strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju vseskozi 
dodatno izobraževati in usposabljati, kjer svojo izobrazbo nadgrajujejo, širijo, poglabljajo in 
posodabljajo.« (Devjak in Polak, 2007, str. 20). 

»Definicija stalnega strokovnega izpopolnjevanja: izobraževanje, ki je namenjeno 
strokovnjakom v praksi, ki opravljajo zelo zahtevna poklicna dela, da bi lahko sledili razvoju 
na svojem področju, si pridobivali nove spretnosti, ki jih zahteva delovno mesto, in razumeli 
družbene okoliščine, v katerih delujejo.« (Jelenc, 1991, str. 63). 
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Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev v vzgoji in izobraževanju je v 
Sloveniji doživelo pravi razcvet po letu 1991, ko je bila sprejeta nova zakonodaja o 
napredovanju učiteljev v nazive (Devjak in Polak, 2007).  

Učitelj naj bi imel priložnost in podporo, da si zastavi vprašanje, kako in zakaj bi spreminjal 
svoje delo, kako bi ga ovrednotil in zastavil drugače, kako bi izvedel svoje delo bolj 
kakovostno, s kom bi sodeloval – to lahko storimo le v šoli, kjer si takšna vprašanja 
zastavljajo tudi drugi učitelji, vodstvo šole ter širše okolje. Mnogi avtorji so namreč enotnega 
mnenja, da je za spreminjanje učiteljevega dela in kakovost učenja in poučevanja pomembno 
usposabljanje ter izpopolnjevanje učiteljev (Javornik Krečič, 2008), ki se je v zadnjih letih 
zelo spremenilo. Poudarja se namreč učiteljev profesionalni razvoj, ki ga vidimo kot 
vseživljenjsko izobraževanje učiteljev in pri katerem je učitelj sam aktiven, razmišljajoč in 
avtonomen profesionalec (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). »Profesionalno rast učiteljev 
moramo torej videti kot vseživljenjski proces, ki vključuje nenehno učenje in profesionalni 
razvoj skozi poklicno pot.« (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009, str. 106). 

Temeljni namen strokovnega izpopolnjevanja je učitelju pomagati dvigniti možnost 
razmišljajočega ravnanja med poukom. Prav zato je pomembno smiselno povezati razvoj 
kognicij in strategij premišljenega ravnanja. Pri tem gre za dva vzajemno povezana procesa, 
ki potekata po več stopnjah (Javornik Krečič, 2008, str. 39, 40): 

� »ustvarjanja kognitivne resonance: posameznik se zave neustreznosti, 
nezadovoljivosti lastnega znanja, stališč prepričanja itd. Za stopnjo so značilne 
povečana kritičnost do lastnega dela, zavestna vključitev posameznika v proces 
spreminjanja, subjektivni občutek smotrnosti in možnosti sprememb; 

� refleksija obstoječe prakse: pri slednjem je potrebna kognitivna analiza lastnega dela; 
� preizkušanje novega znanja: učitelj postane mini eksperimentator, kar pomeni, da 

izvaja proces preizkušanja novih znanj, stališč, spretnosti. Na tej stopnji je pomembno, 
da so konkretno opredeljeni cilji in pričakovanja, da so postavljena merila vrednotenja, 
saj imajo učitelji le tako možnost samoocenjevanja in doživljanja uspešnosti ob 
spremenjenem delovanju oziroma ravnanju; 

� utrditev sprememb: pri čemer je pomembno, da učitelj pri novih, spremenjenih načinih 
ravnanja tudi vztraja.« 

Stalno strokovno izpopolnjevanje vodi Ministrstvo za šolstvo in šport, ki vsako leto izda 
katalog, s pomočjo katerega lahko učitelji izbirajo programe. To so (Pravilnik o nadaljnjem 
izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 2004): 

� programi za izpopolnjevanje izobrazbe – programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in 
razširjajo znanja iz programov za pridobitev izobrazbe ter so z zakonom ali s 
podzakonskimi predpisi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje 
določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma za opravljanje drugega 
strokovnega oziroma poslovodnega dela v vzgoji in izobraževanju; 

� programi profesionalnega usposabljanja – programi, ki omogočajo kontinuiran 
profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za 
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izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev 
novih učnih načrtov oziroma katalogov znanja in izpitnih katalogov, nenehno 
posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z 
učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno 
obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti; 

� objavljeni programi – programi za izpopolnjevanje izobrazbe in programi 
profesionalnega usposabljanja, ki so v skladu s tem pravilnikom uvrščeni v nabor 
objavljenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju za posamezno šolsko leto; 

� drugi programi – programi, ki niso uvrščeni v nabor objavljenih programov, in sicer:  
� tematske konference so krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so 
namenjene celotnemu vzgojiteljskemu, učiteljskemu oziroma 
predavateljskemu zboru posameznega javnega vrtca oziroma šole. Le-ta 
jih samostojno organizira, kadar v okviru nabora objavljenih programov 
ni programa, ki bi ustrezal njegovim specifičnim izobraževalnim 
potrebam; 

� izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih 
mrežah povezovanja strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol, ki 
jih organizirajo Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center 
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center 
Republike Slovenije, Šola za ravnatelje oziroma Državni izpitni center 
(v nadaljevanju: izobraževanje v mrežah), so krajše oblike nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, namenjene seznanjanju z novostmi v učnih načrtih 
oziroma izobraževalnih programih ali usposabljanju za izvajanje 
novosti na področju izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela; 

� programi računalniškega opismenjevanja so programi, namenjeni 
usposabljanju strokovnih delavcev za uporabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju. Postopke v zvezi 
z zagotavljanjem teh programov vodi programski svet, ki ga v ta namen 
imenuje minister, pristojen za šolstvo (v nadaljevanju: minister); 

� verificirani programi so programi, ki se jih strokovni delavec udeleži v 
Republiki Sloveniji ali v tujini izven sistema nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, v 
postopku verifikacije pa je ugotovljeno, da so njihovi cilji skladni s 
cilji, določenimi v 2. členu tega pravilnika. 

Učitelj mora za kvalitetno delo v razredu dobro poznati pedagoške, psihološke in didaktično-
metodične zakonitosti pouka. Za to pa se mora nenehno strokovno izobraževati in 
izpopolnjevati svoje strokovno znanje ter splošno izobrazbo. Pridobiti si mora čim več 
delovnih izkušenj za kvalitetno pripravljanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. O 
svojih izkušnjah mora razmišljati in se iz njih učiti (Kubale, 1999). Če želi učitelj  uspešno in 
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kakovostno poučevati, se mora seznanjati z novostmi, svoje znanje mora nenehno 
nadgrajevati, dopolnjevati, izmenjavati in širiti, saj so prav novosti v učnih načrtih na 
področju športne vzgoje in sprejeta zakonodaja na področju športa tisti dejavniki, ki to 
zahtevajo (Markun Puhan, 2004; Štemberger, 2005). Z novim znanjem, ki ga učitelji pridobijo 
na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj, in pedagoškimi izkušnjami učitelji skozi čas 
spreminjajo in (pre)oblikujejo svoj odnos in pristope dela z učenci ter do strokovnega dela 
(Devjak in Polak, 2007). 

Sodobni trendi (Majerič, Strel, Kovač, 2007) narekujejo stalno izpopolnjevanje in 
izobraževanje učiteljev ter dajejo poseben pomen praktičnega pedagoškega usposabljanja. 
Strokovna izpopolnjevanja (Štemberger, 2007) niso le rutinski sestanki in konference, ampak 
sistematično organizirano usposabljanje v sodelovanju z univerzami in drugimi 
visokošolskimi ustanovami, kar prispeva k profesionalnemu razvoju ter osebni in strokovni 
rasti učitelja.  

»Za poklicni razvoj  nismo odgovorni sami, ampak tudi institucija, v kateri poučujemo.«  
(Kyriacou, 1997, str. 27). Watehouse (1983) navaja nekaj značilnosti pozitivne klime, ki 
omogočajo učiteljev osebni razvoj in s tem spodbudo k stalnemu strokovnemu 
izpopolnjevanju: 

� občutek skupnosti pri vseh učiteljih, kadar gre za doseganje izobraževalnih ciljev, 
� stalno rojevanje novih idej, 
� skupno reševanje problemov, 
� vzajemno podporo, 
� spoštovanje mnenja drugega, 
� odprt in sodelovalen pristop k reševanje konfliktov in kriznih situacij, 
� dopuščanje različnih stilov glede na situacijo in potrebe, 
� spodbujanje vsakogar, ne le vodje, da predlaga izboljšave (v Kyriacou, 1997). 

Učiteljeva stališča so v okolju, v katerem živi, predvsem rezultat obveščenosti, ki poteka v 
procesu vzgoje in izobraževanja, preko javnih komunikacijskih sredstev, medsebojnih stikov 
ljudi, lahko pa so tudi rezultat tradicij in navad širšega družbenega okolja ter drugih 
dejavnikov, ki so v posredni ali neposredni povezanosti posameznika. Tako je eden izmed 
dejavnikov stalno strokovno izpopolnjevanje na področju vzgoje in izobraževanja, ki ponuja 
bogato in pestro ponudbo programov. Večina programov je namenjena razrednim učiteljem 
zlasti kot pomoč pri pedagoškem delu pa tudi kot napotek in svetovanje (Šparovec, 2001). V 
kolikšni meri pa bo znanje uporabljeno v zasebnem učiteljevem življenju in v lasten interes, 
pa je ponovno odvisno od njega samega, njegove volje, želje, motiva, sposobnosti, izkušenj, 
nadarjenosti in podobno. 

Učitelji razrednega pouka v zadnjem času pogosto prebirajo revije, namenjene vzgojno-
izobraževalnemu področju, je pokazala raziskava na področju stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja in delovanja učitelja. Interes za udeležbo na seminarjih se sicer kaže, vendar 
se jih zadnja leta učiteljice niso udeleževale v pretiranem številu (Štemberger, 2003c). 
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V raziskavah se kot ovire za neudeležbo učiteljev na programih stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja največkrat omenjajo finančne nezmožnosti (Ministrstvo za šolstvo in šport ne 
financira vseh programov), neugoden čas izvedbe (zagotovitev nadomeščanj), oddaljenost 
kraja izvedbe, omejeno število dni za strokovno izpopolnjevanje (Černe, 2000; Nekrep, Prah, 
Slana, 2006).  

Za udeležbo na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja, v evalvacijski študiji 
(Marentič Požarnik, Kalin, Šteh, Valentič Zuljan, 2005),  je dobrih 77% sodelujočih učiteljev, 
kot bistveno pridobitev, omenilo teoretično znanje in seznanitev z novostmi. Pri tem se 
postavlja vprašanje, ali takšno strokovno izpopolnjevanje res privede do sprememb v 
mišljenju in delovanju učiteljev. Zato bi moralo stalno strokovno izpopolnjevanje (Ivanjšič in 
Ivanuš Grmek, 2009) temeljiti in izhajati iz izkušenj, znanja in vsakodnevnih problemov in 
nalog pedagoških delavcev. 

Raziskava (Vrečko, 2011) o udeležbi učiteljev osnovnih in srednjih šol na seminarjih stalnih 
strokovnih izpopolnjevanj je pokazala, da se vsi učitelji, ne glede na starost, redno strokovno 
izpopolnjujejo. Vendar sta na drugi strani Ivajnšičeva in Ivanuš Grmekova (2009) ugotovili, 
da se seminarjev strokovnih izpopolnjevanj v največji meri udeležujejo učitelji, ki imajo 20 in 
več delovne dobe v vzgojni in izobraževanju. Ugotovili sta tudi, da sta najpogostejša vzroka 
za neudeležbo na seminarjih oddaljenost krajev, kjer potekajo programi, ter finančna sredstva. 
Prav slednji dejstvi so ugotovili tudi Černe (2000) ter Nekrep, Prah in Slana (2006). 

Učiteljem in drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju je potrebno široko 
znanje. Življenje je namreč trajajoč proces, v katerem učitelj – posameznik potrebuje 
priložnost za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje, da lahko sledi celotnim družbenim 
in tehnološkim spremembam. Tudi za učitelja velja, da naj bi sledil razvoju na svojem 
področju ter si s tem pridobil in usvojil nove spretnosti in znanja, ki jih od njega zahteva delo. 
Za učiteljevo uspešno delo in poklicni razvoj je torej pomembno nadaljnje strokovno  
izpopolnjevanje, saj v končni fazi to od njega zahteva tudi zakonodaja s področja vzgoje in 
izobraževanja. 

 

2.2.5.2 TIMSKO DELO 

»Timsko delo je tisto dogajanje, ko se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-
izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo na tiste učence v okviru 
posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije predmetov, znotraj ali 
zunaj učilnice.« (Polak, 2007, str. 10). 

Značilnosti timskega dela v šoli so: 
� pedagoški tim sestavljajo strokovno usposobljeni učitelji (dva ali več) ter drugi 

sodelavci, 
� vsi člani tima so deležni formalne razporeditve nalog in so odgovorni za zagotavljanje 

učinkovitosti in kontinuitete delovnih odnosov, 
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� pri timskem poučevanju so učenci deležni večjih možnosti in izbire prilagajanja 
različnim učiteljem oziroma njihovim načinom poučevanja (Polak, 2007).  

Timsko delo pedagoških delavcev lahko poteka v eni ali v več fazah in sicer kot timsko 
načrtovanje pouka, timsko poučevanje in timska evalvacija. Pri timskem  poučevanju je stik 
učiteljev z učenci hkraten in neposreden, pri timskem načrtovanju in timski evalvaciji pa se 
lahko nanje usmerjajo le posredno (v mislih ali v diskusiji). Skupni cilji timskega dela v šoli 
so vzgojno-izobraževalne narave in prispevajo h kakovostnejšemu poučevanju in učenju 
(Polak, 2007). 

Zakon o osnovni šoli (2008) določa, da v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju vse 
predmete poučuje učitelj razrednega pouka, pri pouku vzgojnih predmetov (športne vzgoje) 
pa lahko z učiteljem razrednega pouka sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka (športni 
pedagog). V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju poučuje: v 4. razredu učitelj 
razrednega pouka, tuj jezik in vzgojne predmete pa tudi predmetni učitelj (športni pedagog), 
vendar ne več kot dva predmeta; v 5. razredu učitelj razrednega pouka, tuj jezik in vzgojne 
predmete pa tudi predmetni učitelj (športni pedagog), vendar ne več kot tri predmete. 

Zaradi varnosti, spoštovanja normativnih izhodišč in kakovostnega dela z mlajšimi učenci naj 
bi športno vzgojo, skupaj z razrednim učiteljem, poučeval tudi športni pedagog. Mnoge šole, 
ki tak način dela že zagotavljajo, ugotavljajo, da je pouk kakovostnejši in omogoča 
uresničitev zastavljenih ciljev (Kovač, Jurak, Strel, 2003; Bučar Pajek et al, 2004). Takšno 
poučevanje bi moralo biti vsakdanji model dela v prvem triletju (Strel in Kovač, 1999).  

Osnovni namen timskega dela je izboljšati kakovost pouka in poučevanja. Prinaša veliko 
prednosti za učitelje same, učence ter šolo kot ustanovo. Na nekaterih šolah po Sloveniji so že 
prišli do spoznanja, da je sodelovanje razrednega učitelja in športnega pedagoga zelo dobra 
rešitev. Takšno sodelovanje je ena izmed pozitivnih oblik kvalitetnejšega poučevanja na šoli. 
Med seboj povezujeta, usklajujeta in načrtujeta tudi druge vsebine športnih dejavnosti, ki se 
odvijajo med šolskim letom. To so: športni dnevi, šola v naravi, večdnevni tabori in tako 
dalje. Sodelujeta tudi pri podrobni letni in dnevni pripravi na pouk. Pri doseganju skupnih 
ciljev sta odvisna drug od drugega (Kovač, Strel, Jurak, 2004; Štemberger in Lipovac, 2005).  

Prednosti timskega dela so (Štemberger, 2003a, str. 68, 69): 
� »v prvi triadi so otroci motorično najbolj učljivi; 
� možnost večje intenzivnosti in uspešnosti vadbe otrok pri športni vzgoji; 
� povečana varnost otrok pri športni vzgoji; 
� organizacija ure; 
� obojestranska strokovna pomoč, izmenjava izkušenj; 
� ocenjevanje.« 

Nevarnosti (Štemberger, 2003a, str. 69, 70), ki se pojavljajo pri timskem delu: 
� »prevzemanje vodilne vloge oziroma neenake delitve dela; 
� podcenjevanje; 
� različen odnos do športa in športne vzgoje.« 
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Raziskava (Lotrič in Štemberger, 2005) je pokazala, da športni pedagogi in razredni učitelji v 
prvem in drugem triletju najpogosteje sodelujejo v okviru dejavnosti dodatnega in 
razširjenega programa športne vzgoje. V večini primerov je načrtovanje občasno, timsko 
poučevanje in evalvacija pa sta pogosto prisotna. Vsi učitelji, vključeni v raziskavo, se 
zavedajo prednosti, ki jih prinaša timsko delo. Največkrat pri opravljanju timskega dela pride 
do organizacijskih in komunikacijskih problemov, ki se nanašajo na različna mnenja glede 
vzgojne problematike obeh pedagogov. Sodelovanje med njima je uspešno in prinaša 
pozitivne spremembe kakovostne vadbe otrok pri športni vzgoji. 

Timsko delo zajema tri osnovne etape. Pri urah športne vzgoje sta večinoma prisotna razredni 
učitelj in športni pedagog, vendar se pri izvajanju posameznih etap izmenjujeta. Skupaj 
preverjata znanje, manj pa timsko ocenjujeta. Visok odstotek vprašanih učiteljev skupaj 
analizira delo, žal pa tega ne moremo reči za timsko načrtovanje letne in dnevne priprave; 
tukaj sodelujeta le občasno. Kakovost sodelovanja športnega pedagoga in razrednega učitelja 
je odvisna od dobre skupne priprave in evalvacije dela, zato bi vodstvo šole moralo čas za 
njuno izvajanje predvideti že v urniku (Štemberger in Lipovac, 2005).  

Raziskovalni izsledki (Jurak idr., 2005b; Peternelj, 2007) in izkušnje iz praks kažejo na 
izjemno uspešnost skupnega poučevanja športnega pedagoga in razrednega učitelja v 
zgodnjem obdobju šolanja. V tem zgodnjem starostnem obdobju je vpliv na različna področja 
razvoja največji (Strel idr., 2007), usvajanje gibalnih struktur pa najučinkovitejše (v Kovač, 
Jurak, Strel, 2010). 

 

2.2.6 MATERIALNI IN DRUGI POGOJI ZA POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE 

Pomemben dejavnik kakovostnega poučevanja športne vzgoje je okolje, v katerem športni 
pedagog poučuje, torej telovadnica. Primernost učnega okolja označujejo številni dejavniki: 
izbor športnih naprav in orodja, njihova razporeditev v telovadnici, shranjevanje ter 
funkcionalnost z vidika pogostosti njihove uporabe, športna tla, osvetljenost, prezračevanje, 
število in kakovost športnih pripomočkov ter njihova primernost razvojni stopnji. Slabši 
materialni pogoji zahtevajo od učitelja improvizacijo pri poučevanju, večkrat pa tudi 
negativno vplivajo na zdravje učencev (Kovač in Jurak, 2012). Športna tehnologija je torej 
danes, kot tudi v preteklosti, nepogrešljiv dejavnik v vseh oblikah športa. Pokriva namreč ves 
šport v tehnološkem smislu (Flisek, 2005). 

»Učni načrt za športno vzgojo v splošnih izhodiščih za delo učitelja navaja, da mora učitelj 
spoštovati predpise in standarde in normativna izhodišča ter poskrbeti za varnost pri vadbi«. 
(Kovač et al, 2011, str. 4).  

Prav tako se v učnem načrtu (Kovač et al, 2011), pri vsakem od štirih sklopov ciljev za 
posamezni razred, pojavljajo dejavniki, ki so povezani z varnostjo. Ključni pogoj za varnejšo 
vadbo so: 

� ustrezna telesna pripravljenost,  
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� primerno tehnično znanje, 
� odnos do lastnega zdravja,  
� primerno obnašanje in spoštovanje drugih. 

Cilji učnega načrta (Kovač in Jurak, 2012) tako niso usmerjeni le v poznavanje 
neposrednih dejavnikov varnosti, temveč tudi v razumevanje principov vadbe, 
upoštevanje in spoštovanje pravil, povezanih z varnostjo, razumevanje ustreznih 
podpornih dejavnikov (prehrana, hidracija) ter v primernost obnašanja do sošolcev. 

Za izpeljavo (Turšič, Čuk, Kovač, Bučar Pajek, Bricelj, 2007 v Kovač in Novak, 2001)  
programa športne vzgoje potrebuje šola v prvi vrsti telovadnico, naprave, orodja, pripomočke 
in zunanje športne površine. Natančnejše normative in standarde za velikost športnih površin 
opredeljuje osnutek planerskih izhodišč in normativov športnih prostorov v šolstvu. Vsak 
učenec pri športni vadbi potrebuje 20 m2 prostora. Orodja, prostori in oprema morajo ustrezati 
zdravstvenim in higienskim načelom, tako da učiteljem in učencem zagotavljajo varno 
športno vadbo. Vendar posamezne vsebine športne vzgoje (Škof, 2010), zlasti nekatere 
vsebine vadbe za razvoj telesne pripravljenosti, ne morejo potekati zgolj na šolskem igrišču 
ali v telovadnici. Prav zato bo potrebno urediti novo in razširjeno določitev šolskega prostora, 
ki bi vključevala tiste naravne površine blizu šole, ki so pomembne za izvajanje posameznih 
vsebin športne vzgoje (npr. sosednji park, gozdne in travniške poti…).  

Prostor, kjer izvajamo program športnih aktivnosti, naj bo primerno osvetljen, udoben, 
ustrezno opremljen, predvsem pa varen. Poleg prostora za izvajanje športa naj bo tudi prostor 
za shranjevanje športnih pripomočkov. Igrala in športni pripomočki naj bodo različni ter 
kakovostni. Športne pripomočke in igrala vedno postavljamo tako, da učencem zagotovimo 
varnost (Videmšek, Strah, Stančevič, 2001). Dobri materialni pogoji nam torej omogočajo, da 
lahko uro športne vzgoje izpeljemo, kot smo si jo zastavili. V primeru slabih materialnih 
pogojev pa mora imeti učitelj več znanja in iznajdljivosti, da lahko uro izpelje (Jurak, Kovač, 
Strel, Starc, 2006). 

Za načrtovano vadbeno uro (Dežman C. in Dežman B., 2004) morajo biti na voljo tudi 
ustrezna vadbena sredstva, da lahko z njimi ustrezno in učinkovito izpeljemo uro športne 
vzgoje. Oprema mora ustrezati varnostnim in vzgojno-izobraževalnim standardom za 
področje športne vzgoje. Mednje sodijo: 

VADBENA OPREMA: 
a) UČILA (mediji ali nosilci informacij): 

� pisna (knjige), 
� slikovna (npr.: videoposnetki, plakati, slike, risbe...), 
� slušna (npr.: zgoščenke, glasbene kasete); 

b) NAPRAVE, ORODJA, PRIPOMOČKI: 
� ponazorila: 

� avdio-vizualni (npr.: videokamera, videorekorder, DVD,  televizor), 
� vizualni (npr.: tabla, kreda), 
� avdio (npr.: kasetofon, CD-predvajalnik); 
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� pomagala: 
� na tekmovanju, 
� na vadbeni uri; 

c) OBLAČILA IN OBUTEV. 

Uporaba učnih pripomočkov in sredstev daje vzgojno-izobraževalnemu procesu dodano 
vrednost in izboljšuje njegovo kakovost. Različni športni pripomočki in orodja so pri tem 
stalni spremljevalci v telovadnici. Tega pa ne moremo trditi za avdio-vizualne naprave. Pri 
podajanju informacij skoznje dajejo močan vtis, vendar še zdaleč niso v praksi izkoriščeni. Pri 
športni vzgoji v prvem triletju uporablja le peščica učiteljev avdio-vizualne pripomočke. 
Razlog za njihovo neuporabo je, da šola teh pripomočkov nima (Rupret in Štemberger, 2009).  

Po rezultatih raziskave (Turšič, Čuk, Kovač, Bučar Pajek, Bricelj, 2007) sodeč v osnovnih 
šolah primanjkuje orodij, naprav in pripomočkov za izpeljavo gimnastičnih in drugih vsebin. 

Nekatere šole so zaradi učenčevega pozabljanja športne opreme uvedle sklade športne 
opreme. Raziskave namreč kažejo, da je pozabljanje športne opreme drugi najpogostejši 
razlog za opravičevanje od športne vadbe pri športni vzgoji (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2006). 

Prav tako  Strel (2005) v svoji raziskavi ugotavlja, da velika večina osnovnih šol ima športne 
objekte. Osnovni problem ni število telovadnic, ampak velikost in še posebej dotrajanost 
slednjih. Potreba po novogradnji in posodobitvi zunanjih igrišč je v osnovnih šolah zelo 
izrazita. Strukturni deli športnih objektov: akustika, svetila, tla, orodja, didaktični pripomočki, 
naprave so pogosto amortizirani in manj primerni za proces športne vzgoje in drugih pojavnih 
oblik športa. Večina športnih pedagogov v svojih odgovorih meni, da je več kot tretjina 
športnih objektov delno ali v celoti amortiziranih. Potrebna je obnovitev, saj le tako bodo 
lahko športno vzgojo izvajali varno, prijetno in kakovostno. Prav tako se problemi, zaradi 
neustreznih in dotrajanih športnih pripomočkov in naprav, pojavljajo skoraj na vsaki drugi 
šoli.  

V dosedanjih raziskavah (Strel, 2005; Turšič, Čuk, Kovač, Bučar Pajek, Bricelj, 2007; Rupret 
in Štemberger, 2009) je bilo ugotovljeno, da v osnovnih šolah primanjkuje orodij, naprav in 
športnih pripomočkov. Objekti – telovadnice (Strel, 2005) so dotrajani, zato je potrebna 
obnovitev, saj bo le tako športna vzgoja izvedena varno in kakovostno.  

V Sloveniji (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2006) je bilo v zadnjih letih obnovljenih ali na novo 
zgrajenih več telovadnic in športnih površin (v Kolenc, 2004), zgradili so številne nove 
telovadnice in obnovili stare (Jurak, 2010). S kakovostnega vidika pa lahko določimo tudi 
nekatere slabosti, saj so normativna izhodišča za gradnjo, opremo in vzdrževanje telovadnic 
in športnih dvoran pomanjkljiva (Jurak, 2010), saj se pojavljajo nekatere neustrezne rešitve 
(npr. nefunkcionalna razporeditev prostorov, športnih naprav ter opreme, nekakovostna 
športna tla, akustika, nezaščitene naletne površine ipd.) (Kovač in Jurak, 2012). 
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Vzroke za pomanjkljivosti pri gradnji in tehnološki opremljenosti novih telovadnic ter obnovo 
starih telovadnic lahko iščemo zlasti v (ne)povezovanju gradbene in športne stroke v času 
zasnove in projektiranja ter slabem izvajanju javnih naročil (Kovač in Jurak, 2012). 

 

2.2.7 DEJAVNOSTI IN PROGRAM ŠPORTNE VZGOJE V PRVEM IN DRUGEM VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 

Vsebine programa v učnem načrtu za športno vzgojo so zasnovane tako, da učencem v prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju omogočajo spoznavanje vsebine skozi igro. Neposrednost 
in zadovoljevanje potreb po gibanju bogatijo otrokovo raziskovanje in dojemanje okolice. Z 
igro otroci razvijajo gibalne sposobnosti, izboljšujejo orientacijo v prostoru, situacijsko 
mišljenje in iznajdljivost. Zelo pomembna je za njihovo socializacijo, saj jih navaja na 
spoštovanje do drugih in s tem povezano komunikacijo v skupini (Kovač, Jurak, Strel, 2003; 
Kovač, Strel, Jurak, 2004).  

Program športne vzgoje (Kovač et al, 2011) se izvaja v vseh razredih osnovne šole. 
Namenjenih mu je 834 ur rednega pouka in pet športnih dni v vsakem šolskem letu. Program 
je zaradi razvojnih značilnosti učencev metodično, vsebinsko in organizacijsko  zaokrožen v 
tri šolska obdobja. V vsakem od teh šola ponuja tri vrste dejavnosti. 

� DEJAVNOSTI, OBVEZNE ZA VSE UČENCE  
Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 
� Redni pouk z dvajseturnim tečajem 

plavanja v 2. ali 3. razredu, 
� Redni pouk, 

� športni dnevi,  pet na leto. � športni dnevi,  pet na leto. 
Tabela 4: Dejavnosti, obvezne za vse učence (Kovač et al, 2011, str. 5) 

 

� DEJAVNOSTI, KI JIH ŠOLA PONUDI; VKLJUČEVANJE UČENCEV JE 
PROSTOVOLJNO 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 � Šola v naravi s poudarkom na plavanju in 

zimskih dejavnostih, 
� Športne interesne dejavnosti, � športne interesne dejavnosti, 
� dopolnilni pouk. � dopolnilni pouk. 

Tabela 5: Dejavnosti, ki jih šola ponudi (vključevanje učencev je prostovoljno)(Kovač et al, 2011, str. 5) 

 

 

 

 



  Predmet in problem                 89 
 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

MAGISTRSKO DELO 

 

� DODATNE DEJAVNOSTI, KI JH ŠOLA LAHKO PONUDI; VKLJUČEVANJE 
UČENCEV JE PROSTOVOLJNO  

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 
� Nastopi, prireditve in šolska športna 

tekmovanja, 
� Nastopi, prireditve in šolska športna 

tekmovanja, 
� tečaji, šole v naravi, športni tabori 

oziroma druge oblike pouka, 
� tečaji, šole v naravi, športni tabori oziroma 

druge oblike pouka, 
� dodatni športni program, � dodatni športni program, 
� minuta za zdravje, � minuta za zdravje, 
� rekreativni odmor, � rekreativni odmor, 
� oddelki z dodatno športno ponudbo. � oddelki z dodatno športno ponudbo. 

Tabela 6: Dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi (vključevanje učencev je prostovoljno)(Kovač et al, 2011, 
str. 5, 6) 

Program naj bo čim bolj pester. V prvem razredu naj prevladujejo naravne oblike gibanja in 
številne igre; posebno pozornost namenimo prilagajanju na vodo in plesnim igram. V drugem 
in tretjem razredu postopno obogatimo program s prvinami gimnastike in atletike ter igrami z 
žogo. V tem obdobju naj bi se otrok naučil tudi osnov plavalne tehnike. Prednost imajo 
dejavnosti, ki jih lahko izvajamo na prostem (Kovač, Jurak, Strel, 2003; Kovač, Strel, Jurak, 
2004).  

Razširjeni programi in nadstandardi v osnovni šoli ponujajo možnost, vsaj nekaterim 
otrokom, vsakodnevno vodeno telesno aktivnost in posledično tudi hitrejši vsestranski razvoj 
(Čavničar, 2005). 

 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje  

»Športni vzgoji so v predmetniku namenjene tri ure na teden in pet športnih dni v vsakem 
razredu. V 2. ali 3. razredu je del ur rednega pouka namenjenih 20-urnemu tečaju plavanja. 
Šola naj ponudi tudi športne interesne dejavnosti. Športne vsebine so tudi v programih 
jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.  

To obdobje je najprimernejši čas za začetek splošne športne vadbe otrok. Učni načrt je 
zasnovan tako, da v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju poudarja osnovni športni 
program, ki ga učenci spoznajo z igro. Igra jim omogoča zelo naraven način izražanja. 
Neposrednost, ki jo ponuja, bogati otrokovo raziskovanje in dojemanje okolice ter samega 
sebe in ga spodbuja k dejavnejšemu gibalnemu izražanju ter doživljanju. Učenci z igro  
izboljšujejo gibalne sposobnosti, posebno še orientacijo v prostoru, situacijsko mišljenje in 
ustvarjalnost ter zadovoljujejo potrebo po gibanju. Pomembna je za njihovo socializacijo, saj 
omogoča skupno sodelovanje in jih tako postopno navaja na delovanje v skupini.  

Za najboljši celostni razvoj učencev so v tem razvojnem obdobju najprimernejše dejavnosti, 
ki ustvarjajo široko podlago, na kateri je mogoče nadgrajevati različna športna znanja. 
Izbiramo vsebine,s katerimi spodbujamo predvsem razvoj skladnosti (koordinacije) gibanja, 
ravnotežja, moči in gibljivosti. Posebno pozornost je treba nameniti zadostnim gibalnim 
spodbudam in ustreznemu razmerju med obsegom ter intenzivnostjo obremenitve. V vadbo 
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vključujemo dejavnosti, pri katerih lahko učenci sproščeno izrazijo svojo gibalno 
ustvarjalnost.   

Igre izvajamo v različnih značilnih oblikah (pari, skupina, krog, vrsta, kolona ipd.). Za mlajše 
učence so primerni tudi poligoni in štafete, učinkovitost vadbe pa lahko povečamo z vadbo v 
manjših skupinah in s pripomočki, primernimi razvojni stopnji otrok (z žogami različnih 
velikosti in barv, baloni, obroči, s kiji, palicami, z ovirami, loparji) ter drugimi didaktičnimi 
pripomočki, kot so plakati, slike, vadbene kartice.  

V igro vpletamo tudi glasbo. Ritem in glasbena spremljava zagotavljata večjo sproščenost ter 
gibalno ustvarjalnost učencev. Učenci naj ob gibanju in igri doživljajo veselje ter 
zadovoljstvo, saj to predstavlja osnovni vzgib za sistematično ukvarjanje s športom v 
kasnejšem obdobju.  

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Šola mora  v 2. ali 3. razredu organizirati 20-urni 
tečaj plavanja s ciljem, da po končanem tečaju učenci preplavajo 25 metrov. Pri izvedbi tečaja 
plavanja naj se v obliki medpredmetnih povezav uresničujejo poleg ciljev športne vzgoje tudi 
cilji drugih 41 predmetov prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (npr. spoznavanja okolja, 
slovenščine, matematike idr.).   

V tem obdobju moramo učencem privzgojiti osnovne higienske navade (nošenje športne 
opreme, preoblačenje in umivanje po vadbi).« (Kovač et al, 2011, str. 40, 41). 

 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje   

»V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju so športni  vzgoji namenjene tri ure na teden, 
pet športnih dni v vsakem razredu in šola v naravi: ena s poudarkom na plavanju ter druga z 
zimskimi dejavnostmi. Znanje posameznih športov lahko učenci poglabljajo tudi pri 
interesnih dejavnostih in drugih oblikah razširjenega programa osnovne šole.  

Osnovne značilnosti biološkega razvoja otrok v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju so 
predvsem upočasnjena telesna rast, začetek intenzivne rasti mišic, velika stopnja razvitosti 
koordinacije gibanja, določena stopnja intelektualne razvitosti za sprejemanje skupinskih 
navodil, socialna razvitost za sodelovalne odnose s sovrstniki in zaradi obremenitev v šoli 
višek telesne energije, ki se lahko uspešno sprošča v gibalni dejavnosti. To obdobje je 
najprimernejši čas za učenje dejavnosti, ki zahtevajo veliko naučenih gibalnih vzorcev in so 
podlaga za razvoj osnovnih struktur gibalne inteligentnosti posameznika.   

Poseben poudarek pri vadbi je namenjen ustrezni izbiri vsebin z namenom optimalno 
spodbujati gibalno učinkovitost učenca, vplivati na razvoj kostne mase in pri učencih s 
povečano telesno težo zmanjševati količino mastne mase.  

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci usvojijo temeljna športna znanja atletike, 
gimnastike, plesa in športnih iger. Znanje plavanja nadgradijo v šoli v naravi z vsebinami 
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plavanja v četrtem razredu. Učencem, ki ne postanejo plavalci, naj šola priporoči vključitev v 
šolo v naravi ali tečaj plavanja še v 5. in 6. razredu. Tako naj bi ob koncu drugega vzgojno-
izobraževalnega obdobja pri preverjanju znanja plavanja učenci varno preplavali 50 metrov in 
bili sposobni neprekinjeno plavati deset minut v globoki vodi.   

Zaradi čedalje večjih razlik v biološkem razvoju in interesih med učenci ter učenkami jih je 
priporočljivo pri vadbi razvrščati v fantovske in dekliške skupine. Igra še vedno ostaja nujni 
del vsake vadbene ure. V različne dele učne ure vključujemo glasbo, poudarjamo gibalno 
izražanje in ustvarjalnost. Pri vadbi uporabljamo številne in raznovrstne pripomočke, tudi 
sodobno IKT. Učenci so že sposobni sprejemati natančnejša navodila, njihova socialna 
razvitost omogoča uspešno skupinsko delo (delo v heterogenih in homogenih skupinah, delo z 
dodatnimi in dopolnilnimi nalogami, obhodna vadba ipd.). Spoznajo naj tudi osnove pomoči 
in varovanja. Program naj bo usmerjen tudi k razumskemu dojemanju gibanja in športa kot 
pomembnih dejavnikov zdravega življenjskega sloga.« (Kovač et al, 2011, str. 41, 42). 

 

2.2.8 KAKOVOST ŠPORTNE VZGOJE 

Med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja avtorji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju kot 
prvi cilj navajajo zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah 
(tudi predšolske vzgoje, gimnazijskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter izobraževanja odraslih). Le to pa je možno doseči  s kakovostno 
usposobljenimi strokovnimi delavci, ustreznimi prostorskimi pogoji, z ustreznimi finančnimi 
vlaganji in drugo (Krek et al, 2011). 

Kakovost izobraževanja v osnovni šoli je zelo težko meriti, kljub temu pa lahko naštejemo 
nekaj stvari, ki so značilne za dobro, kakovostno šolo (Erčulj, 1996; Sentočnik, 1999; Erčulj, 
2000): 

� k doseganju skupnih ciljev stremijo in medsebojno sodelujejo učitelji, učenci in starši; 
� k večji motiviranosti in angažiranost tako učiteljev kot tudi učencev prispeva dobra 

šolska klima; 
� učitelju poučevanje pomeni izziv in poslanstvo; ne obnaša se kot edini vir ali avtoriteta 

informacij v razredu, ampak vsakemu učencu zagotavlja optimalne možnosti za 
popoln emocionalen, kognitiven, intelektualni in telesni razvoj; 

� dober učitelj učencev ne poučuje samo zaradi ocen, ampak jih pripravlja ter vzgaja na 
kakovostno življenje in delo; 

� šola mora učitelju omogočiti, da se stalno strokovno izpopolnjuje in seznanja z novimi 
informacijami. 

»Kakovost ob spoštovanju človekovih pravic in dolžnosti ter ob avtonomiji in pravičnosti 
spada med splošna načela vzgoje in izobraževanja. Vsakdo ima pravico do kakovostnega 
izobraževanja. Kar pomeni, da ima posameznik pravico do kakovostne izvedbe pouka, 
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vključujoč takšno vzgojo, da mu zagotavlja možnost, da pridobi kakovostno znanje in 
izobrazbo.« (Krek et al, 2011, str. 15). 

Kakovost učnega procesa izhaja iz dobrega načrtovanja in izpeljave kurikuluma, ki poteka v 
šolskem prostoru. Ta s svojimi značilnostmi (kader, logistika, prostorske zmožnosti) omogoča 
najučinkovitejše in najbolj sistematično delo pri športni vzgoji (Kovač in Štihec, 1993; Strel, 
Kovač, Jurak, 2004).  

Če otroku, v njegovem razvoju, predvsem v otroštvu in zgodnjih letih šolanja, ne nudimo 
dovolj kakovostne športne vzgoje, jo v kasnejših letih ni mogoče v celoti nadomestiti. Vpliv 
gibalnih dražljajev in spodbud je namreč z napredovanjem otrokove rasti in zorenja vse 
manjši (Haug, 2008; Strel, Kovač, Jurak, 2004; Kovač in Štihec, 1993; Strel, Kovač, Jurak, 
2006; Štemberger, 2005a).  

V primeru, da otroke pri športni vzgoji pravilno obremenimo, bo pouk športne vzgoje dovolj 
učinkovit, s tem pa tudi kakovostnejši (Štemberger, 2005a; Štemberger, 2005c), zato je 
pomembno, da del otrokove osebnosti oblikujemo s sredstvi, ki jih uporablja šport, to je s 
specifičnimi gibalnimi dejavnostmi že v prvih letih šolanja (Štemberger, 2005b).  

Otroci v šoli, posebej pri pouku športne vzgoje, pridobivajo športno znanje in so deležni 
večine ustreznih gibalnih spodbud. Gibanje je za otroka izrednega pomena, predvsem v nižjih 
razredih osnovne šole, pa tudi v predšolskem obdobju. Pomanjkanje gibalnih izkušenj lahko 
upočasnijo posameznikov intelektualni motorični razvoj. Zavedati se je namreč potrebno, da 
kar otroci zamudijo na motoričnem področju v tem obdobju, kasneje težko nadoknadijo, 
nekateri pa sploh ne. Otroštvo je torej odločilno za oblikovanje podobe odrasle osebe, del te 
pa oblikuje le s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Njihov vpliv je z odraščanjem otroka vse 
manjši, zato bi se moralo kakovostno izvajanje športne vzgoje pričeti že v prvem razredu 
(Kovač, 2000; Štemberger, 2005a). 

Pri ugotavljanju kakovosti na področju športne vzgoje so športni dosežki posameznikov 
verjetno najenostavnejši, a manj pomembni kazalci kakovosti, saj so odvisni od razvojnih 
značilnosti posameznikov in drugih dejavnikov. Nekateri kakovost opredeljujejo z merljivimi 
kazalci (npr. število realiziranih ur pri športni vzgoji, vključenost posameznikov v dodatne 
športne programe, uspehi posameznikov na posameznih športnih tekmovanjih, prostor, 
oprema), drugi se opirajo na subjektivne izkušnje posameznikov (posameznikovo 
zadovoljstvo in zaznavanje uspešnosti pri športni vzgoji). Za zagotavljanje in ugotavljanje  
stanja kakovosti na področju športne vzgoje pa je potrebna kombinacija obeh pristopov 
(Štemberger, 2003c). 

Kakovost vzgojno-izobraževalnega sistema lahko izboljšamo z določitvijo in zagotavljanjem 
standardov, saj so šole dolžne odpraviti tiste pomanjkljivosti, ki odstopajo od predpisanih 
standardov. Za posamezna šolska obdobja določa standarde znanja učni načrt za športno 
vzgojo. Zaradi različne izobrazbene strukture učiteljev na šoli in različnih materialnih pogojev 
na šoli pa je težko postaviti enotne standarde, ki bi veljali za celotno državo. Tako so 
standardi, zapisni v učnem načrtu za športno vzgojo, postavljeni dovolj široko, da lahko 
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posamezni učitelj na njihovi podlagi izoblikuje osebne standarde, za vsakega učenca posebej 
(Kovač, 2000). 

K dvigu kakovosti pri procesu športne vzgoje veliko pripomore tudi ravnatelj s svojim 
neposrednim nadzorom nad delom razrednih učiteljev. Preverja lahko stopnjo realizacije ur 
športne vzgoje in trajanje le te, hospitira pri urah športne vzgoje, spodbuja sodelovanje 
razrednih učiteljev in športnih pedagogov, spodbuja vključevanje razrednih učiteljev v šolske 
in izven šolske dejavnosti, zagotavlja ustrezne pogoje za varno delo pri športni vzgoji (tudi 
osebna športna oprema razrednega učitelja) in spodbuja učitelje k strokovnemu 
izpopolnjevanju na področju športne vzgoje (Štemberger, 2007a). 

Šola lahko ugotavlja in zagotavlja kakovost športno-vzgojnega procesa sama s 
samoevalvacijo, lahko pa tudi s pomočjo zunanjih (zunanja evalvacija) ustreznih institucij 
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, Zavod za šport Slovenije, Center za poklicno 
izobraževanje, Fakulteta za šport). Pridobljeni podatki evalvacij lahko ponudijo pomembne 
smernice za zagotavljanje kakovostnejšega dela pri pouku športne vzgoje. Kakovost procesa 
športne vzgoje lahko torej izboljšamo (Kovač, 2000): 

� s preverjanjem uresničenosti zastavljenih ciljev, 
� s spremljanjem in vrednotenjem učenčevega gibalnega in telesnega razvoja, 
� s kvalitetnim načrtovanjem, 
� z ustreznimi materialnimi pogoji, 
� s spodbujanjem izboljšav na šoli, 
� z izobraževanjem in strokovnim izpopolnjevanjem učiteljev, 
� z vključevanjem šole in učiteljev v delo drugih institucij, 
� s sodelovanjem s starši, trenerji, z zdravstveno službo. 

Raziskave (Kovač in Štihec, 1993; Štemberger, 2003; Strel, Kovač, Jurak, 2004; Štemberger, 
2005a; Štemberger, 2005b; Štemberger, 2005c; Strel, Kovač, Jurak, 2006; Štemberger, 2007; 
Kovač, Jurak, Strel, 2010) so pokazale, da je pouk športne vzgoje premalo kakovosten in da 
se žal razredni učitelji tega premalo zavedajo.  

V naši raziskavi smo želeli, na podlagi dobljenih rezultatov in ugotovitev, z različnimi 
pristopi osvestiti posamezne (vključene) šole in njihove razredne učitelje, o pomenu gibanja 
za otroke, pomenu njihovega gibanja v prostem času ter s tem povezanim kakovostnim 
izvajanjem športno-vzgojnega procesa. S kakovostnejšim izvajanjem pouka športne vzgoje 
učencu namreč omogočimo, da dosežemo pozitivne spremembe v njegovem telesu in 
poskušamo vplivati predvsem na razvoj gibalnih sposobnosti in gibalnih znanj. Za potrebno 
evalvacijo smo znotraj pouka športne vzgoje oblikovali posamezne kazalce (kriterije) 
kakovosti, s katerimi smo ugotavljali kakovost izvajanja procesa športne vzgoje in da lahko 
na podlagi njihovih ugotovitev predlagamo smernice za samo izvajanje pouka športne vzgoje.  
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2.2.8.1 KAZALCI KAKOVOSTI PRI POUKU ŠPORTNE VZGOJE 

Pri ugotavljanju kakovosti procesa športne vzgoje moramo biti osredotočeni na celoten 
vzgojno-izobraževalni proces, ne le na eno področje. Celostna kakovost pouka se odraža z 
naslednjimi kazalci (Kovač, 2000): 

� zavezanost k ciljem in kakovosti, 
� usmeritev k stalnim izboljšavam, 
� sodelovalno ozračje in večsmerna komunikacija med oddelki, skupinami in timi, 
� odločitve na podlagi analiz podatkov, 
� izobraževanje, 
� skrb za zadovoljstvo porabnika. 

V. Štemberger (2003c) je za ugotavljanje kakovosti uporabila kazalce kakovosti, v katerih so 
bili zajeti splošni podatki, ki so omogočali posnetek stanja na posameznih šolah. Za 
ugotavljanje kakovosti pri pouku športne vzgoje, je avtorica uporabila naslednje kazalce 
kakovosti: 

� načrtovanje in izvajanje pouka, 
� učne metode in oblike pri športni vzgoji, 
� motiviranje učencev, 
� znanje učencev pri športni vzgoji, 
� ocenjevanje pri športni vzgoji, 
� odnosi v šoli, 
� učiteljev poklicni razvoj, 
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, 
� pogoji za delo, 
� aktivnosti dodatnega in razširjenega programa, 
� interesne dejavnosti, 
� prosti čas učencev in ukvarjanje s športom. 

Ker smo v raziskavi uporabili vprašalnik, katerega je v prvem delu skonstruirala V. 
Štemberger (2003c) za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, smo 
v raziskavi oblikovali podobne ali celo enake kazalce kakovosti, za ugotavljanje kakovosti 
procesa športne vzgoje: 

� načrtovanje in izvajanje pouka, 
� metode in oblike poučevanja, 
� preverjanje in ocenjevanje znanja, 
� motiviranje učencev, 
� individualizacija in diferenciacija pouka, 
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, 
� vključenost v delo šole in izven šolske dejavnosti, 
� pogoji za delo in zadovoljstvo z delom, 
� pogostost športne aktivnosti, 
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� oblike športne aktivnosti, 
� ukvarjanje s športom (posameznimi športnimi panogami) v prostem času. 
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2.3 UKVARJANJE S ŠPORTOM 

»Športna dejavnost se od gibalne dejavnosti razlikuje po tem, da je načrtovana, strukturirana 
in namenjena izboljšanju enega ali več delov telesne kondicije, medtem ko je gibalna 
dejavnost splošni termin, ki se nanaša na kakršnokoli, tudi na nenačrtovano mišično gibanje, 
ki porablja energijo.« (Starc in Sila, 2007, str. 35). 

»Rekreativni šport je v osnovi vadba, ki človeka sprosti, ga začasno odmakne od 
vsakodnevnih skrbi in deluje razbremenilno.« (Jeromen, 2013, str. 62). 

Ljudje se začnejo ukvarjati s športom v različnih življenjskih obdobjih (Kogovšek in Vuga, 
2001). V prvih letih življenja ima najpomembnejši vpliv na posameznika družina in okolje, 
kjer otrok živi. Kljub temu, da se ta vpliv z leti manjša, ostaja zaradi začetnega oblikovanja in 
usmerjanja najpomembnejši. Morda je prav zgodnje ukvarjanje otrok s športom povezano s 
kasnejšimi vrhunskimi rezultati športnikov (Tušak in Faganel, 2004). 

Cilj športnih dejavnosti, kadar govorimo o športni rekreaciji, je poraba energije z namenom 
ohranjanja ali izboljšanja zdravja, videza, počutja ali splošne telesne kondicije (Starc in Sila, 
2010; Sila, 1997). Ukvarjanje s športom naj bi torej krepilo naše zdravje, saj z redno, zmerno 
gibalno dejavnostjo lahko, ne glede na starost, izboljšamo delovanje srca, dihal, mišičja ter 
povečamo in okrepimo psihofizično pripravljenost (Škof, 2010; Kogovšek in Vuga, 2001). 
Cilji športno-rekreativne dejavnosti so v tesni povezanosti s selekcijo smiselne vadbe. 
Raziskave (Gallup, 1983) kažejo, da so cilji v zvezi z zdravjem med najbolj pogostimi razlogi 
za udeležbo v športni aktivnosti pri odraslih (Tušak, 1999).  

Ukvarjanje s športom v določeni meri sprošča tudi čustvene napetosti in v marsičem odpravlja 
nakopičeno potrtost, tesnobo, jezo ali strah. Ob pojavu raznovrstnih in mnogoštevilnih čustev 
v človekovem življenju je mogoče z različnimi športnimi aktivnostmi to »pisano« paleto 
čustev tudi izživeti (Berčič in Sila, 2004).  

Nekateri se s športom ukvarjajo aktivno, drugi rekreativno, spet tretji pa le pasivno, ko 
spremljajo dogajanje v športu preko različnih medijev ali v živo (Kogovšek in Vuga, 2001). 
Raznolika športna dejavnost (Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 2001; Berčič in Sila, 2004) pa 
lahko veliko prispeva k bogatenju medsebojnih vezi in h krepitvi medsebojnih odnosov v 
družini, pa tudi (Sila, 2001c) kot protiutež današnjemu načinu življenja, ki nam narekuje 
predvsem »sedeč« način življenja. 

»Namen športnega ukvarjanja je ustvariti optimalno kombinacijo vseh tistih dejavnikov, ki 
zagotavljajo napredovanje v določeni športni zvrsti/pri vsakodnevnih življenjskih dejavnostih 
in pri tem čim bolj poudariti posameznikove prednosti – kvalitete in čim bolj zmanjšati 
njegove slabosti – pomanjkljivosti.« (Lasan, 1996, str 85). Ukvarjanje s športom vse bolj 
postaja normativna, vsakdanja, ne pa izjemna dejavnost posameznika (Starc in Sila, 2007). 

Vsaka športna aktivnost človeka je tesno povezana s strukturo njegove osebnosti, z njegovimi 
mentalnimi, motoričnimi in drugimi sposobnostmi, z vzgojo in tradicijo ter podobno. Na 
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oblikovanje njegovih bioloških, psihičnih in socialnih potreb in na cilje njegove dejavnosti 
vpliva cela vrsta dejavnikov. Njegovi interesi, stališča, predvsem pa motivi pa so tisti 
neposredni motivacijski mehanizmi, ki so potencialno pomembni za mobilizacijo energije, ki 
je potrebna za dosego postavljenih ciljev (Petkovšek, 1980).  

Telesna sposobnost (Lasan, 1996) in pripravljenost posameznika je enovita celota, ki je v sebi 
uravnotežena in samostojna in ni zgolj vsota posameznih gibalnih sposobnosti. V vsakdanjem 
življenju in športu je zelo pomembna tudi splošna telesna vzdržljivost, medtem ko je lokalna 
telesna vzdržljivost vezana na proces rehabilitacije. »Vzdržljivost je sposobnost, ki omogoča, 
da se določen telesni napor (telesna aktivnost) izvaja daljši čas brez zmanjšanja njegove 
intenzivnosti (brez pojava utrujenosti). Utrujenost skrajšuje čas za športno aktivnost določene 
intenzivnosti.« (Lasan, 1996, str. 69). Splošna vzdržljivost (Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 
2001) vsakega posameznika je v glavnem odvisna od funkcionalnih sposobnosti srca, ožilja, 
dihal in skeletnega mišičevja, ki mora biti prilagojeno na dlje trajajoče, vendar ne posebno 
intenzivne, napore. 

Telesna pripravljenost je sposobnost, ki bi jo moral imeti vsak posameznik, pa tudi učitelj, ki 
poučuje športno vzgojo, saj prav redna telesna dejavnost pripomore k izboljšanju telesne 
zmogljivosti in učinkovitosti pri športu ter drugih družabnih dejavnostih. Pripomore tudi k 
posameznikovemu ohranjanju zdravja, ga ohranja v dobrem telesnem in duhovnem počutju 
ter pripomore k zmanjšanju tveganja za nastanek različnih sodobnih zdravstvenih težav in 
bolezni (Kraševec Ravnik, 2005; Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 2001). Pomembno je, da je 
učitelj fizično in psihično vzdržljiv in močan. Posamezniki (Barder, 2010), ki se redno 
ukvarjajo s športno aktivnostjo, imajo več potrpljenja, energije, smisla za humor, večje 
ambicije, so bolj čustveno stabilni, imajo več domišljije, so optimistični in samozadostni ter 
so poleg tega prijaznejši, prijateljski, boljše volje in bolj uravnoteženi kot športno neaktivni 
ljudje.  

Učiteljevo udejstvovanje v športnih aktivnostih in pasivni odnos do športa v največji meri 
pogojuje celotna struktura posameznikove osebnosti, predvsem motorične in mentalne 
sposobnosti, okolje, v katerem živi, že usvojena motorična znanja in izkušnje, motivacijska 
struktura, struktura interesov in stališč. Iz tega lahko sklepamo, da na stališča in njihovo 
oblikovanje vpliva cela vrsta dejavnikov (Gasić, 1997). 

V številnih raziskavah (Yasunaga in Tokunaga, 2001 v Doupona Topič in Sila, 2007) 
označujejo avtorji tri dejavnike, s katerimi lahko pojasnimo udeležbo posameznikov v športni 
aktivnosti: 

� odnos do športa; ljudje z negativnimi stališči do rekreativnega gibanja se zelo redko 
ukvarjajo s športno aktivnostjo ali pa se celo nikoli ne bodo ukvarjali z neko športno-
rekreativno dejavnostjo; 

� pretekla udeležba v športu; za posameznike, ki so se v preteklosti ukvarjali s 
kakršnokoli športno dejavnostjo, obstaja verjetnost, da se bodo z njo ukvarjali tudi v 
pozni starosti. Thompson, Humber in Mirwald (2003) so v longitudinalni študiji (25 
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let) ugotovili, da postanejo negativne izkušnje, ki jih je posameznih pridobil v 
otroštvu, ovira za športno aktivnost v odraslem obdobju; 

� zdravstveni razlogi za udeležbo v športu. 

Leta 2009 je bila narejena raziskava »Eurobarometer 334: Sport and Physical Activity«, ki je 
med drugim preučevala tudi individualne razloge prebivalcev Evropske unije (EU) za 
ukvarjanje s športom. Anketiranih je bilo 26788 prebivalcev iz sedemindvajsetih držav članic 
EU. Kot glavni razlog ukvarjanja s športno aktivnostjo so prebivalci EU in prebivalci 
Slovenije navedli izboljšanje svojega zdravja. Drugi najpogostejši razlog za ukvarjanje s 
športom, pri Evropejcih, je bil izboljšanje kondicije (41%), pri Slovencih pa sprostitev (65%) 
(Sport and Physical Activity, 2010). 

  Evropa   Slovenija 

 Športna dejavnost (%)  (%) 
1. izboljšanje zdravja  61 1. 77 
2. izboljšanje kondicije 41 4. 35 
3. sprostitev 39 2. 65 
4. zabava 31 6. 28 
5. izboljšanje psihofizičnih sposobnosti 24 7. 28 
6. izboljšanje telesne zmogljivosti 24 3. 43 
7. izboljšanje telesne teže 24 8. 26 
8. druženje s prijatelji 22 5. 31 
9. zmanjševanje »učinkov« staranja 15 10. 14 

10. boljša samopodoba 10 9. 19 
11. razvijanje novih znanj in spretnosti 6 11. 12 
12. tekmovalnost 6 12. 8 
13. sklepanje novih poznanstev 5 13. 8 
14. vključevanje v socialno okolje 3 14. 5 
15. srečevanje ljudi drugih kultur 2 15. 3 

Tabela 7: Najpogostejši motivi za ukvarjanje s športom prebivalcev Evropske unije (Sport and Physical Activity, 
2010) 

Pomemben vidik gibalne/športne aktivnosti je torej že v otroštvu privzgajanje navade rednega 
ukvarjanja s športom tudi v kasnejših, odraslih življenjskih obdobjih. Na vsakem koraku 
lahko zasledimo opozarjanje različnih zdravstvenih in drugih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s 
področjem raziskovanja gibalne /športne aktivnosti, kako pomembno je ukvarjanje s športom. 
Tudi svetovna zdravstvena organizacija (WHO) nas opozarja, da telesna pasivnost vodi k 
dejavnostim tveganja za kronično nenalezljivih bolezni: osteoporozo, zvišanim krvnim 
tlakom, sladkorno boleznijo, možgansko kapjo, arteriosklerozo in podobno. Zato je 
pomembno, da se vsak posameznik tega tudi popolnoma zaveda in je telesno aktiven v vseh 
obdobjih svojega življenja, kar pa je najlažje uresničljivo, če ima že od otroštva privzgojeno 
navado redne gibalne/športne aktivnosti.  
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2.3.1 UKVARJANJE SLOVENCEV S POSAMEZNIMI ŠPORTI  

Preučevanje športno-rekreativne dejavnosti prebivalcev Slovenije od leta 1973, ko je bila 
prvič izvedena tovrstna raziskava, pa vse do danes, zajema pester izbor vprašanj o izboru 
posameznih športov oziroma športno-rekreativnih dejavnosti, s katerimi se v prostem času 
najraje ukvarjajo. V preučevanju posameznih obdobij je bilo ugotovljenih vrsta novih 
sprememb in trendov. Ugotovitve začetnih študij kažejo, da se je izbor športno-rekreativnih 
dejavnosti precej “naslanjal” na takratno šolsko telesno vzgojo. Najbolj priljubljeni športi so 
bili: alpsko smučanje, nogomet, med dvema ognjema, plavanje, košarka, atletika, rokomet, 
odbojka, kolesarstvo. V 90. letih se na vrh lestvice povzpne hoja in izleti v naravo ter 
plavanje, alpsko smučanje, kolesarjenje, planinstvo, tek v naravi in vse do danes ostanejo na 
zgornji polovici lestvice najbolj priljubljenih športno-rekreativnih dejavnosti. V zadnjih letih 
se pojavijo nove športne zvrsti: fitnes, jutranja gimnastika, ples, rolanje (na rolerjih), 
predvsem zaradi novih trendov in oblik športno-rekreativne dejavnosti.  

V razpredelnice »Študije o športno-rekreativni dejavnosti Slovencev v letu 1996« so bile 
vnesene (Petrović, Ambrožič, Sila, Doupona, 1996), glede na razširjenost po svetu in pri nas 
ter na medijsko podprtost, nove dejavnosti, kot so squash, triatlon, deskanje na snegu, turno 
smučanje, jutranja gimnastika, fitnes, tek v naravi. V vsesplošnem pomanjkanju prostega časa 
postaja izbira športne dejavnosti racionalnejša. Prva splošna primerjava posameznih športov v 
letih kaže rahel padec odstotka udeležencev v posameznih, predvsem tradicionalnih športih. 
Športno aktivni posamezniki se dejansko odločajo za sodelovanje v manjšem številu športov, 
v le teh pa so redkeje dejavni,  pa vendar bolj sistematično. 
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 Leto 
1980 

Leto 
1983 

Leto 
1986 

Leto 
1989 

Leto 
1992 

Leto 
1996 

Leto 
2000 

Leto 
2004 

Leto 
2006 

Leto 
2008 

1. hoja, 
izleti 

hoja, 
izleti 

hoja, 
izleti 

hoja, 
izleti 

hoja, 
izleti 

hoja, 
izleti 

hoja hoja hoja hoja, 
sprehodi 

2. plava-
nje 

plava-
nje 

plava-
nje 

plava-
nje 

plava-
nje 

plava-
nje 

plavanje plavanje plavanje plavanje 

3. kolesar- 
jenje 

kolesar- 
jenje 

kolesar- 
jenje 

alps. 
smuč 

kolesar- 
jenje 

kolesar- 
jenje 

kolesar- 
jenje 

kolesar- 
jenje 

kolesar- 
jenje 

kolesar- 
jenje 

4. planin-
stvo 

planin-
stvo 

alpsko 
smuč. 

kolesarj
enje 

alpsko 
smuč. 

alpsko 
smuč. 

planin-
stvo 

alpsko 
smuč. 

alpsko 
smuč. 

alpsko 
smuč. 

5. šah alpsko 
smuč. 

planin-
stvo 

planin-
stvo 

planin-
stvo 

planin-
stvo 

alpsko 
smuč. 

planin-
stvo 

planin-
stvo 

planin-
stvo 

6. trim šah keglja-
nje 

smučar-
ski tek 

ples nogo-
met 

ples tek v 
naravi 

jutr. 
gimn 

tek v 
naravi 

7. keglja-
nje 

trim trim namizni 
tenis 

tenis trim tek v 
naravi 

badmin-
ton 

tek v 
naravi 

nogomet 

8. alpsko 
smuč. 

keglja-
nje 

namizni 
tenis 

nogo-
met 

nogo-
met 

košarka jutr. 
gimn. 

jutr. 
gimn. 

nogomet ples 

9. nam.  
tenis   

namizni 
tenis 

nogo-
met 

tenis smučar-
ski tek 

jutr. 
gimn. 

nogomet nogomet ples fitnes 

10 nogo-
met 

nogo-
met 

smučar-
ski tek 

namizni 
tenis 

košarka tenis 
 

badmin-
ton 

ples fitnes badmin-
ton 

Tabela 8: Trendi ukvarjanja s posameznimi športnimi panogami Slovencev v letih 1980, 1983, 1986, 1989, 1992 
(Petrović, Ambrožič, Sila, 1992), 1996 (Petrović, Ambrožič, Sila, Doupona, 1996), 2000, 2004, 2006 (Berčič, 
2001b; Berčič in Sila, 2007) in 2008 (Pori in Sila, 2010a; Pori in Sila, 2010b) 

V prvi polovici tabele je razvidno, da se posamezne športne panoge konstantno pojavljajo na 
vrhu lestvice. To so: hoja/izleti, plavanje, kolesarjenje; medtem ko spodnji del lestvice 
zasedajo ekipni športi: nogomet, košarka, badminton, namizni tenis. 

V nekaj letnem (od leta 1980 do leta 1992) spremljanju so se izletništvu (planinarjenju) in 
kolesarstvu, ki sta znana »slovenska športa«, pridružile še športne panoge alpsko smučanje ter 
smučarski teki, nogomet in v zadnjem času tenis in ples. Ta seznam se ponavlja iz leta v leto, 
praktično brez sprememb, kar je eno pomembnih dejstev, ki bi ga morali upoštevati pri 
izdelavi slovenskega športnega programa, pa tudi osnova za premislek o prioritetah 
financiranja posameznih športov. Tukaj gre sočasno tudi za športe, primerne za starejše 
rekreativce, za otroke in odraščajočo mladino, za oba spola in za skupno udejstvovanje 
celotne družine. Zajeti so vsi letni časi, kar pomeni, da je podana možnost udejstvovanja ne 
glede na vremenske razmere in tudi vadba v naravi – polje, gozd, voda (Petrović, Ambrožič, 
Sila, 1992). 

Povečale so se razlike  glede na »moške« in »ženske« športe. Tako v letu 1996 med desetimi 
športi samo pri moških opazimo nogomet, košarko, tenis in odbojko, samo pri ženskah pa 
jutranjo gimnastiko, ples, aerobiko in badminton. Ženski šport vse bolj spreminja vsebino in 
se nagiba k doživljanju gibanja in k lepoti ter zanemarja merljivost rezultata, hkrati pa postaja 
sestavni del kakovostnejšega življenja. Hoja in plavanje ostajata še najprej najbolj priljubljena 
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slovenska športa. Še naprej ostajajo na vrhu lestvice tisti športi, ki zahtevajo relativno malo 
denarja: plavanje, kolesarjenje, planinarjenje, tek, trim z izjemo alpskega smučanja (Doupona 
Topič, Petrović, Ambrožič, Sila, 1997). 

Glede na metodološko zasnovo javno mnenjske raziskave in ustaljen način zbiranja podatkov 
so, dobljeni v letih od 2000 do 2008, medsebojno primerljivi, s tem pa so ustvarjeni vsi pogoji 
za ugotavljanje sprememb in razvojnih trendov pri ukvarjanju s posameznimi športi. 
Primerjava podatkov izbranih športov kaže, da v zadnjih osmih letih v izboru petih najbolj 
priljubljenih športnih zvrsti ni bistvenih sprememb (Berčič in Sila, 2007; Pori in Sila, 2010b). 
Seznam športov, s katerimi so se ukvarjali odrasli prebivalci Slovenije v letih 2000, 2004,  
2006 in 2008, se daljša in postaja vedno bolj raznolik (Berčič, 2001b; Berčič in Sila, 2007; 
Pori in Sila, 2010a; Pori in Sila, 2010b). Ker je Slovenija enakovredna članica Evropske unije 
(Berčič in Sila, 2007), je potrebno upoštevati dejstvo, da na izbiro posameznih športnih zvrsti 
na redno športno-rekreativno udejstvovanje vse bolj vpliva evropski dnevni delovni ritem, ki 
ne pozna zgodnjega prostega popoldneva. Tako vnaprej določen prosti čas usmerja prebivalce 
k tistim aktivnostim in »dvoranskim« športom ter športom na prostem, ki jih je mogoče 
izvajati v neposrednem bivalnem okolju. Zato je vse bolj priljubljena vadba v fitnes studiih in 
raznolikih wellness centrih. Športne aktivnosti (Berčič in Sila, 2007; Pori in Sila, 2010b), s 
katerimi se posamezniki ukvarjajo ob vikendih, pa se dogajajo predvsem v naravi, največkrat 
zunaj bivalnega okolja. Kar 58% odraslih prebivalcev Slovenije (Pori in Sila, 2010b) se 
najraje ukvarja s hojo oziroma sprehodi; sledita ji plavanje in cestno kolesarjenje. V 
primerjavi iz prejšnjih let (2004 in 2006) se nekoliko manj Slovencev ukvarja s hojo (62%); 
nekoliko več jih raje plava (30%). Plavanje (Berčič in Sila, 2007) je krepko zasidrana športna 
zvrst na drugem mestu lestvice izbranih športov. Skozi vso raziskovalno obdobje se kaže 
velik interes prebivalcev Slovenije po udejstvovanju v tej koristni gibalni/športni dejavnosti. 
Zanimanje za to zvrst nenehno raste, saj je bilo leta 2000 22,5% aktivnih, leta 2004 28,8%, 
leta 2006 30,4% in leta 2008 34,8%. Znanje plavanja je v naši kulturi zelo cenjeno, saj prvo 
plavalno opismenjevanje poteka med šolanjem, kasneje pa potekajo različne akcije in 
dejavnosti, ki vključujejo plavanje za posamezna starostna obdobja. Cestno kolesarjenje 
(Berčič, 2001b; Pori in Sila, 2010b), alpsko smučanje in planinarjenje je ostalo na istih mestih 
kot pred dvema letoma s skoraj enakimi odstotki udeležbe. Prav slednji dve športni dejavnosti 
se že od leta 1974 pojavljata na visokih mestih najbolj priljubljenih športov. Mnogi Slovenci 
so sprejeli planinstvo kot temeljno dejavnost ob vikendih, alpsko smučanje pa kot način 
življenja v zimskem času. S planinstvom oziroma gorništvom (Berčič in Sila, 2007) je 
povezano tudi slovensko narodnostno gibanje, ki je bilo posebej vidno v preteklosti, danes pa 
so mnoge slovenske družine sprejele planinstvo kot temeljno športno dejavnost, ki se prenaša 
iz roda v rod. Prav tako je velik del (Berčič in Sila, 2007; Pori in Sila, 2010a)  slovenskega 
prebivalstva povezan z alpskim smučanjem kot delom slovenske športne zgodovine. V drugi 
polovici lestvice se s padanjem in višanjem po lestvici izmenjujejo naslednji športi: tek v 
naravi, jutranja gimnastika, nogomet, ples, fitnes badminton.  Kot zanimivost avtorji (Pori in 
Sila, 2010b) navajajo, da je vadba doma izgubila priljubljenost. Vzrok za to je lahko porast 
organiziranih oblik vadbe, v katere se Slovenci vključujejo in zato manj vadijo doma. 
Vsekakor je strokovno organizirana vadba najbolj zaželena. Vaditi pod vodstvom 
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strokovnjaka namreč pomaga hitreje in laže doseči zadane cilje z najmanjšo nevarnostjo 
poškodb.  

Kljub temu (Pori in Sila, 2010b), da se pojavlja vedno več novih športnih zvrsti, ostaja v letu 
2008 med prebivalci Slovenije tradicionalni izbor športnih zvrsti, kjer hoja, kolesarjenje in 
plavanje zasedajo prva tri mesta. Med prvimi petimi športi sta še alpsko smučanje in 
planinarjenje, med prvimi desetimi pa najdemo še tek v naravi, fitnes, ples, badminton in 
edino moštveno igro – nogomet. 

Vrsta izbranih športov torej izhaja iz dolgoletne tradicije in športne kulture Slovencev, ki si 
skozi leta bogatijo življenjski slog s tovrstnimi dejavnostmi, saj med leti 2000, 2004, 2006 in 
2008 ni bilo zaznavnih razlik oz. sprememb. 

Telesno pripravljenost učiteljev osnovnih šol v občinah Ajdovščina in Vipava je podrobneje 
predstavila Rodman Sever (2002). Ugotovila je, da se večina učiteljic vsaj 1-krat tedensko 
ukvarja s športno dejavnostjo, v večini primerov je bila to hoja. Svojo hipotezo o povprečni 
telesni pripravljenosti učiteljev, glede na slovensko povprečje, je zavrnila, saj je ugotovila, s 
pomočjo analize testa hoje na dva kilometra, da je raven telesne pripravljenosti 
osnovnošolskih učiteljev malo pod slovenskim povprečjem. Rezultati testiranja testa hoje in 
pogostost ukvarjanja s športom, kljub nekoliko nižji telesni pripravljenosti, so v statistično 
pomembni povezavi med ravnjo telesne pripravljenosti učiteljev in učiteljevim ukvarjanjem s 
športom. Omenjena avtorica je mnenja, da bi bilo potrebno učitelju gibalno/športno aktivnost 
približati in ga prepričati, da je zanj koristna ter nujno potrebna za uspešno delovanje v 
njegovem poklicnem in vsakdanjem življenju.  

Po podatkih Evropske študije iz leta 2009 »Eurobarometer 334: Sport and Physical Activity« 
smo Slovenci na prvem mestu (83% prebivalcev), izmed sedemindvajsetih držav, v 
ukvarjanju s športno dejavnostjo v naravi (Sport and Physical Activity, 2010). To potrjujejo 
tudi naše študije, saj se na prvih šestih mestih nahajajo najbolj priljubljene športno-rekreativne 
dejavnosti, ki jih izvajamo v naravi (hoja, sprehodi, kolesarjenje, alpsko smučanje, plavanje in 
tek v naravi). 

V Sloveniji (Pori in Sila, 2010a) se torej vedno več odraslih ukvarja s športno aktivnostjo, 
vzrok temu pa je vedno večja ozaveščenost Slovencev o pomembnosti redne športne 
aktivnosti. Ljudje imajo bolj pozitiven odnos do gibanja kot v preteklosti in so bolj seznanjeni 
s pozitivnimi učinki športne vadbe. Športno-rekreativno dejavnost (Berčič in Sila, 2004; Pori 
in Sila, 2010a) posameznika in posameznih družinskih članov zaradi številnih vzajemnih 
učinkov upravičeno povezujemo z njihovim pozitivnim zdravstvenim stanjem in s celostnim 
zdravjem v družini nasploh, pa tudi z dvigom kvalitete življenja in telesne pripravljenosti. 
Športno-rekreativna dejavnost (Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 2001) ni pomembna zgolj zaradi 
pozitivnih zdravstveno-bioloških učinkov, temveč tudi zaradi svojih blagodejnih vplivov 
psihosocialne razsežnosti človekove biti – na njegovo duševno stanje. Pomembno je, da je 
redna in da postane del vsakdanjega življenja (Maučec Zakotnik, 2000; Kraševec Ravnik, 
2005; Berčič, Sila, Tušak, Semolič, 2001; Čili za delo, 2007; CINDI, 2010). Vse več ljudi se 
namreč zaveda (Sila, 2010a; Sila, 2010c; Pori in Sila, 2010b), da postaja šport nepogrešljiva 
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dejavnost, sestavina kakovostnega, aktivnega, zdravega načina življenja. Vedno večji delež 
prebivalstva je torej seznanjen z zdravju škodljivimi posledicami sedanjega, predvsem telesno 
neaktivnega življenjskega sloga. Z redno športno aktivnostjo (Barder, 2010; Tušak, Marinšek, 
Tušak, 2009; Backović Juričan, Maučec Zakotnik, Fras, 2005 ) si je moč izboljšati kakovost 
in dolžino življenja ter izboljšati splošno počutje. Prav tako kažejo tudi raziskave o povezavah 
med gibanjem in osebnostjo. Danes je rekreativna športna dejavnost (Fetih, 2009) 
nepogrešljiv del kakovostnega življenja, saj je pri razvijanju izbranih gibalnih sposobnosti v 
ospredju zdravstveni vidik. Na izbiro posamezne športne dejavnosti (Pori in Sila, 2010b), 
poleg osebne priljubljenosti, verjetno vplivata tudi sodoben hiter tempo življenja in 
razpoložljiv denar. Ljudje najprej in najraje izberemo tisto dejavnost, s katero se lahko 
ukvarjamo v neposrednem bivalnem okolju, ki ima značaj aerobne aktivnosti, je cenovno 
dostopna, z njo se lahko ukvarjamo vse leto, tudi do pozne starosti.  

 

2.3.2 NAČIN OZIROMA POGOSTOST ŠPORTNE (NE)DEJAVNOSTI 

Življenje posameznikov je napolnjeno z mnogimi dejavnostmi, ki so tako ali drugače 
povezane z razpoloženjem, počutjem, razpoložljivo energijo, splošno motiviranostjo in z 
odnosom do okolja. Na nekatere naše obveznosti ne moremo vplivati, vsaj na tiste ne, ki nam 
zagotavljajo eksistenco (služba) ali nam bodo zagotavljale delo (šola, študij) in so tako same 
po sebi neodložljive. Na mnoge dejavnosti pa lahko vplivamo, predvsem na tiste neobvezne, 
ki jih lahko počnemo takrat, ko smo opravili tisto, ki naj bi bilo obvezno. In prav tukaj 
najdemo športne dejavnosti in posledično njeno pogostost ukvarjanja (Sila, 2010c). 

Po  načinu vadbe (npr.: redno, občasno, neredno) je mogoče ugotoviti, kako pogosto se 
posameznik ukvarja s športno aktivnostjo. Razpon možnih odgovorov je velik, saj obsega 
odgovore od popolne abstinence do vsakodnevne aktivnosti. Popolnejšo sliko dobimo, če 
upoštevamo še podatke, vezane na izbrano športno panogo, s katero se posameznik ukvarja. 
Glede na to, da se večina odraslih prebivalcev ukvarja z več športnimi panogami, na različne 
načine in oblike vadbe, je bila sestavljena enotna petstopenjska lestvica (Petrović et al, 1996), 
ki vse te podatke združuje (Pinter, 1997). 

Pogostost športnega udejstvovanja pomeni (Sila, 1997), kolikokrat na teden (na leto, mesec, 
dan) je nekdo aktiven. Na podlagi pogostosti se lahko opredelimo za neke kategorije, načine 
ali segmente športnega udejstvovanja, kot na primer »redno« (vsaj dvakrat na teden), 
»pogosto« (vsaj enkrat na teden), »občasno«, »neredno«, »redko«, kar zajame vse, ki so 
aktivni manj kot enkrat na teden (nekajkrat na mesec, na leto), in končno »neudejstvovanje«, s 
čimer označimo vse tiste, ki na športnem področju niso aktivni.  

Raziskave so pokazale, da se posamezniki, glede na pogostost ukvarjanja s športom, 
sistematizirajo v tri večje skupine (Pišot in Sila, 1999): 

� tisti posamezniki, ki se pogosto ukvarjajo s športom (na njihovo višjo frekvenco 
ukvarjanja s športom se kažejo kot prevladujoči dejavniki prijatelji, učitelji, šolska 
športna vzgoja, udeležba v klubu in starši); 
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� tisti posamezniki, ki se s športom ukvarjajo 1 – 2 krat na teden (na njihovo aktivnost 
imajo največ vpliva prijatelji, športni klub, sledijo starši in šolska športna vzgoja); 

� tisti posamezniki, ki se s športom ne ukvarjajo (na njihovo občasno aktivnost vplivajo 
prav tako prijatelji, sledi šolska športna vzgoja).   

 
Možnosti ugotavljanja (Sila, 2007b), kako pogosto se ljudje ukvarjajo s športom, so zelo 
različne. Pri spremljanju ukvarjanja z različnimi športi je potrebno upoštevati nekatere 
značilnosti in razlike med posameznimi športnimi aktivnostmi. Ena od možnih delitev je na: 

� sezonske športe, ki so predvsem odvisni od vremenskih razmer; dogajajo se na 
prostem oz. v naravi; 

� druge športe, ki od vremena niso toliko odvisni. Z njimi se ljudje ukvarjajo v zaprtih 
športnih objektih. 

 
»Eden od možnih načinov ugotavljanja športne aktivnosti v evropskih državah je model 
COMPASS (Co-ordinated monitoring of participation in sports in Europe) (Compass, 1999). 
V okviru tega modela je izhodišče zbiranja podatkov o športni aktivnosti zbrano v treh 
osnovnih komponentah (Sila, 2007b, str. 38): 

� količinske – porabljeni čas, pogostost; 
� kakovostne – od netekmovalnega do vrhunskega športa; 
� organizacijske – člani športnih društev, organizirane in vodene aktivnosti, vključenost 

v tekmovalne sisteme.« 

Na vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije (Berčič, 1997) je bila preučevana povezanost 
različnih načinov športnega udejstvovanja s spolom in drugimi parametri. Izbrane skupine, ki 
predstavljajo športno dejavne in nedejavne prebivalce, so:  

� REDNO; v to skupino spadajo odrasle osebe, ki se najmanj dvakrat na teden 
udeležujejo organizirane športno-rekreativne vadbe ali pa se tako pogosto rekreirajo 
individualno,   

� POGOSTO; v tej skupini so tisti posamezniki, ki so neredno dejavni ali skupine 
prebivalcev, ki se enkrat na teden ukvarjajo z rekreativnim športom,  

� OBČASNO; v to skupino uvrščamo tiste posameznike in skupine, ki se s športno-
rekreativno dejavnostjo ukvarjajo bolj poredko npr. enkrat na mesec ali pa le v letnem 
oddihu, 

� NIKOLI; v to skupino spadajo tisti prebivalci, ki se s športno aktivnostjo sploh ne 
ukvarjajo. 

Pogostost ukvarjanja s športom, zlasti rekreativnim, je eden izmed kazalcev razvitosti tega 
področja med prebivalstvom in pomemben podatek, ki v določeni meri opredeljuje tudi 
njegovo kakovost. Kot kaže naslednja tabelarna predstavitev rezultatov pogostosti ukvarjanja 
s športom, se je stanje v letu 1996 bistveno spremenilo na bolje, kar je za strokovnjake in 
načrtovalce tega razvoja ter druge delavce s tega področja vsekakor spodbudno (Berčič, 
1997). 
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Način športnega udejstvovanja Leto 1987 Leto 1996 

� REDNO 
� POGOSTO 
� OBČASNO  
� NIKOLI 

� 13,5% 
� 12,6% 
� 21,8% 
� 52,1% 

� 20,8% 
� 12,5% 
� 17,5% 
� 49,1% 

Tabela 9: Način (pogostosti) športnega udejstvovanja med letoma 1987 in 1996 (Berčič, 1997) 

V obravnavani raziskavi (Berčič, 1997) desetletnega obdobja je prišlo do pomembnih 
sprememb, zlasti v segmentu »nikoli«, kjer je viden napredek zmanjšanja števila tistih ljudi, 
ki se nikoli ne ukvarjajo s športom. Večji napredek pa je bil v segmentu »občasno«, in to 
predvsem zato, ker se je število tako športno aktivnih bistveno zmanjšalo. Za največji 
napredek obravnavanega obdobja pa se štejejo pozitivne spremembe v segmentu »redno«, v 
katerem se je povečalo število rekreativnih športnic in športnikov. Prav tukaj se kaže večja 
stopnja ozaveščenosti prebivalstva na področju športa in verjetnemu preoblikovanju sistema 
vrednot. 

V eni izmed študij so bili prebivalci Ljubljane, glede na tri osnovne kategorije pogostosti 
ukvarjanja s športom, s katerimi označujemo neukvarjanje, občasno aktivnost in redko 
aktivnost, porazdeljeni na približno tri enako velike skupine. Ta vzorec se je glede na vrsto 
predhodnih raziskav pojavil prvič (Sila, 1997).  

 Prebivalci Ljubljane v letu 1999 Prebivalci Kopra v 
letu 2000 

Način  / spol/ 
         leta 

Moški Ženske Moški Ženske Moški Ženske Moški in ženske 

12 – 24 let 25 – 75 let Skupaj 15 do 77 let 
REDNO 75,7% 59,7% 32,7% 24% 54% 40,6% 33,5% 
OBČASNO  16,6% 30,1% 41,8% 37% 29,1% 33,7% 29% 

NIKOLI 7,7% 10,2% 25,5% 39% 16,9% 25,7% 37% 
Tabela 10: Športna aktivnost prebivalcev Ljubljane glede na spol in starost v letu 1999 (Sila, 1999) in 
prebivalcev Kopra glede na starost (Pišot in Sila, 2000) 

Kasneje je Sila (1999), prav tako na vzorcu prebivalcev Ljubljane, v starosti od 12 do 75 let, 
ugotovil naslednjo pogostost ukvarjanja s športno aktivnostjo, glede na spol in starost. Glede 
na način športnega ukvarjanja je še vedno visok delež moških (54%), ki so redno športno 
aktivni in žensk, ki so popolnoma športno neaktivne (25,7%) (Sila, 1999). V okviru študije 
»Koper pred izzivi tretjega tisočletja« je bila opravljena študija na področju športa, ki je med 
drugim obravnavala tudi športno aktivnost prebivalcev koprske občine. Vzorec je predstavljal 
občane v starosti od 15 do 77 let. Ugotovljeno je bilo, da je redno športno aktivnih 33,5%, 
občasno aktivnih 29% in neaktivnih 37%. Razlike med spoloma niso bile statistično značilne, 
bile pa so glede na starost in stopnjo izobrazbe (Pišot in Sila, 2000). Velika razlika redne 
športne aktivnosti prebivalcev Ljubljane in prebivalcev Kopra je v segmentu »redno« in 
»nikoli«. Prebivalci Ljubljane se v povprečju skoraj za 10% bolj redno ukvarjajo s športno 
aktivnostjo kot prebivalci Kopra. Prav tako pa so prebivalci Kopra telesno bolj neaktivni od 
prebivalcev Ljubljane. 

V Sloveniji je bila, poleg študij »Slovensko javno mnenje«, na različne načine ugotovljena 
pogostost športne dejavnosti. Damjan s sod. (1978) so npr. oblikovali naslednje štiri skupine: 
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skupina neaktivnih, skupina občasno dejavnih (1- do 2-krat na leto, 1- do 2-krat na mesec), 
skupina pogosto dejavnih (1-krat na teden) in skupina redno dejavnih (2- ali večkrat na teden) 
(Sila, 2007a; Sila, 2007b). 

»V raziskavi »Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni« pri odraslih prebivalcih Republike 
Slovenije sta avtorja Zaletel Kragelj in Fras (2004) na osnovi večjega števila podatkov in 
informacij iz vprašalnika »Z zdravjem povezan življenjski slog«, ki sta jih imela na voljo, 
izdelala izjemno kompleksno sintetično spremenljivko za oceno globalne aktivnosti. 
Imenovala sta jo »rednost in intenzivnost telesne dejavnosti«, uredila pa sta jo v petih 
kategorijah: 1=nič telesne dejavnosti … 2=neredna telesna dejavnost … 3=večinoma redna 
telesna dejavnost, pretežno malo intenzivna … 4=večinoma redna telesna dejavnost, 
večinoma zmerno intenzivna … 5=redna do zelo redna telesna dejavnost.« (Sila, 2007b, str. 
38). 

V okviru raziskovanj »Slovensko javno mnenje« o športno-rekreativni dejavnosti (Sila, 
2001a; Sila, 2007a) odraslih prebivalcev v Sloveniji so bila v vprašalnik vnesena precej 
podrobna vprašanja o pogostosti športne dejavnosti, pri čemer je bila v odgovor ponujena 7-
stopenjska lestvica. Pri sami študiji pa je bila v pomoč tudi tristopenjska izpeljanka 7- 
stopenjske lestvice pogostosti športnega ukvarjanja. Lestvice o pogostosti športne dejavnosti 
so na tak ali podoben način uporabljali že od vsega začetka raziskav o tovrstnih študijah.  

Pogostost športne aktivnosti 3 stopnje 

Ne ukvarjam se s športom, rekreacijo. NIKOLI 
 1-krat do nekajkrat letno. 

1-krat do 3-krat na mesec. OBČASNO 
 1-krat tedensko. 

2-krat do 3-krat tedensko. REDNO 
 
 

4-krat do 6-krat tedensko. 
Vsak dan. 

Tabela 11: Sedem stopenjska lestvica z izpeljanko tristopenjske o pogostosti ukvarjanja s športno aktivnostjo 
(Sila, 2001a, str. 16; Sila, 2007a, str. 7) 

Iz sledeče tabele je razvidno, da se število ljudi, od leta 1996 do leta 2000, ki se ne ukvarjajo s 
športom, viša. Najvišji odstotek je zabeležen v letu 2000 (54%). Od leta 2004 do 2008 pa se je 
odstotek tistih, ki se s športom ne ukvarjajo drastično, zmanjšal in v zadnji javnomnenjski 
raziskavi, v letu 2008, dosegel najnižji odstotek (28,9%). 

Pogostost športne aktivnosti 1996 1997 1998 1999* 2000 2004 2006 2008 

Ne ukvarjam se s športom. 49,8% 47,5% 46,4% 27,5% 54,1% 32,4% 32,0% 28,9% 
1-krat do nekajkrat letno. 7,0% 8,2% 8,1% 4,8% 5,5% 8,6% 8,6% 7,2% 
1-krat do 3-krat na mesec. 10,5% 10,1% 11,2% 9,3% 10,0% 10,2% 13,0% 13,8% 
1-krat tedensko. 12,7% 13,7% 17,1% 15,6% 13,2% 19,2% 18,4% 16,9% 
2-krat do 3-krat tedensko. 11,3% 13,1% 10,3% 20,3% 10,9% 16,1% 14,1% 16,9% 

4-krat do 6-krat tedensko. 4,0% 3,3% 3,6% 5,1% 3,5% 5,7% 5,3% 5,3% 
Vsak dan. 4,6% 4,3% 3,3% 17,1% 2,9% 7,8% 8,7% 11,1% 
Tabela 12: Pogostost športne (ne)aktivnosti od leta 1996 do leta 2000 (Sila, 2001a, str. 16) (*V letu 1999 so 
podatke pridobili s pomočjo telefonske ankete, zato niso neposredno  primerljivi z drugimi podatki.); v letu 2004 
(Sila, 2005), v letu 2006 (Sila, 2007a) in letu 2008 (Sila, 2010c) 
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Leta 2000 je bilo v Sloveniji 60% neaktivnih, dobrih 23% občasno aktivnih in precej manj kot 
petino redno, vsaj dvakrat tedensko aktivnih odraslih prebivalcev. V primerjavi s prejšnjimi 
leti število »redno« telesno aktivnih upada, na drugi strani pa se veča število tistih prebivalce, 
ki se s športno aktivnostjo ne ukvarjajo. Vzroke za rezultate, ki na nek način kažejo 
nazadovanje športne aktivnosti, je še nekoliko prezgodaj ugotavljati (Sila, 2001a). Glede na 
leto 2008 in vsa predhodna leta lahko iz razpredelnic razberemo porast posameznikov, ki se 
redno (vsak dan) ukvarjajo s športno-rekreativno dejavnostjo (Sila, 2010c). 

Raziskave v letu 2004, v primerjavi prejšnjih let od 1996 do leta 2000, kažejo (Sila, 2005) o 
precejšnjem napredku v smislu več in tudi bolj pogosto aktivnega prebivalstva. Vse manj je 
torej ljudi (Sila, 2007a), ki le govorijo o športu in so le pasivni spremljevalci športnih 
dogodkov. Vse več pa je tistih, ki so v športu redno udeleženi, živijo športno življenje ter 
kupujejo športne rekvizite in oblačila. Vse več ljudi se zaveda kakovosti športnega načina 
življenja in aktivnega, življenjskega sloga. Iz tabele je razviden precejšnji napredek v obdobju 
33-letnega raziskovanja o pogostosti športne aktivnosti Slovencev. Manj je športno neaktivnih 
(Sila, 2005 in Sila, 2007a) in več športno in redno dejavnih ljudi. Razmerje med neaktivnimi, 
občasno aktivnimi in redno aktivnimi je danes okoli 4:3:3, pred leti (1973) pa je bilo približno 
6:3:1. Premiki na bolje (Sila, 2007a) so torej tako količinski (večji delež aktivnih) kot 
kakovostni (več redne aktivnosti). Najbolj redno oziroma najpogosteje (Sila, 2007b) so 
Slovenci aktivni doma. Tukaj se skrivajo odgovori v aktivnosti pod nazivom jutranja 
gimnastika pa tudi vse ostale aktivnosti, ki jih ljudje počnejo doma (igranje z otroki, razna 
razgibavanja in pretegovanja, redna jutranja vadba).  

»V primerjavi z evropskimi državami smo lahko s prikazanim sledečim stanjem zelo 
zadovoljni, saj smo takoj za športno najrazvitejšimi severnimi državami (Finsko, Švedsko, 
Dansko in Veliko Britanijo), pred srednjeevropskimi državami (Evropska komisija, 2004). 
Danes je biti športno aktiven moderno, aktualno, zdravo, prijetno in potrebno.« (Sila, 2007a, 
str. 8). 

3 stopnje      1973      2004      2006      2008 

NIKOLI � 57,8% � 40,9% � 40,6% � 36,1% 

OBČASNO � 30,7% � 29,4% � 31,4% � 30,7% 

REDNO � 11.5% � 29,6% � 28,0% � 33,2% 

Tabela 13: Tristopenjska lestvica o pogostosti športne (ne)aktivnosti v letih 1973 (Sila, 2007a), 2004 (Sila, 
2005), 2006 (Sila, 2007a) in 2008 (Sila, 2010c) 

Na podlagi podatkov iz zgornje tabele lahko zapišemo, da je iz leta v leto vedno več tistih 
prebivalcev Republike Slovenije, ki se redno ukvarjajo s športno dejavnostjo in vedno več 
tistih prebivalcev, ki so vse manj športno neaktivni. Torej vedno več je tistih, ki se bodo iz 
občasno športno dejavnih in športno neaktivnih spremenili v redno aktivne oz. občasno 
aktivne. 

V raziskavi »Eurobarometer 334: Sport and Physical Activity« se samo 9% prebivalcev EU 
»redno« ukvarja s telesno aktivnostjo, 31% anketirancev jih to počne »pogosto«, »občasno« 
se s športno aktivnostjo ukvarja 21% anketirancev in kar 39% prebivalcev EU spada v 
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segment »nikoli« (Sport and Physical Activity, 2010).  Primerjave v okviru evropske študije, 
izvedene 2009. leta v Evropi, v Sloveniji pa leta 2008, nam povedo, da smo Slovenci v športni 
aktivnosti nadpovprečni. Od sedemindvajsetih članic Evropske unije smo glede na vprašanje, 
Kako pogosto se ukvarjate s športom? na 6. mestu (Sila, 2010a).  

Prebivalci Slovenije (Sila, 2010c) so po športni dejavnosti v letu 2008 razdeljeni v tri 
približno enako močne skupine. Torej gre za dobro tretjino športno neaktivnih, za slabo 
tretjino občasno športno dejavnih in za tretjino redno športno dejavnih. To pomeni, da se vsaj 
tretjina Slovencev zaveda vrednosti posameznih športno-rekreativnih dejavnosti in da 
področje športne rekreacije, kot meni Findak (2009), nudi vedno več odgovorov o vplivu te 
aktivnosti na naše zdravje v najširšem smislu. Udeležba Slovencev v športu se je, če se 
ozremo nazaj v leto 1996, bistveno spremenila. V vseh kategorijah pogostosti ukvarjanja s 
športom je opaziti precej večje odstotke. Največja razlika se pokaže pri športno neaktivnih 
ljudeh. Teh je bilo v letu 1973 več kot polovica (57,8%), v  letu 1996 skoraj polovica (49%), 
v letu 2004 in 2006 40%, v zadnjem času, leta 2008, pa se je njihov delež izrazito zmanjšal, 
saj se je le približno tretjina anketirancev razglasila za športno popolnoma neaktivne Slovence 
(28,9%).  

 

2.3.3 OBLIKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI – ORGANIZIRANA IN NEORGANIZIRANA OBLIKA 

Športna aktivnost se po obliki vadbe deli na organizirano in neorganizirano obliko (Pinter, 
1997). Kadar smo športno aktivni, smo lahko vključeni v športne organizacije, športna društva 
ali klube, obiskujemo fitnes ali wellness centre in tako dalje, kjer smo pod okriljem 
ustreznega strokovnjaka. V tem primeru govorimo o organizirani vadbi, kjer največkrat 
sledimo nekemu strokovnemu vadbenemu programu. Lahko pa smo aktivni v neorganiziranih 
oblikah športne rekreacije, kjer vadimo po lastni presoji. Lahko smo aktivni sami, v okviru 
družine, prijateljev in tako dalje (Pori in Sila, 2010a). Posameznike  lahko ločimo na tiste, ki 
se redno in organizirano ukvarjajo s športno zvrstjo, in na tiste, ki to počno neredno. Nadalje 
razlikujemo posameznike, ki se z športno aktivnostjo ukvarjajo neorganizirano, bodisi redno 
ali neredno. Posebno kategorijo predstavljajo osebe, ki se s športom ne ukvarjajo (Pinter, 
1997).  

»Organizirani šport pomeni sestavljeno ali kompleksno tekmovalno aktivnost, s katero se 
posameznik ukvarja ali jo pasivno spremlja; neorganizirani šport pa pomeni aktivnost, s 
katero se posameznik ukvarja občasno, običajno spontano in brez formalnih in točnih pravil.« 
(Koprivnjak in Petrović, 1980, str. 27).  

� »Redna in organizirana športna aktivnost je tista, ki jo imamo za najbolj kakovostno 
in zaradi tega tudi največ vredno.« (Petrović, Ambrožič, Sila, Doupona, 1999, str. 11). 
Zaznamuje tisto športno aktivnost, ki se odvija najmanj enkrat na teden in je vodena 
(Petrović, Ambrožič, Sila, Doupona, 1999). Prednosti organizirane oziroma vodene 
športno-rekreativne vadbe so v tem, da to vrsto vadbe vodijo ustrezno izobraženi 
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strokovni kadri, ki znajo izdelati učinkovite in dobre in posameznikom primerne 
programe (Pori in Sila, 2010a). 

� »Občasno organizirano telesno aktivnost« strokovnjaki v svojih študijah spremljajo 
od leta 1980 naprej. Trendi so podobni kot pri redni športni rekreaciji (Petrović, 
Ambrožič, Sila, Doupona, 1999). 

� »Neorganizirano redno športno aktivnost« razumemo tisto, ki poteka individualno, v 
družini ali v drugih skupinah po lastni iniciativi in brez strokovnega vodstva. Zanjo 
velja, da se odvija vsaj enkrat tedensko (Petrović, Ambrožič, Sila, Doupona, 1999). 
Neorganizirano smo lahko aktivni individualno, kar pomeni, da se s športom 
ukvarjamo sami ali s partnerjem ali s prijateljem (Sila, 1997).  

� »Neredna, občasna in neorganizirana aktivnost« (Petrović, Ambrožič, Sila, 
Doupona, 1999). 

Iz sledeče preglednice je v letu 2006 jasno razvidna predvsem ena sprememba glede na 
pretekla leta, in sicer izjemen padec števila športno neaktivnih; glede na celotno tridesetletno 
obdobje pa lahko ugotovimo, da delež športno neaktivnih niha skoraj za 15 %. Razloge za to 
lahko iščemo v spremembah splošne klime, družbenem standardu, osebnem standardu 
posameznika, ponudbi (Doupona Topič in Sila, 2007). 

 Organizirana aktivnost Neorganizirana aktivnost 

Leto Redna Občasna Redna Občasna 

1976 
1980 
1983 
1986 
1989 
1992 
1996 
1997 
1998 
2006 
2008 

� 7% 
� 8,7% 
� 10,8% 
� 10,5% 
� 7,7% 
� 8,6% 
� 15,2% 
� 14,3% 
� 17,7% 
� 13,9% 
� 14% 

�  -  
� 11,1% 
� 13% 
� 14% 
� 6,5% 
� 7,3% 
� 4,3% 
� 10,8% 
� 11,1% 
� 3,7% 
� 5% 

� 8,9% 
� 13,8% 
� 13,6% 
� 13,2% 
� 12,3% 
� 14,6% 
� 17,5% 
� 20,4% 
� 19,1% 
� 20,9% 
� 20% 

� 24,7% 
� 41% 
� 39,8% 
� 46,4% 
� 47,2% 
� 44,9% 
� 13,2% 
� 35% 
� 32,2% 
� 19,3% 
� 18% 

Tabela 14: Pregled oblik in načinov športne aktivnosti med leti 1976 in 2008 (Doupona, Petrović, Ambrožič, 
Sila, 1997; Petrović, Ambrožič, Sila, Doupona, 1999; Doupona Topič in Sila, 2007; Pori in Sila, 2010a) 

Pregled več kot 30-letnega obdobja nam kaže splošno veliko povečanje deleža športno 
aktivnih z izjemo obdobja pred razpadom bivše Jugoslavije in začetnega obdobja mlade 
države Slovenije. Prav tako so se v tistem obdobju močno spreminjale razmere na 
gospodarskem področju. V letu 1996 pa že lahko opazimo nov, kakovosten premik, ki ga 
podatki kasneje iz leta 1998 še potrdijo. Pojavilo se je mnogo ponudnikov športnih 
programov, ki so znali prisluhniti željam in potrebam ljudi tako, da so jih z boljšo 
organiziranostjo in višjo strokovnostjo privabili k redni (ne)organizirani športni aktivnosti  
(Petrović, Ambrožič, Sila, Doupona, 1999). 
V tabeli so prikazani podatki tudi za občasno organizirano telesno aktivnost, ki jo 
strokovnjaki v svojih študijah spremljajo od leta 1980 naprej. Trendi so podobni kot pri redni 
športni rekreaciji; torej rahel padec v letih 1989 in 1992, nato pa se odstotek povzpne za 
enkrat več.  Pri neorganizirani redni športni aktivnosti je prav tako razviden rahel padec in 
nato ponovno naraščanje te aktivnosti. V zadnjih letih raziskovanja se je odstotek redno, 
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vendar neorganizirano, športno aktivnih ustalil – v okoli 20 odstotkih slovenske odrasle 
populacije. 
Neredna/občasna neorganizirana športna aktivnost kaže precej drugačno sliko. Trendi 
(Petrović, Ambrožič, Sila, Doupona, 1999) kažejo na občutno padanje udeleženih v tej 
kategoriji, kar kaže verjetno pripisati »premiku« v višje kategorije, pa tudi miselnost ljudi se 
očitno spreminja in se mnogim ne zdi vredno dodatno uvrščati v kategorijo – neredno in 
neorganizirano, ker so svoje »glasove že oddali« pri kategorijah, ki označujejo bolj redne in 
organizirane oblike športne dejavnosti. 

Avtorji ugotavljajo, da v letih 1989 in 1992 upada število udeležencev organiziranega 
ukvarjanja s športom in rekreacijo. Zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da zelo narašča število 
tistih, ki se s športom ukvarjajo občasno in da pada ukvarjanje s tistimi športi, ki zahtevajo 
vsaj minimalna sredstva (Petrović, Ambrožič, Sila, 1992). V letu 1996 (Doupona Topič, 
Petrović, Ambrožič, Sila, 1997) se kaže izrazito povečanje tako organizirane kot 
neorganizirane športne vadbe. Prav tako pa podatki vseh nadaljnjih let kažejo, da vrednosti 
organizirane športne vadbe upadajo (Doupona Topič in Sila, 2007). 
Če pogledamo celotno obdobje raziskave, se je redna organizirana športna aktivnost od leta 
1989 do 2008 povečala za 100%, za kar imajo zaslugo predvsem fitnes centri in različni 
ponudniki ženskih programov, ki s pomočjo medijev predstavljajo športno vadbo kot 
učinkoviti način za ohranjanja zdravja in lepe postave (Doupona Topič in Sila, 2007). Podatki 
tudi kažejo, da so tisti, ki so aktivni v organiziranih oblikah športne aktivnosti, trikrat bolj 
redni pri svojih dejavnostih (14% rednih in 5% nerednih v letu 2008). Delež redno in 
neredno/občasno aktivnih v neorganiziranih oblikah športne aktivnosti pa je skoraj enak (Pori 
in Sila, 2010a).  
Podatki zadnje študije o športno rekreativni dejavnosti Slovencev iz leta 2008  kažejo (Pori in 
Sila, 2010a), da se kar dve tretjini, sicer aktivnih prebivalcev, s športno rekreacijo ukvarja 
neorganizirano. V organizirano dejavnost je torej vključenih 25% aktivnih prebivalcev, iz 
česar je mogoče posledično sklepati, da športne organizacije ne znajo dovolj dobro izkoristiti 
priložnosti. 

Gotovo ni vseeno, ali je posameznik organizirano športno dejaven (v športnem društvu ali 
klubu), ali pa se je odločil, da bo sam športno aktiven. Na področju športne rekreacije 
strokovnjaki najbolj cenijo redno in organizirano udejstvovanje. Pri taki dejavnosti gre 
namreč za strokovno vodenje in varno vadbo. Ker je vadba torej načrtovana in vodena, njene 
učinke pa je mogoče v vsakem delu rekreativnega vadbenega procesa ugotavljati, analizirati 
in vrednotiti, je tudi z vidika ohranjanja in pridobivanja znanja cenjena (Berčič, 2001a).  

»Če naredimo kratek vpogled v članstvo in vadbo v športnih društvih in klubih leta 2000, 
opazimo, da 70,7% Slovencev, ki se ukvarjajo s športom, ni bilo včlanjenih v noben športni 
klub ali društvo, 17,3% jih je bilo včlanjenih v športnem klubu, skoraj 10% pri zasebniku, 
nekaj manj kot 3% pri zasebniku in v nekem klubu ali društvu.« (Petrović et al, 2001 v 
Doupona Topič in Sila, 2007, str. 14). V splošni javnosti prevladuje neorganizirana vadba 
pred organizirano (Kovač in Doupona Topič, 2004; Petrović, Ambrožič, Sila, Doupona, 
Bednarik, 2000). Tudi Sila (1997) je med prebivalci mesta Ljubljane potrdil, da se s športom 
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ukvarja pretežni del športno aktivnih Ljubljančanov. Pri tem je na prvem mestu aktivnost v 
prijateljskih skupinah, na drugem pa udejstvovanje v krogu družine. V Sloveniji, leta 2006, še 
vedno prevladuje neorganizirana športna vadba. Neorganizirano se s športom ukvarja 40,2% 
prebivalcev, z organizirano vadbo pa manj kot 20% ljudi (Doupona Topič in Sila, 2007). V 
zadnji študiji iz leta 2008 je bilo ugotovljeno, da je odstotek organizirano aktivnih nekoliko 
višji kot leta 2006. Domnevamo, da zaradi tega, ker se ljudje začenjajo zavedati pomena 
strokovno vodene, torej organizirane vadbe, ki najhitreje zagotavlja doseganje vadbenih 
ciljev. Poleg tega se vsako leto znova na tržišču pojavi več zanimivih športnih programov, v 
katere se posamezniki vključujejo (Pori in Sila, 2010a). 

Nov podatek o oblikah športne aktivnosti v povezavi s spolom so pridobili Petrović, 
Ambrožič, Sila, Doupona, Bednarik (2000). 

Oblika športne aktivnosti MOŠKI ŽENSKE 

� sam 
� s prijatelji 
� s partnerjem 
� z otroki 
� z družino 
� s službenimi kolegi 
� s starši 
� s klubskimi kolegi 
� s poslovnimi partnerji 

� 48,2% 
� 47,6% 
� 31% 
� 19,9% 
� 21% 
� 13,8% 
� 4,1% 
� 15,2% 
� 2,3% 

� 40,6% 
� 36,6% 
� 26,9% 
� 22,5% 
� 20,8% 
� 6,4% 
� 5,1% 
� 3,9% 
� 0,3% 

Tabela 15: Oblika športne aktivnosti glede na spol v letu 1999 (Petrović, Ambrožič, Sila, Doupona, Bednarik, 
2000) 

Športna vadba je v življenjskem ciklu različnih družbenih skupin različna, pa tudi navade 
posameznih družbenih slojev se razlikujejo glede na športne panoge, s katerimi se 
posamezniki ali skupine ukvarjajo. Visok odstotek anketirancev se ukvarja s športom sam ali 
skupaj s prijatelji, sledi športna aktivnost skupaj s partnerjem, z družino in z otroki. Za mnoge 
so v športu pomembni družabni stiki; ljudje enostavno potrebujejo druženje z drugimi ljudmi, 
kar kažejo tudi raziskave. Zelo malo pa je takih ljudi, ki poslovne interese uresničujejo tudi s 
pomočjo športa (Petrović, Ambrožič, Sila, Doupona, Bednarik, 2000).  

V raziskavi (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, Šimunič, 2010) o vključenosti staršev v 
organizirano ali neorganizirano obliko športne dejavnosti med tednom so avtorji ugotovili, da 
se neorganizirano s športno dejavnostjo ukvarja 69,8% staršev; 19,6% je takih staršev, ki niso 
vključeni v nobeno obliko športne/gibalne dejavnosti med tednom, 33,7%  pa je tistih, ki so 
vključeni v organizirano športno vadbo. 

Temeljni namen dela je raziskava športne aktivnosti razrednih učiteljev v prostem času in 
kakovosti izvajanja športne vzgoje. Namen dela je opredeliti športno aktivnost učiteljev v 
prostem času in opisati pomen kakovostnega izvajanja športne vzgoje ter poiskati razlike med 
tistimi učitelji, ki se s športom ne ukvarjajo in med tistimi, ki se s športom ukvarjajo v 
povezavi z realizacijo in kakovostjo izvajanja športne vzgoje. Z uporabo kvantitativne 
metodologije smo na vzorcu učiteljev, ki so od 1. do 5. razreda poučevali in vodili tudi 
športno vzgojo, proučili značilnosti populacije glede na način in pogostost ukvarjanja s 
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športom v prostem času in izvajanja procesa športne vzgoje ter drugih značilnosti in lastnosti, 
izraženih pri pouku športne vzgoje.  Ugotavljali smo tudi dejansko stanje kakovosti izvajanja 
športne vzgoje v povezavi z učiteljevo športno aktivnostjo v prostem času. Menimo namreč, 
da je športna vzgoja v osnovnih šolah premalo kakovostna, zato iščemo rešitve, da bi to stanje 
presegli, hkrati pa želimo omogočiti primerjavo dobljenih rezultatov z izsledki drugih 
raziskav. 
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3. 0 CILJI 
Na osnovi teoretičnih izhodišč, opredeljenih v predmetu in problemu, smo si zastavili 
naslednje cilje:  

� ugotoviti stanje pri izvajanju športne vzgoje glede na posamezne kriterije/kazalce 
kakovosti (načrtovanje in izvajanje pouka, metode in oblike poučevanja, preverjanje 
in ocenjevanje znanja, motiviranje učencev, individualizacija in diferenciacija pouka, 
stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in 
izven šolske dejavnosti, pogoji za delo in zadovoljstvo z delom) športne vzgoje; 

� ugotoviti stanje na področju učiteljeve športne aktivnosti v prostem času glede na 
posamezne kriterije/kazalce kakovosti (pogostost športne aktivnosti, oblike športne 
aktivnosti, ukvarjanje s športom (posameznimi športnimi panogami); 

� ugotoviti razlike po posameznih kriterijih/kazalcih kakovosti (načrtovanje in 
izvajanje pouka, metode in oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 
motiviranje učencev, individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno 
izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in izven šolske 
dejavnosti, pogoji za delo in zadovoljstvo z delom) športne vzgoje glede na starost 
učiteljev, njihovo izobrazbo, delovno dobo in naziv; 

� ugotoviti razlike v pogostosti ukvarjanja s športom glede na starost učiteljev; 
� ugotoviti razlike v načinu ukvarjanja s športom glede na starost učiteljev;  
� ugotoviti razlike v izbiri športne aktivnosti (športne panoge) glede na starost 

učiteljev; 
� glede na ugotovljeno stanje posameznih kriterijev/kazalcev kakovosti (načrtovanje in 

izvajanje pouka, metode in oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 
motiviranje učencev, individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno 
izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in izven šolske 
dejavnosti, pogoji za delo in zadovoljstvo z delom, pogostost športne aktivnosti, oblike 
športne aktivnosti, ukvarjanje s športom (posameznimi športnimi panogami) v prostem 
času) oblikovati model zagotavljanja kakovosti na razredni stopnji pri športni vzgoji.  
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4. 0 HIPOTEZE 
Glede na zastavljene cilje smo oblikovali naslednje hipoteze:  

H1: med različno starimi učitelji se pojavljajo statistično značilne razlike glede na posamezne 
kriterije/kazalce kakovosti: 

� načrtovanje in izvajanje pouka,  
� metode in oblike poučevanja, 
� preverjanje in ocenjevanje znanja,  
� motiviranje učencev,  
� individualizacija in diferenciacija pouka,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev. 

  

H2: med učitelji z različno izobrazbo se pojavljajo statistično značilne razlike glede na 
posamezne kriterije/kazalce kakovosti: 

� načrtovanje in izvajanje pouka,  
� metode in oblike poučevanja, 
� preverjanje in ocenjevanje znanja,  
� motiviranje učencev,  
� individualizacija in diferenciacija pouka,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev. 

 

H3: med učitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično značilne razlike glede na 
posamezne kriterije/kazalce kakovosti: 

� načrtovanje in izvajanje pouka,  
� metode in oblike poučevanja, 
� preverjanje in ocenjevanje znanja,  
� motiviranje učencev,  
� individualizacija in diferenciacija pouka,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev. 
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H4: med učitelji z različnim nazivom se pojavljajo statistično značilne razlike glede na 
posamezne kriterije/kazalce kakovosti: 

� načrtovanje in izvajanje pouka,  
� metode in oblike poučevanja, 
� preverjanje in ocenjevanje znanja,  
� motiviranje učencev,  
� individualizacija in diferenciacija pouka,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev. 

 
H5: mlajši učitelji se s športom ukvarjajo bolj pogosto kot starejši učitelji.  

 

H6: med različno starimi učitelji se pri izboru načina (ne/organiziranost vadbe) ukvarjanja s 
športom pojavljajo statistično značilne razlike.  

 

H7: med različno starimi učitelji se pri izbiri vrste športne aktivnosti (športne panoge) 
pojavljajo statistično značilne razlike.  
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5. 0 METODE DELA 

5. 1 VZOREC MERJENCEV 

Za potrebe raziskovanja smo oblikovali vzorec, ki so ga sestavljali razredni učitelji, ki so v 
šolskem letu 2012/2013 poučevali od prvega do petega razreda. Reprezentativnost vzorca smo 
zagotovili z naključnim izborom devetdesetih osnovnih šol, kjer so bili izbrani vsi učitelji, ki 
poučujejo prvih pet razredov osnovne šole in vodijo tudi športno vzgojo. 
Na šolah smo najprej pridobili soglasje ravnatelja/ice za sodelovanje učiteljev v raziskavi. 
 
VZOREC ŠOL 
V raziskavo smo vključili naslednje šole. 

1. OŠ 16. decembra Mojstrana 2. OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica 

3. OŠ Jakoba Aljaža Kranj 

4. OŠ Koroška Bela Jesenica 5. OŠ Orehek Kranj 6. OŠ Staneta Žagarja Lipnica 

7. OŠ Železniki 8. OŠ Branik 9. OŠ Deskle 

10. OŠ Draga Bajca Vipava 11. OŠ Kanal 12. Belokranjskega odreda Semič 

13. OŠ Šempas 14. OŠ Center Novo mesto 15. OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert 

16. OŠ Komandanta Staneta 
Dragatuš 

17. OŠ Mirna Peč 18. OŠ Stara Cerkev 

19. OŠ Šmarjeta 20. OŠ Vinica 21. OŠ Črna na Koroškem 

22. OŠ Neznanih talcev 
Dravograd 

23. OŠ Ribnica na Pohorju 24. OŠ Antona Globočnika 
Postojna 

25. OŠ Jožeta Krajca Rakek 26. OŠ Podgora – Kuteževo 27. OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad 

28. OŠ Dekani 29. OŠ Dutovlje 30. OŠ Livade Izola 

31. OŠ Srečka Kosovela 
Sežana 

32. OŠ Antona Martina Slomška 
Vrhnika 

33. OŠ Brinje Grosuplje 

34. OŠ Domžale 35. OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični 36. OŠ Gradec 

37. OŠ Janka Modra Dol pri 
Ljubljani 

38. OŠ Kolezija 39. OŠ Livada Ljubljana 

40. OŠ Martina Krpana 41. OŠ Mirana Jarca 42. OŠ Pirniče 

43. OŠ Preserje 44. OŠ Rodica 45. OŠ Simona Jenka Smlednik 

46. OŠ Škofljica 47. OŠ Tabor Logatec 48. OŠ Valentina Vodnika 
Ljubljana 

49. OŠ Vodice 50. Druga OŠ Slov. Bistrica 51. OŠ Antona Ingoliča Spodnja 
Polskava 

52. OŠ bratov Polančičev 
Maribor 

53. OŠ Destrnik – Trnovska vas 54. OŠ Dušana Flisa Hoče 

55. OŠ Gorišnica 56. OŠ Janka Glazerja Ruše 57. OŠ Juršinci 

58. OŠ Leona Štuklja Maribor 59. OŠ Maksa Durjave Maribor 60. OŠ Miklavž pri Ormožu 

61. OŠ Pesnica 62. OŠ Rače 63. OŠ Sladki vrh 

64. OŠ Sveti Tomaž 65. OŠ Videm 66. Dvojezična osnovna šola 
Genterovci 
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67. OŠ Beltinci 68. OŠ Gornja Radgona

70. OŠ Križevci 71. OŠ Odranci

73. OŠ Turnišče 74. II. osnovna šola Celje

76. OŠ bratov Letonja Šmartno 
ob Paki 

77. OŠ Frana Kranjca Celje

79. Livada Velenje 80. OŠ Lo

82. OŠ Polzela 83. 

85. OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica 

86. OŠ Brežice

88. OŠ Milana Majcna 
Šentjanž 

89. OŠ Velika Dolina

Tabela 16: Seznam šol 

 

VZOREC UČITELJEV 

Vzorec učiteljev je obsegal 208 u
poučevali od prvega do petega razreda devetletne osnovne šole in so vodili tudi športno 
vzgojo. V prvem razredu jih je pou
razredu 42, v četrtem razredu 30 in v petem razredu prav tako 30 u

Graf 1: Struktura vzorca učiteljev glede na razred, v katerem pou

Na centralnih šolah je poučevalo športno vzgojo 
učiteljev. 

Graf 2: Struktura vzorca učiteljev glede na tip šole
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68. OŠ Gornja Radgona 69. OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

71. OŠ Odranci 72. OŠ Stroč

74. II. osnovna šola Celje 75. OŠ Antona Aškerca Velenje

77. OŠ Frana Kranjca Celje 78. OŠ Griže

80. OŠ Loče 81. OŠ Petrov

83. OŠ Slivnica pri Celju 84. OŠ Štore

86. OŠ Brežice 87. OŠ Jurija Dalmatina Krško

89. OŠ Velika Dolina 90. OŠ narodnega heroja Rajka 
Hrastnik 

iteljev je obsegal 208 učiteljev razrednega pouka, ki so v šolskem letu 2012/2013 
evali od prvega do petega razreda devetletne osnovne šole in so vodili tudi športno 

vzgojo. V prvem razredu jih je poučevalo 49, v drugem razredu jih je pouč
etrtem razredu 30 in v petem razredu prav tako 30 učiteljev. 

iteljev glede na razred, v katerem poučujejo 

čevalo športno vzgojo 161 učiteljev, na podružni

glede na tip šole 
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69. OŠ Ivana Cankarja Ljutomer 

72. OŠ Stročja vas 

75. OŠ Antona Aškerca Velenje 

78. OŠ Griže 

81. OŠ Petrovče 

84. OŠ Štore 

87. OŠ Jurija Dalmatina Krško 

90. OŠ narodnega heroja Rajka 

iteljev razrednega pouka, ki so v šolskem letu 2012/2013 
evali od prvega do petega razreda devetletne osnovne šole in so vodili tudi športno 

u jih je poučevalo 41, v tretjem 
 

 

iteljev, na podružničnih šolah pa 39 
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Največ učiteljev, ki so sodelovali v anketiranju, je bilo rojenih v letu 1962 (7%). Stari so bili 
50 let. Sledijo učitelji, rojeni v letu 1964 (6%), ki so bili stari 48 let in v letu 1979 (6%), stari 
33 let. Učitelji z najvišjo starostjo so rojeni v letih 1953 (1%), stari 59 let in 1954 (1%), stari 
58 let. Povprečna starost učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi

Graf 3: Struktura vzorca učiteljev glede na leto rojstva

V vzorec je bilo vključenih 122 u
ter 72 učiteljev (37%), ki so doma iz mestnega okolja. 

Najmanj učiteljev, ki so bili vklju
doktorat (3%), največ pa jih ima kon

Graf 4: Struktura vzorca učiteljev glede na najvišje doseženo stopnjo izobrazbe

V vzgoji in izobraževanju je najve
let delovne dobe. Povprečna doba vseh u
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iteljev, ki so sodelovali v anketiranju, je bilo rojenih v letu 1962 (7%). Stari so bili 
rojeni v letu 1964 (6%), ki so bili stari 48 let in v letu 1979 (6%), stari 

itelji z najvišjo starostjo so rojeni v letih 1953 (1%), stari 59 let in 1954 (1%), stari 
čiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, je bila 42 le

glede na leto rojstva 

enih 122 učiteljev (63%), ki prihajajo iz vaškega ali primestnega okolja 
iteljev (37%), ki so doma iz mestnega okolja.  

ki so bili vključeni v vzorec, ima najvišje doseženo stopnjo magisterija ali 
 pa jih ima končano univerzitetno izobrazbo (67%).  

lede na najvišje doseženo stopnjo izobrazbe 

V vzgoji in izobraževanju je največ učiteljev (8%) zaposlenih 10 let ter 2 uč
na doba vseh učiteljev, ki so zaposleni v šolstvu, 
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iteljev, ki so sodelovali v anketiranju, je bilo rojenih v letu 1962 (7%). Stari so bili 
rojeni v letu 1964 (6%), ki so bili stari 48 let in v letu 1979 (6%), stari 

itelji z najvišjo starostjo so rojeni v letih 1953 (1%), stari 59 let in 1954 (1%), stari 
je bila 42 let.  

 

iteljev (63%), ki prihajajo iz vaškega ali primestnega okolja 

ima najvišje doseženo stopnjo magisterija ali 
 

 

iteljev (8%) zaposlenih 10 let ter 2 učitelja, ki imata 37 
 je 17, 9 let.  
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 Graf 5: Delovna doba učiteljev 

V raziskavi smo ugotovili, da ima najve
nazivom »mentor« (33%), »brez naziva« je 15% u
6% učiteljev. 

 Graf 6: Struktura vzorca učiteljev glede na

 

5. 2 OPIS INSTRUMENTARIJA

V raziskavi smo uporabili vprašalnik (Priloga 1)
osnovni šoli, ki poučujejo tudi športno vzgojo. Prvi del vprašalnika je skonstruirala V. 
Štemberger (2003c), ki ga je povzela po vprašalnikih za ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti v vzgoji in izobraževanju (v Modro oko, 2001). Vprašalnik je 
prilagodila področju športne vzgoje v prvem triletju. Namenjen je objektivni in subjektivni 
oceni kakovosti na področju športne vzgoje. Vprašanja v vprašalniku so zaprtega tipa, 
anketiranci pa so odgovarjali na tristopenjski lestvici Likertovega tipa. Zanesljivost  
vprašalnika so izračunali s pomo
vprašalnika so skonstruirali K. Petrovi
obsega 40 vprašanj ter sestavlja 

� podatki o učitelju,  
� načrtovanje pouka športne vzgoje, 
� metode in oblike poučevanja športne vzgoje, 
� preverjanje in ocenjevanje znanja, 
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smo ugotovili, da ima največ učiteljev naziv »svetovalec« (46%), sledijo u
nazivom »mentor« (33%), »brez naziva« je 15% učiteljev in naziv »svetnik« si je pridobilo 

glede na strokovni naziv 

INSTRUMENTARIJA IN VZOREC SPREMENLJIVK

V raziskavi smo uporabili vprašalnik (Priloga 1), namenjen učiteljem razrednega pouka v 
ujejo tudi športno vzgojo. Prvi del vprašalnika je skonstruirala V. 

(2003c), ki ga je povzela po vprašalnikih za ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti v vzgoji in izobraževanju (v Modro oko, 2001). Vprašalnik je 

ju športne vzgoje v prvem triletju. Namenjen je objektivni in subjektivni 
čju športne vzgoje. Vprašanja v vprašalniku so zaprtega tipa, 

anketiranci pa so odgovarjali na tristopenjski lestvici Likertovega tipa. Zanesljivost  
unali s pomočjo Cronbach Alpha koeficienta in znaša 9185. Drug del 

vprašalnika so skonstruirali K. Petrović, A. Hošek, K. Momirović, B. Sila. Celoten vprašalnik 
obsega 40 vprašanj ter sestavlja 262 spremenljivk, ki zajemajo naslednja podro

rtovanje pouka športne vzgoje,  
čevanja športne vzgoje,  

preverjanje in ocenjevanje znanja,  
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iteljev naziv »svetovalec« (46%), sledijo učitelji z 
iteljev in naziv »svetnik« si je pridobilo 

SPREMENLJIVK  

iteljem razrednega pouka v 
ujejo tudi športno vzgojo. Prvi del vprašalnika je skonstruirala V. 

(2003c), ki ga je povzela po vprašalnikih za ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti v vzgoji in izobraževanju (v Modro oko, 2001). Vprašalnik je predelala in 

ju športne vzgoje v prvem triletju. Namenjen je objektivni in subjektivni 
ju športne vzgoje. Vprašanja v vprašalniku so zaprtega tipa, 

anketiranci pa so odgovarjali na tristopenjski lestvici Likertovega tipa. Zanesljivost  
jo Cronbach Alpha koeficienta in znaša 9185. Drug del 

, B. Sila. Celoten vprašalnik 
spremenljivk, ki zajemajo naslednja področja:  
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� motiviranje učencev,  
� individualizacija in diferenciacija pouka,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učitelja,  
� vključenost v delo šole in izvenšolske dejavnosti,  
� pogoji za delo,  
� zadovoljstvo z delom,  
� pogostost športne aktivnosti (kolikokrat na teden, mesec, leto),  
� oblike aktivnosti (organizirana ali neorganizirana oblika vadbe),  
� ukvarjanje s športom v prostem času.  

 

5. 3 POSTOPKI ZBIRANJA IN PRIDOBITEV PODATKOV  

V mesecu septembru, leta 2012, smo na šolah pridobili privolitev ravnateljev, katerim smo 
podrobno predstavili namen in cilje raziskave. Dogovorili smo se za čas izpolnjevanja 
oziroma vračanja spletnih vprašalnikov, to je predvidoma mesec in pol. Nato smo na šolo 
poslali spletni naslov, na katerem je bil dosegljiv vprašalnik https://www.1ka.si/a/18973.  
Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo od 26. septembra 2012 do 11. novembra 2012. 

 

5. 4 METODE OBDELAVE PODATKOV  

V skladu s cilji in hipotezami smo za obdelavo podatkov uporabili naslednje postopke: 

1. Za ugotavljanje osnovnih značilnosti posameznih vzorcev smo s pomočjo programa 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) za Windows uporabili metode 
osnovne statistike: 

� frekvenčna, odstotkovna porazdelitev odgovorov, 
� aritmetična sredina,  
� standardni odklon, 
� najnižja vrednost, 
� najvišja vrednost. 

2. Za ugotavljanje razlik med posameznimi spremenljivkami (χ² - preizkus): 
� razlike med učitelji glede na starost (načrtovanje in izvajanje pouka, 

metode in oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 
motiviranje učencev, individualizacija in diferenciacija pouka, stalno 
strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev),  

� razlike med učitelji glede na izobrazbo (načrtovanje in izvajanje pouka, 
metode in oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 
motiviranje učencev, individualizacija in diferenciacija pouka, stalno 
strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev),  
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� razlike med učitelji glede na delovno dobo (načrtovanje in izvajanje pouka, 
metode in oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 
motiviranje učencev, individualizacija in diferenciacija pouka, stalno 
strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev),  

� razlike med učitelji glede na naziv (načrtovanje in izvajanje pouka, metode 
in oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, motiviranje 
učencev, individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno 
izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev),  

� razlike med učitelji glede na starost in pogostost ukvarjanja s športom; 
� razlike med učitelji glede na starost in način ((ne)organiziranosti vadbe) 

ukvarjanja s športom; 
� razlike med učitelji glede na starost in izbiro vrste športne aktivnosti 

(športne panoge). 
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6. 0 REZULTATI IN RAZLAGA 
Poglavje »rezultati in razlaga« zajema dve podpoglavji, in sicer: 

1) osnovna statistika, 
2) razlike med učitelji. 

Vprašalnik je razdeljen v dve vsebinsko različni področji: športna vzgoja (ter vse, kar je z njo 
povezano) in učiteljeva športna aktivnost. V podpoglavju »osnovna statistika« so 
predstavljeni rezultati analize osnovne statistike vprašalnika, v obliki tabel ali grafov v 
sledečem vrstnem redu po posameznih področjih: 

A.) ŠPORTNA VZGOJA  
� načrtovanje in izvajanje pouka,  
� metode in oblike poučevanja, 
� preverjanje in ocenjevanje znanja,  
� motiviranje učencev,  
� individualizacija in diferenciacija pouka,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, 
� vključenost v delo šole in izven šolske dejavnosti,  
� pogoji za delo,  
� zadovoljstvo z delom; 

B.) UČITELJEVA  ŠPORTNA AKTIVNOST 
� pogostost športne aktivnosti,  
� način športne aktivnosti, 
� ukvarjanje s športom (posameznimi športnimi panogami) v prostem času. 

 
Zaradi velikega števila spremenljivk, v podpoglavju »razlike med učitelji«, v raziskavi ne 
predstavljamo vseh rezultatov opravljenih statističnih razlik, temveč smo zapisali le tiste, pri 
katerih so se izkazale statistično značilne razlike v analizi hi-kvadrat preizkusa. Vse ostalo 
gradivo je na razpolago v prilogi naloge (na cd-ju). Rezultati so zapisani v sledečem vrstnem 
redu posameznih poglavij: 

� razlike med učitelji glede na starost in: 
� načrtovanje in izvajanjem pouka, 
� metode in oblike poučevanja, 
� preverjanje in ocenjevanje znanja,  
� motiviranje učencev,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učitelja; 

� razlike med učitelji glede na izobrazbo in: 
� načrtovanje in izvajanje pouka, 
� metode in oblike poučevanja, 
� motiviranje učencev,  
� individualizacija in diferenciacija,  
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� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učitelja; 
� razlike med učitelji glede na delovno dobo in: 

� načrtovanje in izvajanje pouka, 
� metode in oblike poučevanja, 
� preverjanje in ocenjevanje znanja,  
� motiviranje učencev,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učitelja; 

� razlike med učitelji glede na naziv in: 
� načrtovanje in izvajanje pouka, 
� metode in oblike poučevanja, 
� motiviranje učencev,  
� individualizacija in diferenciacija pouka,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učitelja; 

� razlike med učitelji glede na starost in pogostost ukvarjanja s športom; 
� razlike med učitelji glede na starost in način (ne/organiziranost vadbe) 

ukvarjanja s športom; 
� razlike med učitelji glede na starost in izbiro vrste športne aktivnosti. 

Zaradi boljše in jasnejše preglednosti in razumevanja vse rezultate spremljajo preglednice s 
številčnejšimi podatki; nekateri rezultati pa so ponazorjeni tudi z grafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Rezultati in razlaga               124 
 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

MAGISTRSKO DELO 

 

6.1 OSNOVNA STATISTIKA  

 

A.) ŠPORTNA VZGOJA 

NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE POUKA 

Iz katerih virov učitelji najpogosteje črpajo informacije pri pripravah na ure športne 
vzgoje? 
 POGOSTO REDKO  NIKOLI  

f f (%) f f (%) f f (%) 
učni načrt 158 85,9 23 12,5 3 1,6 

cilji športne vzgoje 170 92,9 11 6,0 2 1,1 
prejšnje priprave 130 71,0 46 25,1 7 3,8 
strokovna literatura 76 42,7 99 55,6 3 1,7 

priročniki za učitelje 110 63,2 55 31,6 9 5,2 
časopisi, revije, televizijski program 19 10,9 104 59,8 51 29,3 
literatura, ki so nam jo priporočili na fakulteti      38 22,2 89 52,0 44 25,7 

video posnetki 11 6,4 106 61,3 56 32,4 
pomagam si z internetom 85 47,5 78 43,6 16 8,9 

letna priprava 173 95,6 5 2,8 3 1,7 
strokovno izpopolnjevanje 77 43,0 90 50,3 12 6,7 
Tabela 17: Iz katerih virov učitelji najpogosteje črpajo informacije pri pripravah na ure športne vzgoje 

Učitelji se pri pripravah na ure športne vzgoje še vedno najbolj zanašajo na cilje športne 
vzgoje (92,9%), učni načrt (85,9%) ter letno pripravo (95,6%). Svojih dnevnih priprav ne 
dopolnjujejo z informacijami in dejstvi iz strokovne literature (pogosto to stori le 42,7% 
učiteljev, redko 55,6%). Prav tako učitelji redko (52,0%) ali nikoli (25,7%) ne uporabljajo 
literature, ki so jim priporočili na fakulteti. Informacije s stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja pogosto uporablja 43% učiteljev in redko 50,3%. Pogosto iščejo informacije 
iz prejšnjih priprav (71,0%) in iz priročnikov za učitelje (63,2%). Raba informacijsko- 
komunikacijske tehnologije postaja stalnica, saj si vedno več učiteljev pri črpanju informacij 
za priprave pogosto pomaga z internetom (47,5%), redko 43,6%. Informacij nikoli ne črpajo 
iz videoposnetkov (32,4%), časopisov, revij, televizije (29,3%). 

Raziskava je pokazala (Štemberger, 2004e), da učitelji pri pripravah na ure športne vzgoje 
vedno uporabljajo učni načrt za športno vzgojo (63%) in cilje šolske športne vzgoje (62,5%) 
ter pogosto priročnike za učitelje (70,4%) in strokovno literaturo (61,1%). Pri načrtovanju 
redko ali celo nikoli ne uporabljajo interneta (62,2%) in video posnetkov (53,6%). 

Povzamemo lahko, da se je trend uporabe virov izpred nekaj let spremenil ravno pri uporabi 
sodobne tehnologije – učitelji si pri načrtovanju pouka za športno vzgojo bolj pomagajo z 
internetom, čeprav raba videoposnetkov ostaja na enakem, nizkem nivoju. Raba 
videoposnetkov bi morala biti bolj pogosta, saj lahko le z njeno pomočjo pripomoremo k 
boljšemu razumevanju snovi in s tem h kakovostnejšemu pouku. Učitelji bi pripomogli h 
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strokovne literature, literature, ki so jim priporo
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S čim in kako pogosto si učitelji pomagajo pri izdelavi letne priprave?

Graf 7: S čim in kako pogosto si učitelji pomagajo pri izdelavi letne priprave

Pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo si u
načrtom (99,5%) in cilji športne vzgoje (97,8%). Pri svojem delu si redko (50,6%) ali nikoli 
(38,2%) ne pomagajo z rezultati testiranj za športno
(43,5%) z opisnimi ocenami prejšnjega leta.

V. Štemberger (2003c, 2004e) je pred devetimi leti dobila popolnoma identi
črpanja informacij za izdelavo letne priprave za športno vzgojo.

Učitelji si pri izdelavi letne priprave 
vzgoje, ne upoštevajo pa rezultatov za športno
pomeni, da se pri načrtovanju p
in funkcionalnih sposobnosti, č
učne priprave upoštevali prav u
izpeljan kakovostneje. Upoštevanje rezultatov za športno
priprave, narekuje tudi učni nač
letno pripravo učitelji prenašajo iz leta v leto, ne da bi jo prilagajali u
(ne)osvojenemu (ne)znanju, sposobnostim, interesom, pogojem dela.
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čitelji pomagajo pri izdelavi letne priprave 

Pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo si učitelji najpogosteje pomag
ilji športne vzgoje (97,8%). Pri svojem delu si redko (50,6%) ali nikoli 

(38,2%) ne pomagajo z rezultati testiranj za športno-vzgojni karton in redko (44,6%) ali nikoli 
(43,5%) z opisnimi ocenami prejšnjega leta. 

V. Štemberger (2003c, 2004e) je pred devetimi leti dobila popolnoma identi
vo letne priprave za športno vzgojo. 

pri izdelavi letne priprave še vedno pomagajo z učnim načrtom in cilji športne 
vzgoje, ne upoštevajo pa rezultatov za športno-vzgojni karton in opisnih ocen prejšnjih let, kar 

rtovanju posebnosti učencev ne upošteva, prav tako ne njihovih gibalnih 
in funkcionalnih sposobnosti, čeprav naj bi učitelji (Markun Puhan in Kovač

ne priprave upoštevali prav učenčeve sposobnosti, znanja in interese, saj bi le tako pouk bil 
Upoštevanje rezultatov za športno-vzgojni karton, pri izdelovanju 

ni načrt (Kovač et al, 2011; Kristan, 1992).  Tako lahko re
itelji prenašajo iz leta v leto, ne da bi jo prilagajali učencem ter njiho

(ne)osvojenemu (ne)znanju, sposobnostim, interesom, pogojem dela. 

Rezultati in razlaga               125 

povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

ur za športno vzgojo uporabili več 
ili na fakulteti ter literature stalnih strokovnih 

. Opora pisanja priprav zgolj na učni 
zgoje in prejšnje priprave, žal, za kakovostno izpeljan pouk, ni dovolj. 

 

itelji najpogosteje pomagajo z učnim 
ilji športne vzgoje (97,8%). Pri svojem delu si redko (50,6%) ali nikoli 

vzgojni karton in redko (44,6%) ali nikoli 

V. Štemberger (2003c, 2004e) je pred devetimi leti dobila popolnoma identično zaporedje 

črtom in cilji športne 
vzgojni karton in opisnih ocen prejšnjih let, kar 

encev ne upošteva, prav tako ne njihovih gibalnih 
itelji (Markun Puhan in Kovač, 2005) pri sestavi 

sposobnosti, znanja in interese, saj bi le tako pouk bil 
vzgojni karton, pri izdelovanju 

al, 2011; Kristan, 1992).  Tako lahko rečemo, da 
encem ter njihovemu 



  Rezultati in razlaga               126 
 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

MAGISTRSKO DELO 

 

S kom in kako pogosto učitelji sodelujejo pri izdelavi letne priprave in priprave za uro 
športne vzgoje? 

 Pisanje letne priprave Pisanje priprav za ure športne vzgoje 

 POGOSTO REDKO NIKOLI POGOSTO REDKO NIKOLI 
f f (%) f f (%) f f (%) f f 

(%) 
f f 

(%) 
f f 

(%) 
s kolegom 
razrednim 
učiteljem/ico 

142 80,2 29 16,4 6 3,4 93 53,8 56 32,4 24 13,9 

s športnim 
pedagogom/injo 

49 27,8 97 55,1 30 17,0 30 17,5 83 48,5 58 33,9 

delam sam/a 76 43,9 51 29,5 46 26,6 124 72,5 45 20,5 12 7,0 

Tabela 18: S kom in kako pogosto učitelji sodelujejo pri izdelavi letne priprave in priprave za uro športne vzgoje 

Timsko načrtovanje dela (razredni učitelj – razredni učitelj ali razredni učitelj – športni 
pedagog) zagotavlja vzgojno-izobraževalno in svetovalno naravnanost poučevanja k 
posameznemu učencu. V procesu timskega načrtovanja (pisanje letne priprave in pisanje 
priprav za ure športne vzgoje) učitelji analizirajo pripravljenost posameznih učencev in 
kakovost njihovih dosežkov, načrtujejo individualne programe, prilagojene posameznikovim 
zmožnostim, spremljajo napredek učencev in njihove učne probleme ter timsko iščejo 
primerne rešitve (Polak, 2007). 

Podatki, ki jih prikazujemo v tabeli, so zaskrbljujoči, saj ne vodijo k prej zapisanim 
teoretičnim izhodiščem in tako h kakovostnejšemu delu pouka športne vzgoje. Učitelji namreč 
pogosto pišejo letne priprave sami (43,9%). Večina učiteljev (80,2%) pri pisanju letih priprav 
pogosto sodeluje z drugim razrednim učiteljem. Prav tako pa pri pisanju letnih priprav večina 
učiteljev (55,1%) le redko sodeluje s športnim pedagogom.  

Najpogosteje dnevne priprave za ure športne vzgoje razredni učitelji pišejo sami (72,5%) ali s 
kolegom razrednim učiteljem (53,8%). V sodelovanju s športnim pedagogom razredni učitelji 
redko (48,5%) ali nikoli (33,9%) ne pišejo dnevnih priprav.  

V. Štemberger (2003c) je v raziskavi ugotovila, da pri pripravi letne priprave za športno 
vzgojo razredni učitelji največ sodelujejo s kolegom razrednim učiteljem, veliko pa jih dela 
samih. S športnim pedagogom redko ali celo nikoli ne sodeluje kar 64,1% učiteljev. Pri 
pisanju priprav na ure športne vzgoje, v sodelovanju z drugim razrednim učiteljem pišejo 
pogosto (40,3%) ali same (32,1%). S športnim pedagogom pa redko ali nikoli ne sodelujejo 
(84,3%). 

Rezultati raziskav danes in izpred nekaj let so v celotnem pogledu izraženi v odstotkih, ostali 
podobni oziroma enaki. Glede na to, da je sodelovanje razrednega učitelja s športnim 
pedagogom več kot dobrodošlo, saj je razredni učitelj tako neposredno podrobneje seznanjen 
s specifičnimi vsebinami in novitetami na področju športne vzgoje, so rezultati zaskrbljujoči. 
Pouk športne vzgoje bi bil kakovostneje izpeljan ob pogostejšem sodelovanju razrednega 
učitelja in športnega pedagoga, saj je kakovost sodelovanja (Štemberger in Lipovac, 2005) 
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METODE IN OBLIKE POUČ

Učne metode, ki jih učitelji uporabljajo pri svojem delu

 Graf 8: Učne metode, ki jih učitelji uporabljajo pri svojem delu

Učitelji pri svojem delu najve
demonstracije (učenec) (84,3%), metodo razlage (81,5%) in pogovora (77,0%). Redko 
(57,2%) ali nikoli (50,0%) ne izberejo metode posredne demo
DVD-predvajalnika. 

Demonstracija v teoriji pouka pomeni prikazovanje tistega, kar je mogo
doživeti, torej zaznati s čutili.
pomena, saj morajo otroci gibanje najprej videti, da bi ga znali ponoviti. Na podlagi opisa jim 
to le malokrat uspe (Kovač, Strel, Jurak, Bu
morala več kot pa metoda razlage (Štemberger, 2005).

Metoda razlage, kot način spodbujanja, naj bi bila naravnana individualno in pogostokrat 
služi kot povratna informacija posamezniku, saj u
izvedbi (Kovač, Strel, Jurak, Bu
fazi (verbalni fazi) gibalnega u
gibalne naloge, zato potrebuje navodila ter sprotna dodatna pojasnila (Škof, 2008).
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pouku športne vzgoje spremenil. Metodo demonstra
35,8%, danes 87%. Učna metoda demons
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metoda, pa tudi (Kovač in Jurak, 2012) naju

  Rezultati in razlaga

Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo 
MAGISTRSKO DELO 

odvisna od dobre skupne priprave in evalvacije dela. Timsko načrtovanje (Polak, 2007) je 
nih izkušenj z različnih predmetnih področij z upoštevan

osebnostnih dejavnikov, prostorskih in materialnih razmer ter strokovnosti č

METODE IN OBLIKE POUČEVANJA  

itelji uporabljajo pri svojem delu 

uporabljajo pri svojem delu 

itelji pri svojem delu največkrat uporabljajo metodo neposredne (87,2%) ter posredne 
enec) (84,3%), metodo razlage (81,5%) in pogovora (77,0%). Redko 

(57,2%) ali nikoli (50,0%) ne izberejo metode posredne demonstracije s pomo

v teoriji pouka pomeni prikazovanje tistega, kar je mogo
. Predvsem v nižjih razredih je metoda demonstracije izrednega 

pomena, saj morajo otroci gibanje najprej videti, da bi ga znali ponoviti. Na podlagi opisa jim 
č, Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004).

 kot pa metoda razlage (Štemberger, 2005). 

in spodbujanja, naj bi bila naravnana individualno in pogostokrat 
služi kot povratna informacija posamezniku, saj učitelj učence opozarja na napake v gibalni 

urak, Bučar Pajek, Starc, Majerič, 2004). Posebej je primerna v prvi 
fazi (verbalni fazi) gibalnega učenja, ko učeči se učenec še ne razume natan
gibalne naloge, zato potrebuje navodila ter sprotna dodatna pojasnila (Škof, 2008).

ve (Štemberger 2003c in 2004c) kažejo, da se je trend uporabe u
pouku športne vzgoje spremenil. Metodo demonstracije (učitelj sam) so u

na metoda demonstracije s pomočjo videa ali DVD-
do danes ni spremenila in ostaja na dnu lestvice v rubriki »nikoli« ali »redko«. 

Metoda neposredne demonstracije dela pri pouku je v raziskavi najbolj uporabljena u
 in Jurak, 2012) najučinkovitejša. Če želimo pouk športne vzgoje 

Rezultati in razlaga               127 

povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

rtovanje (Polak, 2007) je 
ij z upoštevanjem socialnih in 

osebnostnih dejavnikov, prostorskih in materialnih razmer ter strokovnosti članov tima. 

(87,2%) ter posredne 
enec) (84,3%), metodo razlage (81,5%) in pogovora (77,0%). Redko 

s pomočjo video ali 

v teoriji pouka pomeni prikazovanje tistega, kar je mogoče perceptivno 
Predvsem v nižjih razredih je metoda demonstracije izrednega 

pomena, saj morajo otroci gibanje najprej videti, da bi ga znali ponoviti. Na podlagi opisa jim 
, 2004). Uporabljati bi se 

in spodbujanja, naj bi bila naravnana individualno in pogostokrat 
ence opozarja na napake v gibalni 

Posebej je primerna v prvi 
enec še ne razume natančno zahteve 

gibalne naloge, zato potrebuje navodila ter sprotna dodatna pojasnila (Škof, 2008). 

kažejo, da se je trend uporabe učnih metod pri 
itelj sam) so učitelji izvajali v 

-predvajalnika pa se 
do danes ni spremenila in ostaja na dnu lestvice v rubriki »nikoli« ali »redko«.  

najbolj uporabljena učna 
e želimo pouk športne vzgoje 



 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih u

 

izvesti kakovostneje, bi morali u
demonstracije s pomočjo videa oziroma DVD
Strel, Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majeri
pomembna tudi za demonstriranje napak v gibanju. 
učitelji pri pouku športne vzgoje no
priprava same tehnologije zahteva dodaten 
šolah oziroma v telovadnicah 
(Strmčnik, 2001), pestro kombinirana in pravilno dozirana lahko namre
učence. 

 

Učne oblike, ki jih učitelji uporabljajo pri

 Graf 9: Učne oblike, ki jih učitelji uporabljajo pri svojem delu

Najbolj pogosto uporabljene u
obhodna vadba (87,0%), poligon (92%)
Jurak, Bučar Pajek, Starc, Majeri
individualizacije – vsebine, postopki, obremenitev so podrejeni povpre
otežujejo navezovanje socialnih stikov med skupi
snovi.  

Štafetne igre, poligoni, vadba po postajah ter
športni vzgoji, ki imajo pri vadbi
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ciljev športne vzgoje. Vendar ta
ima pa osrednjo vlogo v pedagošk

  Rezultati in razlaga

Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo 
MAGISTRSKO DELO 

izvesti kakovostneje, bi morali učitelji bolj pogosto uporabljati posredno metodo 
jo videa oziroma DVD-predvajalnika. Posredna demonstracija (Kova

ar Pajek, Starc, Majerič, 2004) ima namreč vlogo povratne informacije
pomembna tudi za demonstriranje napak v gibanju. Za to pa se nam postavljajo vprašanja

itelji pri pouku športne vzgoje nočejo uporabljati novejše tehnologije, saj od u
priprava same tehnologije zahteva dodaten čas, ali je ne znajo uporabljati, 
šolah oziroma v telovadnicah sploh nimajo na razpolago. Pravilno izbrana u

nik, 2001), pestro kombinirana in pravilno dozirana lahko namreč

itelji uporabljajo pri svojem delu 

itelji uporabljajo pri svojem delu 

Najbolj pogosto uporabljene učne oblike v naši raziskavi so: vadba po postajah (90,9%), 
obhodna vadba (87,0%), poligon (92%) in štafeta (84,2%). Pri teh oblikah dela (Kova

ar Pajek, Starc, Majerič, 2004) gre za delo celotne skupine otrok, brez upoštevanja 
vsebine, postopki, obremenitev so podrejeni povpre

otežujejo navezovanje socialnih stikov med skupino in pospešuje pasivno sprejemanje u

vadba po postajah ter obhodna vadba so tiste uč
pri vadbi svoj vpliv na efektivni čas učencev. Efektivni 

as, ki ga učenci po učiteljevih navodilih učinkovito izkoristijo za 
ciljev športne vzgoje. Vendar ta čas ni izključno oziroma edino merilo za kvaliteto u

osrednjo vlogo v pedagoškem procesu športne vzgoje. Upoštevati moramo 
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cilje in aktivnosti, ki jih je težje meriti (intelektualna, emocionalna in socialna aktivnost 
učencev). Avtorja sta v raziskavi (Krpač in Sršen, 2006) izmerila najvišji efektivni čas pri 
klasičnem frontalnem delu in na poligonu, najnižji pa na štafetnih igrah. Z dobro zasnovanim 
poligonom lahko pridemo do kvalitetne in zanimive ure športne vzgoje ter izpolnimo mnogo 
različnih ciljev iz učnega načrta. Poligon je namreč za učence zanimiv in zabaven ter jih 
motivira. Avtorja sta tudi mnenja, da bi lahko pri učni obliki vadbe po postajah dosegli 
ugodnejši efektiven čas, če bi se učitelji bolj trudili, da istočasno zaposlijo čim več učencev in 
da je čim manj čakanja, kot je primer pri štafetnih igrah, ki so v procesu vadbe prepogoste. 
Ena najpogosteje uporabljenih učnih oblik (Štemberger, 2005a) so namreč prav štafetne igre, 
pri katerih je otrok morda aktiven nekaj deset sekund, nato pa nekaj časa čaka, da nalogo 
opravijo še drugi učenci. 

V raziskavi smo tudi ugotovili, da učitelji redko uporabljajo učne oblike – delo s kartoni 
(73,0%, pogosto le 13%, nikoli 14,4%), delo z dopolnilnimi nalogami (redko 64,6%, pogosto 
le 19%, nikoli 16%) in delo z dodatnimi nalogami (redko 59,9%, pogosto le 30%, nikoli 
9,9%). Menimo, da bi morali bolj uporabljati prav slednje učne oblike, saj pripomorejo k 
pestrosti vadbe, predvsem pa zagotavljajo večjo individualizacijo in diferenciacijo. Razlog za 
zelo nizko uporabo kartonov je verjetno v tem, da jih morajo učitelji sami pripraviti, to pa 
posledično prinese več dodatne priprave in časa na uro športne vzgoje. »Navajanje na delo s 
kartoni omogoča učitelju, da učence navaja na samostojno delo, hkrati pa lahko bolj prosto 
opazuje učence, jih popravlja, svetuje, usmerja.« (Štemberger, 2005b). Zelo pomembna je 
uporaba vseh vrst kartonov ter jedrnata in kratka komunikacija, ki v zgodnejših obdobjih 
razvija tudi druge funkcionalne cilje pouka. Na uporabo, dela s kartoni, dela z dopolnilnimi 
nalogami in dela z dodatnimi nalogami, moramo učence navajati že v prvih razredih tako, da 
je v višjih razredih praksa že poznana (Krpač in Sršen, 2006). 

Raziskava je pokazala tudi, da individualno obliko dela (učitelj delo prilagodi učencu ter 
njegovemu znanju in sposobnostim) pogosto uporablja 77,7% učiteljev, redko 21,7%. Je zelo 
zaželena oblika dela, posebej kadar imajo učenci nizke gibalne sposobnosti. Pri tej obliki 
(Kubale, 1999) vsak učenec dela samostojno; v ospredje pride njegova kreativnost, 
samostojnost. Individualna učna oblika (Strmčnik, 2001) je vzgojno najuspešnejše posredno 
učno vodenje. 

Podobno sliko uporabe učnih oblik pri pouku športne vzgoje je ugotovila že V. Štemberger 
(2003c; 2004c). Učiteljice so prav tako najmanj uporabljale delo z dopolnilnimi ali dodatnimi 
nalogami ter delo s kartoni. Avtorica (2004c) meni, da je razlog verjetno v tem, da je na 
tržišču zelo malo kartonov, učitelji pa jih sami verjetno redkeje pripravljajo. Kartoni so 
nedvomno premalo izkoriščena možnost, saj prav z uporabo organizacijskih kartonov 
izboljšamo efektivni čas ure športne vzgoje (več časa nam ostane za vadbo), z uporabo 
vadbenih kartonov pa lahko dosežemo boljšo individualizacijo pouka. 
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

Oblikovanje ocene pri športni vzgoji 
 

sodelovanje učenca na različnih športnih tekmovanjih

obiskovanje športnih dejavnosti izven 
sodelovanje učencev pri športni vzgoji
učenčev trud 

učenčevo vedenje 
prinašanje športne opreme 

napredek učenca 
znanje učenca 
interes učenca do športne vzgoje 

Tabela 19: Oblikovanje ocene pri športni vzgoji

 Graf 10: Oblikovanje ocene pri športni vzgoji

Pri oblikovanju ocene učitelji najve
(97,2%), sodelovanje učenca pri športni vzgoji (93,1%) ter znanje u

Učitelji učenčevega obiskovanja športnih dejavnosti izven 
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upoštevajo sodelovanje učenca na razli
pri oblikovanju ocene v veliki meri 
športne opreme, kar pa je v nasprotju s 
cilje.  

Rezultati raziskave (Štemberger, 2003c) so pokazali, da 
najpogosteje upoštevali napredek u
učenca na različnih športnih tekmovanjih upoštevajo redko (49,3%); bolj pa v oceno zajemajo 
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA  

Oblikovanje ocene pri športni vzgoji  
POGOSTO REDKO 

f f (%) f f (%)
nih športnih tekmovanjih 43 24,7 83 47,7

obiskovanje športnih dejavnosti izven časa pouka 17 9,8 81 46,8
encev pri športni vzgoji 162 93,1 9 5,2

171 97,2 4 2,3

73 41,7 64 36,6
89 51,1 63 36,2

175 99,4 1 0,6
163 92,6 13 7,4
120 69,4 44 25,4

pri športni vzgoji (rezultati so izraženi v odstotkih) 

Oblikovanje ocene pri športni vzgoji (rezultati so izraženi v številu odgovorov) 

itelji največkrat upoštevajo napredek učenca (99,4%), u
enca pri športni vzgoji (93,1%) ter znanje učenca (92,6%). 

evega obiskovanja športnih dejavnosti izven časa pouka pri oblikovan
oli (43,4%) ne upoštevajo. Prav tako pri oblikovanju ocene ne
čenca na različnih športnih tekmovanjih (nikoli 43,3

v veliki meri (pogosto 51,1%) pomagajo s kriter
športne opreme, kar pa je v nasprotju s »pravili« ocenjevanja, saj ocenjujejo t.i. nekognitivne 

Rezultati raziskave (Štemberger, 2003c) so pokazali, da so učitelji pri oblikovan
napredek učenca (85,1%) in učenčevo znanje (66,4%); sodelovanje 

nih športnih tekmovanjih upoštevajo redko (49,3%); bolj pa v oceno zajemajo 
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REDKO  NIKOLI  

f (%) f f (%) 
47,7 48 27,6 

46,8 75 43,4 
5,2 3 1,7 
2,3 1 0,6 

36,6 38 21,7 
36,2 22 12,6 

0,6 - - 
7,4 - - 

25,4 9 5,2 

enca (99,4%), učenčev trud 
enca (92,6%).  

asa pouka pri oblikovanju ocene 
pri oblikovanju ocene ne 
nikoli 43,3%). Učitelji si 

kriterijem o prinašanju 
ocenjevanja, saj ocenjujejo t.i. nekognitivne 

itelji pri oblikovanju ocene 
evo znanje (66,4%); sodelovanje 

nih športnih tekmovanjih upoštevajo redko (49,3%); bolj pa v oceno zajemajo 
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vedenjske značilnosti: vedno upoštevajo sodelovanje učenca pri športni vzgoji (59,7%), trud 
učenca (73,1%) ter prinašanje športne opreme (30,6%). 

Ocenjevanje temelji na podlagi z merili zasnovanega vrednotenja učenčevega doseganja 
standardov znanj. Učitelji ocenjujejo stopnjo gibalnih, praktičnih ali teoretičnih znanj, ne pa 
t.i. nekognitivnih ciljev, kot so sposobnosti, stališča, vedenjski vzorci in podobno (Jurak, 
Kovač, Strel, Starc, 2006). Ocenjevanje pri pouku športne vzgoje se od ocenjevanja pri ostalih 
predmetih zelo razlikuje. Pri športni vzgoji namreč ni izdelka učenca, ki bi ga lahko učitelj 
pregledal in ocenil. Ocenjevanje pri športni vzgoji zato poteka hitro, poleg tega pa je med 
ocenjevanjem znanja potrebno zaposliti tudi ostale učence. Najbolj optimalna rešitev za ure, 
ko se ocenjuje znanje učencev, je uporaba skupinske učne oblike – vadba po postajah, saj 
učitelj na eni postaji preverja/ocenjuje znanje, na ostalih postajah pa so učenci zaposleni z 
nalogami. Med preverjanjem/ocenjevanje znanja mora imeti učitelj pripravljene kriterije in 
opisnike, saj nima časa, da bi med samo uro oblikoval opisno oceno (Štemberger, 2006). 

Če povzamemo rezultate raziskave je prioriteta učiteljev pri oblikovanju ocene, gledano po 
višji frekvenci odgovorov, danes višja, kot pa je ugotovila V. Štemberger (2003c), pa vendar 
ostaja v enakem zaporedju. Učitelji pri oblikovanju ocene največji poudarek dajejo napredku 
učenca, trudu učenca, znanju in sodelovanju učenca pri športni vzgoji. Menimo, da bi učitelji 
pri oblikovanju ocene morali bolj upoštevati stopnjo gibalnih in teoretičnih znanj, kot pa 
vedenjske vzorce npr. sodelovanje učenca pri športni vzgoji (pogosto 93,1%, redko 5,2%), 
trud učenca (pogosto 97,2%, redko 2,3%), vedenje učenca (pogosto 41,7%, redko 36,6%), 
prinašanje športne opreme (pogosto 51,1%, redko 36,2%), saj bo le tako pouk športne vzgoje 
izpeljan kakovostneje. Pri pouku športne vzgoje (Kovač, Jurak, Strel, 2003) naj bi vrednotili 
in ocenjevali napredek v učenčevem gibalnem razvoju, ne pa ocenjevali t.i. vedenjskih 
vzorcev. 

MOTIVIRANJE UČENCEV  

Pogostost trditev motiviranja učencev 
 POGOSTO REDKO  NIKOLI  

f f (%) f f (%) f f (%) 
z učenci skupaj načrtujem teme, vsebine, ki jih bomo 
obravnavali 

29 17,1 113 66,5 28 16,5 

z učenci skupaj izbiram metode dela 28 16,5 105 61,8 37 21,8 
v ure športne vzgoje vključujem teme, ki so uporabne 
v vsakdanjem življenju 

143 84,1 27 15,9 - - 

učencem postavljam realne cilje in jih pohvalim, ko 
jih dosežejo 

169 100 - - - - 

učence pri delu spodbujam in bodrim 170 100 - - - - 

učence grajam, če ne dosežejo tega, kar bi od njih 
lahko pričakovali 

14 8,4 92 55,1 61 36,5 

učence, ki motijo pouk, ostro grajam 47 28,0 93 55,4 28 16,7 

učenci, ki motijo ure športne vzgoje, ne smejo 
telovaditi 

3 1,8 55 32,9 109 65,3 

Tabela 20: Pogostost trditev motiviranja učencev 
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Graf 11: Pogostost trditev motiviranja u

Najpomembnejši komponenti motiviranja u
spodbujajo in bodrijo (100%), postavljajo realne cilje in jih pohvalijo, ko jih dosežejo (100%)
ter da v ure športne vzgoje vklju
V kategoriji »redko« so se pojavile naslednje trditve: z u
vsebine, ki jih bomo obravnavali (66,5%), z u
učence, ki motijo pouk, ostro grajam (55%). 65,3% u
motijo ure športne vzgoje, ne smejo telovaditi in 37% u
dosežejo tega, kar bi od njih pri

Z malo nižjimi odstotki, pa vendar na vrhu lestvice, je stanje pred leti ugotovila V. 
Štemberger (2003c). V enakem zaporedju si sledijo ostale trditve. Grajanje in izlo
učencev iz procesa športne vzgoje ostaja na dnu lestvice (nikoli se za to obliko ne odlo
79,7% učiteljev). 

Učitelji naj bi pri pouku športne vzgoje u
(Kovač, Jurak, Strel, 2003; Kova
2011). V raziskavi smo opazili, da se rezultati ne ujemajo s teorijo. Za kakovostnejše 
izvajanje športne vzgoje bi bilo namre
teme in vsebine, ki jih bodo obravnavali ter skupaj z njimi izbirali metode, kar pa je po drugi 
strani ponovno nedosegljivo, saj so u
uveljavljali in predlagali svoje
spodbujanjem in vrednotenjem napredka posameznika (Kova
Strel, Jurak, 2004; Bratanić in Marši
kakovostno izvajanje pouka športne vzgoje pot
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: Pogostost trditev motiviranja učencev 

Najpomembnejši komponenti motiviranja učencev pri urah športne vzgoje sta, da jih u
spodbujajo in bodrijo (100%), postavljajo realne cilje in jih pohvalijo, ko jih dosežejo (100%)
ter da v ure športne vzgoje vključujejo teme, ki so uporabne v vsakdanjem življenju (84,1%). 
V kategoriji »redko« so se pojavile naslednje trditve: z učenci skupaj na
vsebine, ki jih bomo obravnavali (66,5%), z učenci skupaj izbiram metod

ostro grajam (55%). 65,3% učiteljev je odgovorilo da nikoli u
motijo ure športne vzgoje, ne smejo telovaditi in 37% učiteljev učencev nikoli
dosežejo tega, kar bi od njih pričakovali. 

imi odstotki, pa vendar na vrhu lestvice, je stanje pred leti ugotovila V. 
Štemberger (2003c). V enakem zaporedju si sledijo ostale trditve. Grajanje in izlo

encev iz procesa športne vzgoje ostaja na dnu lestvice (nikoli se za to obliko ne odlo

itelji naj bi pri pouku športne vzgoje učence motivirali z ustrezno vsebino in postopki
, Jurak, Strel, 2003; Kovač, Strel, Jurak, 2004; Bratanić in Maršić, 2005; Kova

2011). V raziskavi smo opazili, da se rezultati ne ujemajo s teorijo. Za kakovostnejše 
izvajanje športne vzgoje bi bilo namreč potrebno, da učitelji z učenci v ve
teme in vsebine, ki jih bodo obravnavali ter skupaj z njimi izbirali metode, kar pa je po drugi 
strani ponovno nedosegljivo, saj so učenci premajhni, da bi lahko na kakršenkoli na
uveljavljali in predlagali svoje mnenje. Učitelji naj bi učence še posebej motivirali
spodbujanjem in vrednotenjem napredka posameznika (Kovač, Jurak, Strel, 2003; Kova

ć in Maršić, 2005; Kovač et al, 2011). Zapišemo lahko, da je za 
kakovostno izvajanje pouka športne vzgoje potrebno, da učitelji svoje u
spodbujajo in bodrijo ter jim postavljajo realne cilje, ko jih dosežejo. Obe trditvi, ki sta bili 
zasnovani v naši raziskavi, to tudi potrjujeta (pogosto100% odgovorov). 
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INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 
Pogostost trditev individualiziranega in diferenciranega dela
 

vse učence v oddelku enako upoštevam
če ugotovim, da učenec zaostaja v znanju, mu 
pomagam 

če ugotovim, da so nekateri v razredu že osvojili 
določeno znanje, drugi pa ne, vsakemu posebej 
prilagodim dejavnosti 
delo prilagajam motivaciji učencev 

boljšim učencem dam drugačne naloge kot ostalim
boljšim učencem dam več nalog kot ostalim
pri športni vzgoji slabše učence vključ

pri športni vzgoji lahko različni u
delajo različne stvari 
pri športni vzgoji uvajam medsebojno pomo

učence usmerjam k dopolnilnemu pouku
delo pri športni vzgoji diferenciram 
delo pri športni vzgoji individualiziram

Tabela 21:Pogostost trditev individualiziranega in diferenciranega dela

 Graf 12: Pogostost trditev individualiziranega in diferenciranega dela

Učitelji učencem pomagajo (99,4%), 
upoštevajo (97,6%). Pri svojem delu delo diferencirajo pogosto (60,4%), redko (38,4%); 
individualizirajo pogosto (59,9%), redko (37%), kar pomeni, da u
načrtovanju ne upoštevajo dovolj posameznikovih funkcionalnih in gibalnih sposobnosti. 
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INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA POUKA 
gostost trditev individualiziranega in diferenciranega dela 

POGOSTO REDKO 

f f (%) f f (%)
ence v oddelku enako upoštevam 161 97,6 3 1,8

enec zaostaja v znanju, mu 165 99,4 1 0,6

da so nekateri v razredu že osvojili 
eno znanje, drugi pa ne, vsakemu posebej 

126 75,9 40 24,1

 129 78,7 34 20,7

ne naloge kot ostalim 83 50,9 73 44,8
 nalog kot ostalim 64 39,0 87 53,0
ence vključim med boljše 137 84,0 25 15,3

čni učenci istočasno 105 64,0 57 34,8

vzgoji uvajam medsebojno pomoč 145 88,4 18 11,0

ence usmerjam k dopolnilnemu pouku 18 11,3 63 39,6
 99 60,4 63 38,4

delo pri športni vzgoji individualiziram 97 59,9 60 37,0

:Pogostost trditev individualiziranega in diferenciranega dela 

: Pogostost trditev individualiziranega in diferenciranega dela 

(99,4%), če ugotovijo, da pri delu zaostajajo in vse u
upoštevajo (97,6%). Pri svojem delu delo diferencirajo pogosto (60,4%), redko (38,4%); 
individualizirajo pogosto (59,9%), redko (37%), kar pomeni, da uč

evajo dovolj posameznikovih funkcionalnih in gibalnih sposobnosti. 
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REDKO  NIKOLI  

f (%) f f (%) 
1,8 1 0,6 
0,6 - - 

24,1 - - 

20,7 1 0,6 

44,8 7 4,3 

53,0 13 7,9 
15,3 1 0,6 

34,8 2 1,2 

11,0 1 0,6 

39,6 78 49,1 
38,4 2 1,2 
37,0 5 3,1 

e ugotovijo, da pri delu zaostajajo in vse učence enako 
upoštevajo (97,6%). Pri svojem delu delo diferencirajo pogosto (60,4%), redko (38,4%); 
individualizirajo pogosto (59,9%), redko (37%), kar pomeni, da učitelji pri svojem 

evajo dovolj posameznikovih funkcionalnih in gibalnih sposobnosti. 
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Visok odstotek se pojavi v rubriki »usmerjanje k dopolnilnemu pouku«, saj jih učitelji redko 
(39,6%) ali pa celo nikoli (49,1%) ne usmerijo. Vprašanje je sploh, ali ta način dela – novost v 
devetletki, pa vendar že uvedena nekaj časa – sploh poznajo in izvajajo pri pouku športne 
vzgoje na njihovih šolah.  

Učitelj bi moral pri načrtovanje priprave za uro športne vzgoje delo individualizirati za 
vsakega učenca, se pravi, da bi moral vedno upoštevati in zadovoljevati individualne učne in 
druge razlike posameznika (Strmčnik, 2001). Rezultati naše raziskave nam te teorije niso 
potrdili, saj delo pogosto individualizira zgolj slabih 60% učiteljev. Prav tako pri urah športne 
vzgoje učitelji pogosto ne upoštevajo diferenciacije učencev (razdelitev učencev v homogene 
in heterogene skupine). Pogosto namreč to stori 61% učiteljev. Tudi slednja trditev je v 
neskladju s Strmčnikovo teorijo.  

V. Štemberger v svoji raziskavi (2003c) meni, da bi morala biti diferenciacija in 
individualizacija dela, glede na številčnost oddelka (28 otrok ali manj), stalnica predvsem pri 
športni vzgoji, kar pa se, ne glede na rezultate, redko dogaja. Delo namreč pogosto diferencira 
50,7% učiteljic, redko 34,3%; individualizira pa ga pogosto 38,8%, redko 41% in nikoli 6%. 

Kadar pri pouku športne vzgoje delo individualiziramo in diferenciramo, pomeni, da 
individualiziramo tudi učne oblike in metode. Štembergerjeva (2003c in 2004c) je raziskovala 
tudi, katere učne oblike in metode dela razredni učitelji najpogosteje uporabljajo pri urah 
športne vzgoje oziroma kako jih individualizirajo. Rezultati so bili pričakovani in so pokazali, 
da večina anketiranih učiteljev uporablja bolj znane in enostavne učne metode in učne oblike 
(individualizacija je neizrazita), medtem ko nekaterih zahtevnejših – delo z 
dopolnilnimi/dodatnimi nalogami (individualizacija je zelo izrazita), ne uporabljajo pogosto. 
Pojavlja se tudi slabše razumevanje nekaterih učnih metod – metoda igre in učnih oblik – 
individualna učna oblika.  

Učitelji bi morali pri pouku športne vzgoje delo učencem diferencirati že v prvem razredu ter 
ga postopoma krepiti, saj se učne in gibalne razlike učencev z višanjem starosti večajo. Tako 
naj bi učitelji diferencirali cilje, vsebine, oblike in metode dela, sodelovanje učencev, učni 
tempo. Individualizacija dela je pri športni vzgoji največkrat nezavedno prisotna. Posebej je 
učinkovita pri različnih obhodnih vadbah ter delu z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami. Za 
kakovostneje izpeljan pouk športne vzgoje bi naj učitelji v večji meri upoštevali 
individualizacijo in diferenciacijo, prav zaradi posameznih razlik v učenčevem gibalnem 
razvoju. Učitelji bi morali tudi boljšim učencem dati več drugačnih nalog kot ostalim 
učencem (pogosto to stori 50,9% učiteljev) in več nalog kot ostalim učencem (pogosto to stori 
39,0% učiteljev) ter »slabše« učence usmerjati k dopolnilnemu pouku (pogosto to stori 11,3% 
učiteljev). Tako bo, s skrbno načrtovano pripravo, v katero je vključena diferenciacija in 
individualizacija učencev, pouk športne vzgoje potekal kakovostneje. 
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STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJ
Pogostost stalnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja u

Graf 13: Pogostost stalnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja u

Učitelji se redko (76,6% odgovorov) udeležujejo
Seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj se
učiteljev se seminarjev sploh ne udeležuje.

Kakovost in učinkovitost vzgojno
in usposabljanjem učiteljev (Devjak in Polak, 2007; Javornik Kre
kvalitetno delo v razredu dobro poznati pedagoške, psihološke in didakti
pouka (Kubale, 1999).  V šolski zakonodaji (1996) je tudi zapisano, da se morajo u
dodatno izobraževati in usposabljati, saj s
posodabljajo. 

Zapišemo lahko, da je udeležba na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj
lahko, da je razlog za neudeležbo na seminarjih oddaljenost krajev, kjer potekajo pro
finančna sredstva (čeprav smo u
recesijskih ukrepov ne upoštevajo, predvidevamo, da so jih upoštevali in tako na vprašanje 
odgovorili). Slednje razloge so v raziskavah ugotovil
(2000) ter Nekrep, Prah in Slana (2006). Razlog za neudeležbo na seminarjih stalnih strokovnih 
izpopolnjevanj bi lahko bila tudi skopa ponudba športno
Katalogu izobraževanj (2013) obsega zgolj 8,38% programov iz športno
kvalitetno izpeljan proces športne vzgoje u
od njega zahteva delo, zato je potrebno, da se redno dodatno izobražuje in uspo
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STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE U
Pogostost stalnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja učiteljev

stalnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja učiteljev 

itelji se redko (76,6% odgovorov) udeležujejo seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 
Seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj se pogosto udeleži 12,0% učiteljev. 11,4% anketiranih 

iteljev se seminarjev sploh ne udeležuje. 

inkovitost vzgojno-izobraževalnega procesa se izboljša s strokovnim izpopolnjevanjem 
iteljev (Devjak in Polak, 2007; Javornik Krečič, 2008). Učitelj

kvalitetno delo v razredu dobro poznati pedagoške, psihološke in didaktično-metodi
pouka (Kubale, 1999).  V šolski zakonodaji (1996) je tudi zapisano, da se morajo u
dodatno izobraževati in usposabljati, saj s tem svojo izobrazbo poglabljajo, širijo, nadgrajujejo in 

Zapišemo lahko, da je udeležba na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj 
lahko, da je razlog za neudeležbo na seminarjih oddaljenost krajev, kjer potekajo pro

eprav smo učitelje, ki so bili vključeni v raziskavo, pozvali, da trenutnih 
recesijskih ukrepov ne upoštevajo, predvidevamo, da so jih upoštevali in tako na vprašanje 

so v raziskavah ugotovili in navedli Ivanuš Grmekova (2009), 
(2000) ter Nekrep, Prah in Slana (2006). Razlog za neudeležbo na seminarjih stalnih strokovnih 
izpopolnjevanj bi lahko bila tudi skopa ponudba športno-didaktičnih vsebin, saj trenutna ponudba v 

nj (2013) obsega zgolj 8,38% programov iz športno-didakti
kvalitetno izpeljan proces športne vzgoje učitelj namreč potrebuje dodatna znanja in spretnosti, ki jih 
od njega zahteva delo, zato je potrebno, da se redno dodatno izobražuje in usposablja.
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EVANJE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 
iteljev 

 

seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 
iteljev. 11,4% anketiranih 

izobraževalnega procesa se izboljša s strokovnim izpopolnjevanjem 
čitelj mora namreč za 
metodične zakonitosti 

pouka (Kubale, 1999).  V šolski zakonodaji (1996) je tudi zapisano, da se morajo učitelji vseskozi 
tem svojo izobrazbo poglabljajo, širijo, nadgrajujejo in 

 nizka. Predvidevamo 
lahko, da je razlog za neudeležbo na seminarjih oddaljenost krajev, kjer potekajo programi, ter 

pozvali, da trenutnih 
recesijskih ukrepov ne upoštevajo, predvidevamo, da so jih upoštevali in tako na vprašanje tudi 

i in navedli Ivanuš Grmekova (2009), Černe 
(2000) ter Nekrep, Prah in Slana (2006). Razlog za neudeležbo na seminarjih stalnih strokovnih 

nih vsebin, saj trenutna ponudba v 
didaktičnih vsebin. Za 

 potrebuje dodatna znanja in spretnosti, ki jih 
sablja. 
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Učiteljeva pogostost črpanja informacij za svoje izobraževanje

 Graf 14: Pogostost črpanja informacij za svoje izobraževanje

Učitelji najpogosteje črpajo informacije 
športnim pedagogom (80,7%) 
(domače) redko (57,3%) uporabljajo oziroma berejo.
strokovnih revij, časopisov (43,8%) ter tujih strokovnih knjig (33,3%) ali iz njih 
črpajo informacij (tuje strokovne revije, 

Trend uporabe interneta, kot vir iskanja informacij za svoje izobraževanje, je ob
Danes zaseda drugo mesto na lestvici u
se ga učiteljice niso posluževale skoraj ni
in datoteke, zato je internet postal in
izobraževanje. 

Pred leti je internet (Štemberger, 2003c) 
pa ga ni uporabljalo 47% učiteljic; tuje strokovne knjige in 
malo uporabljeni. 
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rpanja informacij za svoje izobraževanje 

rpanja informacij za svoje izobraževanje 

rpajo informacije za svoje izobraževanje iz ustnega izro
ogom (80,7%) – ali si pomagajo z internetom (73,3%). Strokovne

uporabljajo oziroma berejo. Prav tako se redko poslužujejo tujih 
asopisov (43,8%) ter tujih strokovnih knjig (33,3%) ali iz njih 

rpajo informacij (tuje strokovne revije, časopisi (48,8%), tuje strokovne knjige (60,5%).

Trend uporabe interneta, kot vir iskanja informacij za svoje izobraževanje, je ob
Danes zaseda drugo mesto na lestvici učiteljevega iskanja informacij za svoje delo, pred leti

iteljice niso posluževale skoraj nič. Na internetu lahko zasledimo najnovejše podatke 
in datoteke, zato je internet postal in je dobrodošel vir črpanja informacij za svoje 

Pred leti je internet (Štemberger, 2003c) redko uporabljalo 44,0% anketiranih u
čiteljic; tuje strokovne knjige in časopisi so med u
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iz ustnega izročila – s 
z internetom (73,3%). Strokovne revije 

Prav tako se redko poslužujejo tujih 
asopisov (43,8%) ter tujih strokovnih knjig (33,3%) ali iz njih celo nikoli ne 

asopisi (48,8%), tuje strokovne knjige (60,5%). 

Trend uporabe interneta, kot vir iskanja informacij za svoje izobraževanje, je občutno narasel. 
svoje delo, pred leti 

Na internetu lahko zasledimo najnovejše podatke 
rpanja informacij za svoje 

redko uporabljalo 44,0% anketiranih učiteljic, nikoli 
med učiteljicami zelo 
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Pogostost prebiranja revij  

Graf 15: Pogostost prebiranja revij 

Učitelji razrednega pouka najpogosteje prebirajo sebi najbližje 
Razredni pouk, katero pogosto prebira 67% u
Didakta redko prebira 74 vprašanih u
Učitelji redko prebirajo naslednje revije: V
Pedagoška obzorja (50,6%), Šport mladih (43,0%). Nikoli pa ne prebirajo revij Kinesiologia 
slovenica (86,8%) in Šport (57,1%).
dejansko stanje, saj je prav stroka tista, ki vsakemu u
dodatno izobraževal in izpopolnjeval, tudi s strokovnimi revijami.
strokovne revije bere več uč
raziskava. Večjo berljivost revij smo pri
izobraževanje, Educa, Pedagoška obzorja in Šport.

Razredni učitelji zelo malo poznajo in prebirajo revije, ki so zanj
športne vzgoje. Reviji Šport mladih in Šp
vzgoja, zato menimo, da bi jo u
prebirati, saj bi v njih našli in uporabili marsikatero dobrodošlo informacijo za ure športne 
vzgoje. Podobnega mnenja, o reviji Šport mladih, je tudi V. Štemberger (
namreč, da je prav slednja revija 
poiskal marsikatero koristno informacijo, zato bi bilo dobro, da bi jo poznali in prebirali. 

Učitelji razrednega pouka skoraj nikoli ne sodelujejo s svojimi prispevki v strokovnih revijah. 
Odstotek neudeležbe sodelovanja v revijah je visok, sa
100%. Redko (10% odgovorov
pouk. Razlog za tako nizko neudeležbo sodelovanja s prispevki v revijah
samopodobi o njihovi strokovnosti ali pa preprosto na svojem mo
svojih atributov. 
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           Pogostost sodelovanja s prispevki v revijah

    Graf 16: Pogostost sodelovanja v revijah

itelji razrednega pouka najpogosteje prebirajo sebi najbližje časopise in revije. To sta reviji 
Razredni pouk, katero pogosto prebira 67% učiteljev in Šolski razgledi 60% u
Didakta redko prebira 74 vprašanih učiteljev (46%) od vseh 166 ter nikoli 25 u

itelji redko prebirajo naslednje revije: Vzgoja in izobraževanje (45,6%), Educa (51,0%), 
Pedagoška obzorja (50,6%), Šport mladih (43,0%). Nikoli pa ne prebirajo revij Kinesiologia 
slovenica (86,8%) in Šport (57,1%). Menimo, da bi učitelji morali prebirati ve

e prav stroka tista, ki vsakemu učitelju narekuje, da naj bi
dodatno izobraževal in izpopolnjeval, tudi s strokovnimi revijami. Prič

č učiteljev, ne pa tako majhen odstotek, kot nam je pokazala 
jo berljivost revij smo pričakovali predvsem pri revijah Vzgoja in 

izobraževanje, Educa, Pedagoška obzorja in Šport. 

itelji zelo malo poznajo in prebirajo revije, ki so zanje dobrodošle, posebej za ure 
Šport mladih in Šport sta namenjeni specifičnemu podro

vzgoja, zato menimo, da bi jo učitelji razrednega pouka morali pogosteje uporabljati in 
prebirati, saj bi v njih našli in uporabili marsikatero dobrodošlo informacijo za ure športne 

, o reviji Šport mladih, je tudi V. Štemberger (
, da je prav slednja revija pisana na poljuden način in bi lahko v njej razredni u

poiskal marsikatero koristno informacijo, zato bi bilo dobro, da bi jo poznali in prebirali. 

ji razrednega pouka skoraj nikoli ne sodelujejo s svojimi prispevki v strokovnih revijah. 
Odstotek neudeležbe sodelovanja v revijah je visok, saj pri vseh navedenih sega od 90% do 

odgovorov) pa učitelji razrednega pouka sodelujejo v reviji
Razlog za tako nizko neudeležbo sodelovanja s prispevki v revijah

samopodobi o njihovi strokovnosti ali pa preprosto na svojem močnem podro
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: Pogostost sodelovanja v revijah 

in revije. To sta reviji 
iteljev in Šolski razgledi 60% učiteljev. Revijo 

iteljev (46%) od vseh 166 ter nikoli 25 učiteljev (15%). 
zgoja in izobraževanje (45,6%), Educa (51,0%), 

Pedagoška obzorja (50,6%), Šport mladih (43,0%). Nikoli pa ne prebirajo revij Kinesiologia 
itelji morali prebirati več revij, kot kaže 

itelju narekuje, da naj bi se nenehno 
Pričakovali smo, da 

iteljev, ne pa tako majhen odstotek, kot nam je pokazala 
akovali predvsem pri revijah Vzgoja in 

dobrodošle, posebej za ure 
nemu področju – športna 

itelji razrednega pouka morali pogosteje uporabljati in 
prebirati, saj bi v njih našli in uporabili marsikatero dobrodošlo informacijo za ure športne 

, o reviji Šport mladih, je tudi V. Štemberger (2003c). Meni 
in in bi lahko v njej razredni učitelj 

poiskal marsikatero koristno informacijo, zato bi bilo dobro, da bi jo poznali in prebirali.  

ji razrednega pouka skoraj nikoli ne sodelujejo s svojimi prispevki v strokovnih revijah. 
j pri vseh navedenih sega od 90% do 

sodelujejo v reviji Razredni 
Razlog za tako nizko neudeležbo sodelovanja s prispevki v revijah je morda v nizki 

nem področju ne razvijajo 
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Udeležba učiteljev na kongresih

 Graf 17: Udeležba učiteljev na kongresih

Učitelji razrednega pouka se kongresov
pedagogov in drugih sploh ne udeležujejo. V tem trenutku bi težko podali kakršnokoli 
objektivno oceno, zakaj je temu tako. Ugibamo lahko le, da je verjetno pogojeno z denarjem 
ali pa celo z oddaljenostjo izvedbe kongresa od njihovega kraja bivanja. Identi
ugotovila V. Štemberger (2003c). U

Udeležba učiteljev na seminarjih 

 Graf 18: Udeležba učiteljev na seminarjih 

Udeležba učiteljev na stalnih strokovnih izpopolnjevanjih je zelo nizka. Rezultati so pokazali, 
da je ples najpogosteje obiskan seminar, saj se ga udeležuje 23% u
didaktične vsebine (16%), igre z žogo (14%), plavanje (11%). Seminarjev, ki se jih nikoli ne 
udeležijo, so drsanje (96,7%), mini nogomet (94,1%), mini rokomet (92,7
(94,0%), mini košarka (94,6%), rolanje (91,9%), vsebine gimnastike z ritmi
(84,6%), vsebine atletike (78,8%).

Ponudba seminarjev nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in 
izobraževanju za šolsko leto 
didaktičnih programov, v primerjavi z ostalimi programi, je zelo 
didaktičnih programov obsega zgolj 13 programov (8,38%). Športne vsebine se nanašajo na 
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iteljev na kongresih 

iteljev na kongresih 

i razrednega pouka se kongresov Otrok v gibanju, Šport mladih, Posve
sploh ne udeležujejo. V tem trenutku bi težko podali kakršnokoli 

je temu tako. Ugibamo lahko le, da je verjetno pogojeno z denarjem 
ali pa celo z oddaljenostjo izvedbe kongresa od njihovega kraja bivanja. Identi
ugotovila V. Štemberger (2003c). Učitelji se kongresov udeležujejo v zelo malem številu.

seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj 

seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj 

iteljev na stalnih strokovnih izpopolnjevanjih je zelo nizka. Rezultati so pokazali, 
da je ples najpogosteje obiskan seminar, saj se ga udeležuje 23% učiteljev; sledijo splošne 

ne vsebine (16%), igre z žogo (14%), plavanje (11%). Seminarjev, ki se jih nikoli ne 
so drsanje (96,7%), mini nogomet (94,1%), mini rokomet (92,7

(94,0%), mini košarka (94,6%), rolanje (91,9%), vsebine gimnastike z ritmi
(84,6%), vsebine atletike (78,8%).  

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in 
obraževanju za šolsko leto 2013–2014 (Katalog programov, 2013), na podro

nih programov, v primerjavi z ostalimi programi, je zelo  nizka. Ponudba športno
nih programov obsega zgolj 13 programov (8,38%). Športne vsebine se nanašajo na 
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sploh ne udeležujejo. V tem trenutku bi težko podali kakršnokoli 

je temu tako. Ugibamo lahko le, da je verjetno pogojeno z denarjem 
ali pa celo z oddaljenostjo izvedbe kongresa od njihovega kraja bivanja. Identično sliko je 

itelji se kongresov udeležujejo v zelo malem številu. 

iteljev na stalnih strokovnih izpopolnjevanjih je zelo nizka. Rezultati so pokazali, 
čiteljev; sledijo splošne 

ne vsebine (16%), igre z žogo (14%), plavanje (11%). Seminarjev, ki se jih nikoli ne 
so drsanje (96,7%), mini nogomet (94,1%), mini rokomet (92,7%), mini odbojka 

(94,0%), mini košarka (94,6%), rolanje (91,9%), vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in 
2014 (Katalog programov, 2013), na področju športno- 

. Ponudba športno-
nih programov obsega zgolj 13 programov (8,38%). Športne vsebine se nanašajo na 
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organizacijo, didaktične pristope, teoretična znanja ter popestritev pouka športne vzgoje, 
plesne vsebine, planinstvo ter letno in zimsko šolo v naravi. Ugotavljamo, da programov 
športnih vsebin drsanja, mini nogometa, mini rokometa, mini odbojke, mini košarke, rolanja, 
gimnastike in atletike sploh ni navedenih v ponudbi kataloga stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja.  

Razlog za neudeležbo na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj smo pravkar zapisali. 
Katalog stalnih strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj (Katalog programov, 2013) sploh 
ne obsega športnih vsebin, ki smo jih navedli v raziskavi, zato se jih učitelji razrednega pouka 
tudi ne morejo udeležiti. Ponudba ostali športnih vsebin je zelo skopa. Učitelji se teh ne 
udeležijo verjetno zaradi finančnih razlogov in morda tudi oddaljenosti kraja izvedbe 
seminarja od kraja bivanja. 

Če želi učitelj (Markun Puhan, 2004; Štemberger, 2005) uspešno in kakovostno poučevati, se 
mora seznanjati z novostmi, svoje znanje mora nenehno nadgrajevati, dopolnjevati, 
izmenjavati in širiti, saj so prav novosti v učnih načrtih, na področju športne vzgoje in sprejeta 
zakonodaja na področju športa, tisti dejavniki, ki to zahtevajo. 

Seminarjev (Štemberger, 2003c) stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja športne 
vzgoje se redko ali nikoli ni udeležilo kar 79,5% učiteljev. Rezultati so bili slabi in avtorica 
lahko le ugiba, ali se morda udeležujejo seminarjev z drugih področij. Učitelji so se 
najpogosteje udeležili seminarjev s splošnimi didaktičnimi vsebinami, ki so se nanašale na 
športno področje – to najverjetneje izhaja iz dejstva, da so v okviru stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja (Moduli) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, za dopolnitev izobrazbe za delo 
v prvem razredu, trije predmeti s športno-vzgojnega področja s temi vsebinami. Sicer pa so 
največ interesa kazali za seminarje ples (33,8%), osnove motorike (24,1%) in motorike z žogo 
(38,3%). Zelo malo zanimanja je bilo za vse ostale seminarje. 

Gledano v celoti, je udeležba na seminarjih iz športno-didaktičnih vsebin, nizka. Za 
kakovostnejši pouk športne vzgoje bi se morali učitelji v večji meri udeleževati seminarjev iz 
športno-didaktičnega področja, saj so novosti in spremembe na področju športa opazne iz leta 
v leto. Če primerjamo rezultate danes in izpred nekaj let, vidimo, da se trend udeležbe na 
stalnih strokovnih izpopolnjevanjih, glede izbire seminarja, ni spremenil. Učitelji so se in se 
še vedno najpogosteje udeležujejo seminarjev s področja plesa, splošnih didaktičnih vsebin, 
iger z žogo. Velik odstotek prikazuje tudi udeležbo na seminarju s področja plavanja, ki je 
pred leti ni bilo moč zaznati. Vsebine plavanja so tudi v ponudbi Kataloga seminarjev stalnih 
strokovnih izpopolnjevanj (2013). Poučevati plavanje in biti vaditelj plavanja je danes skoraj 
pogoj za pridobitev delovnega mesta, zato je prav ta seminar, iz vsebin plavanja, bolj obiskan 
kot pred leti. 
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Želena udeležba na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj

 Graf 19: Želena udeležba na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj

Učitelji bi se želeli najpogosteje izobraževati s podro
žogo (54,8%), splošnih didakti
oziroma Krpan bi si želelo pogosto
anketirancev. Prav tako so odstotki seminarja šola v naravi enakomerno porazdeljeni v vse tri 
kategorije. Nikoli ali redko si želijo vsebin mini nogometa (redko 43,5%, nikoli 44,3%), 
drsanja (redko 29,7%, nikoli 55,9%), mini košarke (redko 42,9%, ni
rokometa (redko 39,8%, nikoli 42,4%), rolanja (redko 31,3%, nikoli 50,0%), mini odbojke 
(redko 42,2%, nikoli 39,0%). Pri seminarjih, ki so bili najpogosteje izraženi v rubrikah redko 
ali nikoli, se jih tudi sami ne udeležujejo kot del sta
s področja udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih in žel
izpopolnjevanjih, sovpadajo. 

Če povzamemo rezultate Štembergerjeve (2003c) in rezultate naše raziskave
najpogosteje želijo udeležbe na seminarjih s podro
danes 57,3%), splošnih didakti
69,5%, danes 47,2%), Zlatega son
(pred leti 42,2%, danes 38,2%), gimnastike z ritmi
37,3%), šole v naravi (pred leti 39,7%, danes 31,4%), plavanja (pred leti 34,9%, danes 30,7%) 
smučanja (pred leti 20,2%, danes 19,6%).

Katalog stalnih strokovnih izob
ne obsega športnih vsebin gimnastike, atletike, Zlatega son
Ostalih, športno-didaktičnih ponujenih vsebin (13 športno
vsebin)  je zelo malo in so neprivla
velik upad interesa po udeležbi na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj. Razlogi ti
v neponujenosti programov, neprivla
didaktični pristopi učenja alpskega smu
izvedbe seminarja od kraja bivanja
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itelji bi se želeli najpogosteje izobraževati s področja osnovne motorike (57,3%), iger z 
žogo (54,8%), splošnih didaktičnih vsebin (54,5%), plesa (47,2%). Seminar Zlati son

Krpan bi si želelo pogosto obiskati 39,5%, redko 36,4% oziroma
. Prav tako so odstotki seminarja šola v naravi enakomerno porazdeljeni v vse tri 

kategorije. Nikoli ali redko si želijo vsebin mini nogometa (redko 43,5%, nikoli 44,3%), 
drsanja (redko 29,7%, nikoli 55,9%), mini košarke (redko 42,9%, ni
rokometa (redko 39,8%, nikoli 42,4%), rolanja (redko 31,3%, nikoli 50,0%), mini odbojke 
(redko 42,2%, nikoli 39,0%). Pri seminarjih, ki so bili najpogosteje izraženi v rubrikah redko 
ali nikoli, se jih tudi sami ne udeležujejo kot del stalnih strokovnih izpopolnjevanj. Rezultati, 

okovnih izpopolnjevanjih in želene udeležbe na strokovnih 

e povzamemo rezultate Štembergerjeve (2003c) in rezultate naše raziskave
želijo udeležbe na seminarjih s področja osnovne motorike (pred leti 71,8%, 

danes 57,3%), splošnih didaktičnih vsebin (pred leti (57,7%, danes 54,5%), plesa (pred leti 
69,5%, danes 47,2%), Zlatega sončka oz. Krpana (pred leti 51,5%, danes 39,5%), atletike 
(pred leti 42,2%, danes 38,2%), gimnastike z ritmično izraznostjo (pred leti 51,9%, danes 
37,3%), šole v naravi (pred leti 39,7%, danes 31,4%), plavanja (pred leti 34,9%, danes 30,7%) 

anja (pred leti 20,2%, danes 19,6%). 

Katalog stalnih strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj (Katalog programov, 2013) sploh 
ne obsega športnih vsebin gimnastike, atletike, Zlatega sončka in Krpana ter iger z žogo. 

nih ponujenih vsebin (13 športno-didaktičnih vsebin, 142 ostalih 
malo in so neprivlačne, nezanimive in neinovativne. Podatki raziskave kažejo 

velik upad interesa po udeležbi na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj. Razlogi ti
v neponujenosti programov, neprivlačnosti le teh, finančnih razlogih (npr. 

enja alpskega smučanja stane namreč 89 evrov) ter oddaljenosti kraja 
izvedbe seminarja od kraja bivanja. 
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VKLJUČENOST V DELO ŠOLE IN IZVEN
Vključenost učiteljev v delo šole

 Graf 20: Vključenost učiteljev v delo šole

Učitelji se redno udeležujejo sestankov strokovnih aktivov na šoli (91,1%) ter se o 
problematiki športne vzgoje pogovarjajo z razrednimi u
redko (33,3%) se o problematiki športne vzgoje 
razrednega pouka nikoli niso bili mentorji študentom na praksi, 
(71,2%). Prav tako se redko (30,6%) ali nikoli (51,6%) ne udeležujejo sestanka aktivov 
športnih pedagogov. 

Sestanka strokovnih aktivov (Štemberger
(vedno 62,7%, pogosto 14,9%). Pri
aktiva športnih pedagogov. Prav tako v
študentom na praksi. O problematiki športne vzgoje 
pogovarjali s svojimi kolegi razrednimi u

Povzamemo lahko, da se odstotki obeh ra
spremenili. Učitelji se redno udeležujejo sestankov strokovnih aktivov na šoli ter redko ali 
nikoli ne potrdijo udeležbe na sestankih aktiva športnih pedagogov. Prav tak
mentorji študentom na praksi, na podro
morda v tem, da je na šolah malo praktikantov, saj jim Ministrstvo za šolstvo in šport 
pripravništva »trenutno« ne odobri ali pa so u
tem nimajo pridobljenega ustreznega naziva.
na področju športne vzgoje športni pedagogi, še posebej
Fakultete za šport ali pa mlade u
športnih pedagogov so več kot dobrodošli, saj s
podrobnimi novitetami na podro
njene organizacije medsebojne povezanosti aktivov.
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iteljev v delo šole 

itelji se redno udeležujejo sestankov strokovnih aktivov na šoli (91,1%) ter se o 
problematiki športne vzgoje pogovarjajo z razrednimi učitelji (68,8%). Pogosto (56,4%) ali 
redko (33,3%) se o problematiki športne vzgoje pogovarjajo s športnim pedagogom. U
razrednega pouka nikoli niso bili mentorji študentom na praksi, s področ
(71,2%). Prav tako se redko (30,6%) ali nikoli (51,6%) ne udeležujejo sestanka aktivov 

nih aktivov (Štemberger, 2003c) se je udeležil velik odstotek u
(vedno 62,7%, pogosto 14,9%). Pričakovano velik odstotek (80,2%) se nikoli ni udeležil 
aktiva športnih pedagogov. Prav tako velik odstotek (81,2%) učiteljev ni bil nikoli mentor 

na praksi. O problematiki športne vzgoje so se razredni uč
s svojimi kolegi razrednimi učitelji (vedno 17,3%, pogosto, 61,7%).

Povzamemo lahko, da se odstotki obeh raziskav v posameznih kategorijah
itelji se redno udeležujejo sestankov strokovnih aktivov na šoli ter redko ali 

nikoli ne potrdijo udeležbe na sestankih aktiva športnih pedagogov. Prav tak
na praksi, na področju športne vzgoje. Razlog za slednjo ugotovitev je 

morda v tem, da je na šolah malo praktikantov, saj jim Ministrstvo za šolstvo in šport 
pripravništva »trenutno« ne odobri ali pa so učitelji na razredni stopnji relativno mladi in s 
tem nimajo pridobljenega ustreznega naziva. Najverjetneje je razlog tudi v tem, da so mentorji 

ju športne vzgoje športni pedagogi, še posebej, ko imamo v mislih študente 
Fakultete za šport ali pa mlade učitelje športne vzgoje. Aktivi sestankov razrednih u

č kot dobrodošli, saj se razredni učitelji lahko seznanijo z bolj 
podrobnimi novitetami na področju športa. Zakaj je neudeležba prav takšna
njene organizacije medsebojne povezanosti aktivov. 
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 Sodelovanje učiteljev pri delu v šoli

 Graf 21: Sodelovanje učiteljev pri delu v šoli

Učitelji najpogosteje sodelujejo pri izvedbi testiranja za športno
organizaciji, izvedbi in evalvaciji športnih dni (87,8%) ter izvedbi Zlatega son
Zelo malo učiteljev sodeluje pri dopolnilnem pouku športne vzgoje (pogos
13,5%), pri delu športnih oddelkov (pogosto 13,1%, redko 13,7%) in pri Cicibanu planincu 
(pogosto 14,7%, redko 14,0% ). Udeležba u
različna (pogosto 54,2%, redko 26,5%, nikoli 19,4%). Prav tak
organizaciji, izvedbi in evalvaciji šole v naravi, izvedbi aktivnega odmora in organizacij
interesnih dejavnosti, enakomerno porazdeljeni v vse tri kategorije.

Šola lahko ponudi športne dejavnosti
vzgoje ter dodatne športne dejavnosti
šole v naravi, tabori, dodatni športni program, minuta za zdravje, rekreativni odmor, oddelki z 
dodatno športno ponudbo, v katere s

Razredni učitelji, ki so bili zajeti v raziskavo, 
izven ur rednega pouka in se nanaša na športno podro
vzorec raziskave bilo vključenih ve
obdobju (69% učiteljev poučuje v prvem vzgojno
poučuje v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju) in je tako nekaterih aktivnosti manj (npr.
šola v naravi, različni tečaji v okviru športne vzgoje, športna tekmovanja) ali pa na šolah 
nekaterih dejavnosti, ker sodijo v razširjeni program, sploh ne i
Ciciban planinec, nastopi, prireditve, šolska športna tekmovanja, 
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itelji najpogosteje sodelujejo pri izvedbi testiranja za športno-vzgojni karton (91,1%), 
organizaciji, izvedbi in evalvaciji športnih dni (87,8%) ter izvedbi Zlatega son

iteljev sodeluje pri dopolnilnem pouku športne vzgoje (pogos
delu športnih oddelkov (pogosto 13,1%, redko 13,7%) in pri Cicibanu planincu 

(pogosto 14,7%, redko 14,0% ). Udeležba učiteljev pri organizaciji tečaja plavanja je zelo 
na (pogosto 54,2%, redko 26,5%, nikoli 19,4%). Prav tako so rezultati odgovorov, pri 

organizaciji, izvedbi in evalvaciji šole v naravi, izvedbi aktivnega odmora in organizacij
interesnih dejavnosti, enakomerno porazdeljeni v vse tri kategorije. 

športne dejavnosti: interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk športne 
dodatne športne dejavnosti: nastopi, prireditve, šolska športna tekmovanja, te

šole v naravi, tabori, dodatni športni program, minuta za zdravje, rekreativni odmor, oddelki z 
dodatno športno ponudbo, v katere se učenci vključujejo prostovoljno (Kova

itelji, ki so bili zajeti v raziskavo, zelo malo sodelujejo pri delu na šoli, 
se nanaša na športno področje. Morda je razlog tudi ta, da je v 
čenih več učiteljev, ki poučujejo v prvem vzgojno

iteljev poučuje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 31% u
izobraževalnem obdobju) in je tako nekaterih aktivnosti manj (npr.

čaji v okviru športne vzgoje, športna tekmovanja) ali pa na šolah 
nekaterih dejavnosti, ker sodijo v razširjeni program, sploh ne izvajajo (npr. športni oddelki, 

, nastopi, prireditve, šolska športna tekmovanja, tečaji …).
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iteljev sodeluje pri dopolnilnem pouku športne vzgoje (pogosto 4,5%, redko 
delu športnih oddelkov (pogosto 13,1%, redko 13,7%) in pri Cicibanu planincu 

čaja plavanja je zelo 
o so rezultati odgovorov, pri 

organizaciji, izvedbi in evalvaciji šole v naravi, izvedbi aktivnega odmora in organizaciji 

nilni in dodatni pouk športne 
: nastopi, prireditve, šolska športna tekmovanja, tečaji, 

šole v naravi, tabori, dodatni športni program, minuta za zdravje, rekreativni odmor, oddelki z 
ujejo prostovoljno (Kovač et al, 2011). 

zelo malo sodelujejo pri delu na šoli, ki poteka 
Morda je razlog tudi ta, da je v 

ujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem 
izobraževalnem obdobju, 31% učiteljev 

izobraževalnem obdobju) in je tako nekaterih aktivnosti manj (npr. 
aji v okviru športne vzgoje, športna tekmovanja) ali pa na šolah 

zvajajo (npr. športni oddelki,  
). 
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Vodenje interesnih dejavnosti na šoli

 Graf 22: Vodenje interesnih dejavnosti na šoli

 

Vodenje dejavnosti izven šole

Graf 23: Vodenje dejavnosti izven šole

Najbolj zastopane kategorije vodenja 
vzgoja (65%) ter glasbena vzgoja (64%). Najve
interesne dejavnosti s področja spoznavanja okolja (28%), športne
(25%). 

Interesne dejavnosti s področ
normativna izhodišča s podro
dejavnosti lahko vodi oseba, ki lahko pou
vključno 6. razreda pa tudi uč
smeri s področja športa, lahko športne interesne dejavnosti
zakonodajo, če ima za to ustrezno usposobljenost na podro
z javno veljavno listino oziroma licenco 
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: Vodenje interesnih dejavnosti na šoli 

 

: Vodenje dejavnosti izven šole 

Najbolj zastopane kategorije vodenja interesnih dejavnosti na šoli so matematika in tehni
vzgoja (65%) ter glasbena vzgoja (64%). Največ odgovorov, v rubriki nikoli, so dobile 

čja spoznavanja okolja (28%), športne vzgoje ter

dejavnosti s področja športa vodijo mentorji, za katere veljajo zakonodaja in 
a s področja vzgoje in izobraževanja ter športa. Športne interesne 

dejavnosti lahko vodi oseba, ki lahko poučuje športno vzgojo (učitelj športne vzgoje, do 
no 6. razreda pa tudi učitelj razrednega pouka). V primeru, da učitelj nima ustrezne 

ja športa, lahko športne interesne dejavnosti vodi skladno s športno 
e ima za to ustrezno usposobljenost na področju športa. Usposobljenost i

z javno veljavno listino oziroma licenco (Kovač in Jurak, 2012).  
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Učitelji razrednega pouka izvajajo več interesnih dejavnosti z naravoslovnega, 
matematičnega, jezikovnega ali tehničnega področja kot pa s področja športne vzgoje. Zakaj 
je temu tako, je odvisno od učiteljeve osebnosti, javno veljavne licence in pogojev, ki jih ima 
na šoli. Pri ponudbi športni interesnih dejavnosti (Kovač in Jurak, 2012) mora šola namreč 
upoštevati šolske (interes učencev in pogoji za izvedbo) in zunajšolske dejavnike (ponudba 
javnih športnih površin, programi športnih društev in zasebnikov, kader v športnih 
društvih…). 

Zapišemo lahko, da na ponudbo športnih dejavnosti na posamezni šoli močno vpliva interes 
učencev za posamezno športno dejavnost in pogoji za izvedbo (telovadnica, urnik). Če 
pokažemo na konkretnem primeru: telovadnico lahko učitelji koristijo samo ob določenem 
dnevu in času, ki pa takrat učitelju ne ustreza zaradi drugih aktivnosti, povezanih s poukom, 
ali pa je morda telovadnica, s strani zunanjih športnih društev, že zasedena. Morda je tudi 
športna aktivnost, ki jo želi učitelj izvajati, že »zasedena« s strani športnega pedagoga ali 
drugih učiteljev, ki izvajajo športne dejavnosti. Šole tudi velikokrat športne interesne 
dejavnosti ponujajo praviloma učencem višjih razredov, ponudba za mlajše pa ostane 
skromnejša. Razredni učitelj tako nima veliko izbire, kaj in katero športno interesno dejavnost 
lahko ponudi učencem. Rezultati raziskave so tudi temu primerni. 

Učitelji so izven šole še manj aktivni pri vodenju dejavnosti, kot v šoli, saj nikoli ali redko 
vodijo kakšno aktivnost. Najbolj zastopana aktivnost učiteljev izven šole je s področja 
umetnosti (16% pogosto) ter športa (17% pogosto). 

Največ učiteljev (Štemberger, 2003c) (kljub majhnemu številu) je vedno vodilo interesne 
dejavnosti prav s področja športne vzgoje (12,1%), sledijo slovenski jezik (11,5%) in glasbena 
vzgoja (10,0%). Ostala področja so bila zastopana v še manjših odstotkih. Še manj aktivne kot 
v šoli, so bile učiteljice izven šole. Odstotek aktivnosti na področjih športa, glasbe, umetnosti, 
tabornikov, gasilcev je za posamezno področje znašal 5,3%. 

Iz grafov lahko razberemo, da je odstotek vodenja interesnih dejavnosti na šoli, po področjih 
(športna vzgoja, glasbena vzgoja, likovna vzgoja, matematika, slovenščina, spoznavanje 
okolja, tehnična vzgoja), skoraj enakomerno porazdeljen. Odstotek medsebojnega prepletanja 
interesnih dejavnostih, ki jih učitelji vodijo na šoli, se giblje med 40% in 65%. Pred leti je bila 
učiteljeva vodilna interesna dejavnost sicer športna vzgoja, vse ostale interesne dejavnosti (s 
področja likovne vzgoje, slovenščine, glasbene vzgoje) pa so bile zastopane v nižjih 
odstotkih. Na izvajanje športnih aktivnosti namreč v veliki meri vplivajo pogoji za delo 
(urnik, telovadnica, športne površine, športna društva…), interes učencev ter ponudba 
športnih aktivnosti s strani šole. Pri ponudbi športnih interesnih dejavnosti (Kovač in Jurak, 
2012) se pojavljajo nekatere pomanjkljivosti. Kakovostna športna vadba zahteva namreč 
poglobljena znanja o posamezni športni aktivnosti in razvojnih posebnostih posameznika ter 
pedagoške spretnosti in znanja, ki pa jih primanjkuje tistim mentorjem, ki nimajo ustrezne 
izobrazbe športne smeri. Šole bi morale poskrbeti tudi za ustrezno normativno ureditev ter 
bogatejšo ponudbo športnih aktivnosti predvsem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 
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POGOJI ZA DELO 

Pogoji za delo pri pouku športne vzgoje 
 POGOSTO  REDKO  NIKOLI  

f f (%) f f (%) f f (%) 
učenci so pri športni vzgoji v športni opremi 155 99,4 1 0,6 - - 
športno vzgojo vodim v športni opremi 128 82,1 28 17,9 - - 
osebno športno opremo dobim v šoli 17 10,9 57 36,5 82 52,6 
Tabela 22: Ustreznost trditev pogojev za delo pri pouku športne vzgoje 

Spoznavni cilji, zapisani v učnem načrtu (Kovač et al, 2011), z vidika varnosti, so: 

� učenci naj bi pri pouku športne vzgoje spoznali primerna športna oblačila in obutev ter 
razumeli, zakaj je prav osebna športna oprema lahko eden od objektivnih dejavnikov 
varne vadbe; 

� učenci se seznanijo s temeljnimi načeli varnosti pri ukvarjanju z različnimi športi in na 
različnih športnih prizoriščih. 

Kovačeva in Jurak (2012) navajata, da je eden izmed najpogostejših objektivnih nevarnosti, ki 
se pojavljajo pri pouku športne vzgoje, tudi neprimerna osebna oprema vadečih.  

V naši raziskavi učitelji in učenci pri športni vzgoji nikoli ne nosijo oblečeno kaj drugega kot 
športno opremo. To stori pogosto 82% učiteljev (17,9% redko) in 99,5% učencev. Osebne 
športne opreme nikoli ne dobi v šoli 52,6% učiteljev, redko 36,5% in pogosto 10,9%. 
Menimo, da bi odstotek pridobitve osebne športne opreme učitelja moral biti višji, saj je 
osebna športna oprema učiteljev tudi del kvalitetnega športno-vzgojnega procesa, pa tudi 
varnosti. 

Podatki raziskave (Štemberger, 2003c) kažejo, da se je le 44,4% učiteljev vedno preoblačilo v 
športno opremo in tako tudi vodilo športno vzgojo ter 39,1% učiteljev pogosto. Kar 16,5% 
učiteljev pa je športno vzgojo vodilo v športni opremi redko ali nikoli. 

Učitelj je torej tista osrednja osebnost pri pouku športne vzgoje, ki mora za kakovostno 
vodenje športne vzgoje poznati učni načrt, značilnosti športov, metodične postopke, postopke 
varovanja in pomoči ter nenazadnje biti vzor svojim učencem. Učence pri pouku športne 
vzgoje navaja na primerna oblačila in obutev, zato naj bi bil tudi sam vedno oblečen v 
primerno športno opremo. Rezultati raziskave pa kažejo malce drugačno sliko, saj 17,9% 
učiteljev redko vodi športno vzgojo v športni opremi. Rezultat je morebiti pogojen tudi z 
drugo trditvijo: Osebno športno opremo dobim v šoli.  Zgolj slabih 11% vprašanih učiteljev 
vedno dobi športno opremo v šoli, nikoli pa je ne dobi več kot polovica učiteljev. Rezultati so 
zastrašujoči, saj je športna oprema del kakovostnega izvajanja procesa športna vzgoje, ne le z 
vidika vzgleda ampak predvsem varnosti. 
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ZADOVOLJSTVO Z DELOM

Zadovoljstvo učiteljev z delom in pogoji na šoli

Graf  24: Zadovoljstvo učiteljev z delom in pogoji na šoli

Pomemben dejavnik kakovostnega pou
razredni učitelj ali športni pedagog. Primernost u
izbor športnega orodja in naprav, njihova razporeditev v telovadnici, pogostost uporabe 
naprav in orodij, osvetljenost, število in kakovost u
razvojni stopnji (Kovač in Jurak, 2012).

Na področju športne vzgoje
medsebojnim sodelovanjem razrednih u
prostori, kjer izvajajo športno vzgojo (74,4%). Prav tako so zadovoljni s higienskimi pogoji 
(pogosto 58,7%, redko 26,5%, nikoli 14,8%) in opremo, rekviziti, ki jo imajo na voljo 
(pogosto 59,0%, redko 37,2%). Pri svojem delu so najmanj zadovoljni z osebno opremo, ki jo 
imajo na voljo (redko 32,0%, nikoli 23,5%)
32,0%). Glede na nezadovoljstvo opremljenosti sodobne tehnologije predvidev
nimajo na voljo in tako ti rezultati vzporedno vplivajo na rezultate o uporabi metod dela 
(redko video ali DVD uporablja 47% u
sliko, pa je z organizacijskega vidika
prepričani, da bi jo razredni uč

Dobri materialni pogoji  omogo
zastavili (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2006)
imeti učitelj več znanja in iznajdljivosti, da lahko uro izpelje
Kovač in Jurak, 2012). 
izobraževalnemu procesu dodano vrednost in izboljšuje njegovo kakovost
Štemberger, 2009). Po rezultatih raziskave sode
in pripomočkov za izpeljavo g
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Pomemben dejavnik kakovostnega poučevanje športne vzgoje je učno okolje, v katerem dela 
itelj ali športni pedagog. Primernost učnega okolja označujejo številni dej

izbor športnega orodja in naprav, njihova razporeditev v telovadnici, pogostost uporabe 
naprav in orodij, osvetljenost, število in kakovost učnih pripomočkov ter njihova primernost 

 in Jurak, 2012). 

ju športne vzgoje so učitelji razrednega pouka najpogosteje zadovoljni z 
medsebojnim sodelovanjem razrednih učiteljev (80,1%) ter s športnim pedagogom (65,2%) in 
prostori, kjer izvajajo športno vzgojo (74,4%). Prav tako so zadovoljni s higienskimi pogoji 

dko 26,5%, nikoli 14,8%) in opremo, rekviziti, ki jo imajo na voljo 
(pogosto 59,0%, redko 37,2%). Pri svojem delu so najmanj zadovoljni z osebno opremo, ki jo 
imajo na voljo (redko 32,0%, nikoli 23,5%), ter sodobno tehnologijo (redko 43,1%, nikoli 
32,0%). Glede na nezadovoljstvo opremljenosti sodobne tehnologije predvidev

in tako ti rezultati vzporedno vplivajo na rezultate o uporabi metod dela 
(redko video ali DVD uporablja 47% učiteljev, nikoli pa 50% učiteljev). Če pogledamo realno 

pa je z organizacijskega vidika uporaba sodobne tehnologije zahtevna, zato nismo 
ani, da bi jo razredni učitelji zares uporabljali. 

Dobri materialni pogoji  omogočajo, da lahko uro športne vzgoje izpeljemo
, Strel, Starc, 2006). V primeru slabih materialnih pogojev

 znanja in iznajdljivosti, da lahko uro izpelje (Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2006; 
 Uporaba učnih pripomočkov in sredstev daje vzgojno

izobraževalnemu procesu dodano vrednost in izboljšuje njegovo kakovost
. Po rezultatih raziskave sodeč v osnovnih šolah primanjkuje orodij, naprav 

kov za izpeljavo gimnastičnih in drugih vsebin (Turšič, Čuk, Kova
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iteljev (80,1%) ter s športnim pedagogom (65,2%) in 

prostori, kjer izvajajo športno vzgojo (74,4%). Prav tako so zadovoljni s higienskimi pogoji 
dko 26,5%, nikoli 14,8%) in opremo, rekviziti, ki jo imajo na voljo 

(pogosto 59,0%, redko 37,2%). Pri svojem delu so najmanj zadovoljni z osebno opremo, ki jo 
ter sodobno tehnologijo (redko 43,1%, nikoli 

32,0%). Glede na nezadovoljstvo opremljenosti sodobne tehnologije predvidevamo, da je le ti 
in tako ti rezultati vzporedno vplivajo na rezultate o uporabi metod dela 

Če pogledamo realno 
uporaba sodobne tehnologije zahtevna, zato nismo 

ro športne vzgoje izpeljemo, kot smo si jo 
meru slabih materialnih pogojev pa mora 

(Jurak, Kovač, Strel, Starc, 2006; 
kov in sredstev daje vzgojno-

izobraževalnemu procesu dodano vrednost in izboljšuje njegovo kakovost (Rupret in 
 v osnovnih šolah primanjkuje orodij, naprav 

uk, Kovač, Bučar Pajek, 
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Bricelj, 2007). Pri športni vzgoji v prvem triletju uporablja le peščica učiteljev avdio-vizualne 
pripomočke. Razlog za njihovo neuporabo je, da šola teh pripomočkov nima (Rupret in 
Štemberger, 2009). Prav tako Strel (2005) v svoji raziskavi ugotavlja, da ima velika večina 
osnovnih šol športne objekte. Osnovni problem ni število telovadnic, ampak velikost in še 
posebej dotrajanost slednjih. Potreba po novogradnji in posodobitvi zunanjih igrišč je v 
osnovnih šolah zelo izrazita. Kovačeva in Jurak (2012) sta mnenja, da lahko vzroke za 
pomanjkljivosti pri gradnji in tehnološki opremljenosti telovadnic iščemo zlasti v 
(ne)povezovanju športne in gradbene stroke v času zasnove in projektiranja ter slabem 
izvajanju javnih naročil. 

Povzamemo lahko, da je opremljenost šol slaba ter da se kaže potreba po novi opremi, 
rekvizitih, sodobni tehnologiji. Največje pomanjkanje se kaže v osebni opremi, ki naj bi jo 
razredni učitelj dobil v šoli, saj bo le tako lahko proces športne vzgoje izvajal kakovostneje in 
varneje. Na tem mestu bi zapisali še mnenje, da naj bi šole morale učiteljem, ki poučujejo 
športno vzgojo, zagotoviti primerno delovno oblačilo in obutev.  
Vodstvo šole pogosto (52%) sodeluje z učitelji razrednega pouka na področju športne vzgoje. 
Slednji pridobljen podatek bi moral biti absolutno višji, saj je prav športna vzgoja tisti 
predmet, pri katerem je več možnosti (kot pri drugih učnih predmetih), da se učenec 
poškoduje, zato bi moralo vodstvo šole skupaj z razrednimi učitelji več sodelovati in 
poskrbeti za večjo varnost na vseh površinah in pri različnih športnih dejavnostih. 

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki se nanašajo na učiteljevo športno aktivnost v 
prostem času. Želeli smo izvedeti, kako pogosto se razredni učitelji ukvarjajo s športom, 
koliko ur je to v povprečju na teden, kako se s ukvarjajo s športom (organizirano ali 
neorganizirano) ter katere so tiste športne panoge, s katerimi se najpogosteje ukvarjajo v 
prostem času. 
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B.) UČITELJEVA ŠPORTNA AKTIVNOST

POGOSTOST ŠPORTNE AKTIVNOSTI 

Pogostost športne vadbe učiteljev v prostem 
teden       

Graf 25: Pogostost športne vadbe v prostem 

Graf 26: Koliko ur na teden se učitelji ukvarjajo s športom

 

Število ur ukvarjanja s športom na teden
Št. ur 1 1,5 2 3

f 7 1 23 30

f (%) 3,4 0,5 11,1 14,4
Tabela 23: Koliko ur na teden se učitelji ukvarjajo s športno aktivnostjo

Največ učiteljev se v prostem 
tedensko se s športom ukvarja 22,4% u
učiteljev se s športom ukvarja vsak dan. Takih, ki se s športom ne ukvarjajo ali se ukvarja
priložnostno, torej 1-krat do 3-

Učitelji so v povprečju športno aktivni 3 ure na teden (14,4%).
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POGOSTOST ŠPORTNE AKTIVNOSTI  

čiteljev v prostem času in število ur ukvarjanja s športom na 

športne vadbe v prostem času 

itelji ukvarjajo s športom 

Število ur ukvarjanja s športom na teden 
3 4 5 6 6,5 7 8 10 
30 12 16 9 1 2 1 2 

14,4 5,8 7,7 4,3 0,5 1 0,5 1 0,5

: Koliko ur na teden se učitelji ukvarjajo s športno aktivnostjo 

iteljev se v prostem času ukvarja s športom 2 do 3-krat na teden (41,7%). 1
športom ukvarja 22,4% učiteljev ter 4 do 6-krat na teden 16,7% u

iteljev se s športom ukvarja vsak dan. Takih, ki se s športom ne ukvarjajo ali se ukvarja
-krat na mesec ali nekajkrat letno, pa je 12,2%.

ju športno aktivni 3 ure na teden (14,4%). 
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12 13 14 18 
1 1 1 1 

0,5 0,5 0,5 0,5 

krat na teden (41,7%). 1-krat 
krat na teden 16,7% učiteljev. 5,8% 

iteljev se s športom ukvarja vsak dan. Takih, ki se s športom ne ukvarjajo ali se ukvarjajo 
krat na mesec ali nekajkrat letno, pa je 12,2%. 
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Rezultati raziskav »Slovensko javno mnenje« (SJM) o športno-rekreativni dejavnosti (Sila, 
2001a; Sila, 2005; Sila, 2007a; Sila, 2010c) kažejo, da je največja frekvenca ukvarjanja s 
športno aktivnostjo 1-krat tedensko. Slovenci se velikokrat ukvarjajo s športom tudi 2 do 3-
krat na teden. Podatki zadnje javno mnenjske raziskave (Pori, M., Pori, P., Sila, 2013) o 
športnih aktivnostih Slovencev v prostem času kažejo tudi, da se 1-krat tedensko oziroma 2 do 
3-krat tedensko s športom ukvarja enak odstotek Slovencev (16,9%).  

Povzamemo lahko, da je odstotek razrednih učiteljev (41,7%), ki se ukvarjajo s športno 
dejavnostjo 2 do 3-krat na teden, v njihovem prostem času, višji kot pa kažejo odstotki 
raziskave Slovenskega javnega mnenja (16,9%). Prav tako je višji odstotek tistih učiteljev, ki 
se 1-krat tedensko ukvarjajo s športom (22,4%) v primerjavi z rezultati raziskave SJM 
(16,9%). Delež športno neaktivnih razrednih učiteljev je nizek in znaša 3,2%, medtem ko so 
rezultati oziroma odstotki športno neaktivnih Slovencev precej visoki (28,9%), ampak vseeno 
zelo nizki, če rezultate primerjamo iz leta 1998 (46,4%), 2000 (54,1%), 2004 (32,4%), 2006 
(32,0%). V zadnjih desetih letih (Pori, M., Pori, P., Sila, 2013) se je torej delež Slovencev, ki 
se ukvarjajo s športno-rekreativno dejavnostjo, povečal. Rezultati so verjetno posledica 
premika o njihovi ozaveščenosti o pomembnosti športno-rekreativne dejavnosti. 

Na podlagi do sedaj znanih podatkov raziskav SJM o povečanju deleža športno aktivnih 
Slovencev (v zadnjih desetih letih raziskovanja), bi lahko sklepali, da se bo vedno več tistih, 
ki se s športom ukvarjajo le nekajkrat na mesec ali nekajkrat na leto, odločilo za bolj pogosto 
ukvarjanje s športom. Mnenja smo, da so razredni učitelji prej doumeli koristnost vsakdanje 
vadbe ali vadbe, ki se izvaja 2 do 3-krat na teden, saj so rezultati naše raziskave nekoliko 
nenavadni, v primerjavi z raziskavo SJM. Rezultati raziskave namreč kažejo nekoliko višje 
odstotke tistih, ki se s športom pogosteje ukvarjajo in zelo nizke odstotke tistih učiteljev, ki se 
s športom, v primerjavi z rezultati SJM, ne ukvarjajo. Želimo si (Pori, M., Pori, P., Sila, 
2013), da bi se vedno več nedejavnih Slovencev preobrazilo v občasno, ali celo v redno 
dejavne.  

Po podatkih, ki smo jih pridobili v raziskavi, se s športom ukvarja veliko število učiteljev (2 
do 3-krat na teden; 42% učiteljev). Učitelj, ki poučuje športno vzgojo, je namreč tisti, ki bi 
moral imeti za kakovostno izpeljan pouk dobro telesno pripravljenost – biti mora torej fizično 
in psihično vzdržljiv ter močan. K temu pa pripomore prav redna gibalna/športna aktivnost. 
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Pogostost drugih aktivnosti v prostem 

Graf 27: Pogostost drugih aktivnosti v prostem 

Graf 28: Koliko ur na teden se učitelji ukvarjajo z

 
 
Število ur ukvarjanja z drugimi aktivnostmi na teden

Št. ur 0 1 2 3 
f 1 9 17 19 

f  (%) 0,9 8,2 15,5 17,3 10,0

Tabela 24: Koliko ur na teden se učitelji ukvarjajo z drugimi aktivnostmi

Največ učiteljev se v prostem 
pospravljanjem ali čiščenjem stanovanja, dela na vrtu 2 do 3
dan (33,1%). 4% učiteljev se nikoli v tednu ne utrudi ali ne prepoti skozi aktivno
čiščenje ali urejanje okolice doma ali v stanovanju.

Učitelji so v povprečju gibalno aktivni 3 ure (17,3%) na teden. 
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Pogostost drugih aktivnosti v prostem času in število ur aktivnosti na teden

: Pogostost drugih aktivnosti v prostem času 

itelji ukvarjajo z  drugimi aktivnostmi 

Število ur ukvarjanja z drugimi aktivnostmi na teden 
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: Koliko ur na teden se učitelji ukvarjajo z drugimi aktivnostmi 

iteljev se v prostem času utrudi, zadiha, prepoti npr. s košnjo trave, s 
enjem stanovanja, dela na vrtu 2 do 3-krat na teden (33,8%) ali vsak 

iteljev se nikoli v tednu ne utrudi ali ne prepoti skozi aktivno
enje ali urejanje okolice doma ali v stanovanju. 

ju gibalno aktivni 3 ure (17,3%) na teden.  

Rezultati in razlaga               150 

povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

na teden 

 

 

18 20 21 25 30 

2 2 1 1 1 
1,8 1,8 0,9 0,9 0,9 

asu utrudi, zadiha, prepoti npr. s košnjo trave, s 
krat na teden (33,8%) ali vsak 

iteljev se nikoli v tednu ne utrudi ali ne prepoti skozi aktivnosti, kot so 



  Rezultati in razlaga               151 
 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

MAGISTRSKO DELO 

 

Gibalne aktivnosti, ki jih posameznik (učitelj) izvaja na podlagi neke usmerjene aktivnosti 
(npr. čiščenje in pospravljanja stanovanja, košnja trave, delo na vrtu) so del življenja, del 
vsakdanjika skoraj vsakega posameznika. Posameznikom prinašajo zadovoljstvo, da je neko 
delo opravljeno in posledično pozitivno vpliva na zdravje. Vsakodnevne gibalne aktivnosti, 
skozi katere se posameznik (učitelj) utrudi, zadiha ali prepoti, torej pozitivno vplivajo na 
njegovo boljše počutje, tako na psihičnem kot na motoričnem področju ter pripomorejo k  
boljši fizični in psihični kondiciji – tako lahko tudi kakovostneje izvaja ure športne vzgoje. 

 

Pomembnost športne aktivnosti učiteljev 
nepomembna     zelo pomembna  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
f f 

(%) 
f f 

(%) 
f f 

(%) 
f f 

(%) 
f f 

(%) 
f f 

(%) 
f f 

(%) 
f f 

(%) 
f f 

(%) 
f f 

(%) 

- - 1 0,6 5 3,2 - - 12 7,6 9 5,7 19 12,0 43 27,2 25 15,8 44 27,8 
Tabela 25: Pomembnost športne aktivnosti učiteljev 

Iz rezultatov je razvidno, da je za večino učiteljev športna aktivnost v njihovem življenju, v 
prostem času, zelo pomembna. S trditvijo po pomembnosti se je v razponu od 8 do 10 znašlo 
70,8% učiteljev. 

Pri ukvarjanju s športno aktivnostjo v prostem času je pomembno le to, da si športno aktivnost 
organiziramo sami na podlagi želja, motivov in potreb. Slovenci smo na lestvici od 1 do 10 
ocenili pomembnost prostega časa z oceno 8,18 (UMAR, 2006), kar kaže, da se zavedamo 
pomembnosti le tega. Za zagotavljanje zdravja ter posledično visoke kvalitete življenja je 
potrebno vzpostaviti ravnovesje med delovnimi obveznostmi in aktivnim preživljanjem 
prostega časa (Pori, M. in Pori, P., 2013). 

Pomembnost športne aktivnosti učiteljev v njihovem prostem času je visoka. Prav ta visok 
odstotek se namreč pozitivno odraža pri pouku športne vzgoje, saj naj bi učitelji le tako, s 
svojim mnenjem o visoki pomembnosti športne aktivnosti, izvajali pouk športne vzgoje 
kakovostneje. Rezultati naše raziskave in drugih raziskav (UMAR, 2006) kažejo podobno 
sliko. Pomembnost aktivnega preživljanja prostega časa so anketiranci označili kot zelo 
pomembno v njihovem življenju. Iz tega lahko sklepamo, da se vse več ljudi zaveda, da so 
športne aktivnosti pomembne prostočasne dejavnosti, ki ugodno vplivajo na celoto človeka 
(boljša telesna pripravljenost, dobro počutje, boljša samopodoba, skladno razvito telo, lepša 
zunanjost telesa…). 
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NAČIN ŠPORTNE AKTIVNOSTI (organizirana ali neorganizirana oblika vadbe)
 
Način športne aktivnosti učiteljev
 

organizirano tekmovalno 

organizirana  rekreacija 
  - redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska, sistemati
  - neredna, na občasnih akcijah, prireditvah       

neorganizirana  rekreacija 
  - redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska sistemati
  - neredna, občasna, v prostih dneh in na dopustu
Tabela 26: Način športne aktivnosti u

 Graf 29: Organiziranost vadbe učiteljev

Največ učiteljev se s športno aktivnostjo v prostem 
Neorganizirane rekreacije, redne vadbe 
sistematična – se udeležuje 62% u
občasno, v prostih dnevih in na dopustu 
ali neredno rekreacijo se ukvarja manj u
organizirano rekreacijo (vsaj enkrat ali dvakrat na teden) se 
organizirano rekreacijo (na ob
Takih učiteljev, ki trenirajo organizirano tekmovalno, je malo, le 6%.

Organizirana športna rekreacija, s strani stroke, je najbolj zaželena
strokovnjaka namreč pomaga hitreje in lažje dose
M., Pori, P., Sila, 2013). Rezultati raziskave nam kažejo, da se ve
neorganizirano kot pa organizirano. S strani
ustreza, je odvisno od vsakega posameznika, okolja v katerem živi ter seveda športnih 
aktivnosti, ki jih ima v danem trenutku in okolju posameznik na razpolago. 

Redna organizirana športna aktivnost se je od 
imajo zaslugo predvsem fitnes centri in razli
medijev predstavljajo športno vadbo kot u
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IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI (organizirana ali neorganizirana oblika vadbe)

čiteljev 
DA  

f f (%) 

9 6,3 

redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska, sistematična      
58 40,0 

asnih akcijah, prireditvah        50 36,2 

redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska sistematična  
88 62,0 

asna, v prostih dneh in na dopustu 98 69,0 
in športne aktivnosti učiteljev 

čiteljev 

iteljev se s športno aktivnostjo v prostem času ukvarja neorganizirano. 
Neorganizirane rekreacije, redne vadbe – vsaj enkrat ali dvakrat na teden, vadba je 

se udeležuje 62% učiteljev; z neorganizirano rekreacijo, neredno vadbo 
asno, v prostih dnevih in na dopustu – pa se ukvarja 69% učiteljev. Z organizirano redno 

ali neredno rekreacijo se ukvarja manj učiteljev kot z neorganizirano vadbo. Z 
organizirano rekreacijo (vsaj enkrat ali dvakrat na teden) se ukvarja 40% uč

(na občasnih prireditvah ali akcijah) pa se ukvarja 36% u
iteljev, ki trenirajo organizirano tekmovalno, je malo, le 6%. 

Organizirana športna rekreacija, s strani stroke, je najbolj zaželena. Vaditi pod vodstvom 
 pomaga hitreje in lažje doseči zadane cilje z najmanjšo poškodbo 

M., Pori, P., Sila, 2013). Rezultati raziskave nam kažejo, da se več učiteljev s
kot pa organizirano. S strani stroke je to slabše, kakšna vadba pa nam bolje 

je odvisno od vsakega posameznika, okolja v katerem živi ter seveda športnih 
aktivnosti, ki jih ima v danem trenutku in okolju posameznik na razpolago. 

Redna organizirana športna aktivnost se je od leta 1989 do 2008 povečala za 100%, za kar 
imajo zaslugo predvsem fitnes centri in različni ponudniki programov za ženske
medijev predstavljajo športno vadbo kot učinkoviti način za ohranjanja zdravja in lepe 
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IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI (organizirana ali neorganizirana oblika vadbe) 

NE  
 f f (%) 

133 93,7 
 87 60,0 

 88 63,8 
 54 38,0 

 44 31,0 

asu ukvarja neorganizirano. 
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i zadane cilje z najmanjšo poškodbo (Pori, 
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in za ohranjanja zdravja in lepe 
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postave (Doupona Topič in Sila, 2007). Podatki tudi kažejo, da so tisti, ki so aktivni v 
organiziranih oblikah športne aktivnosti, trikrat bolj redni pri svojih dejavnostih (14% rednih 
in 5% nerednih v letu 2008). Delež redno in neredno/občasno aktivnih v neorganiziranih 
oblikah športne aktivnosti pa je skoraj enak (Pori in Sila, 2010a). Rezultati zadnje študije o 
športno-rekreativni dejavnosti Slovencev iz leta 2008 (SJM) kažejo, da se kar dve tretjini 
Slovencev ukvarja s športno-rekreativno dejavnostjo neorganizirano. Glede na nizek delež 
ljudi, vključenih v organizirane oblike vadbe (25%), je mogoče, da športne organizacije ne 
znajo najbolje izkoristiti priložnosti. Možno je tudi, da so cene njihove ponudbe športnih 
programov previsoke in da ne ponujajo dovolj atraktivnih programov (Pori, M., Pori, P., Sila, 
2013). 

 

Oblike in načini športne aktivnosti učiteljev 
 Organizirana aktivnost Neorganizirana aktivnost 

Leto Redna Občasna Redna Občasna 

2012 � 40,0 % �  36,2% � 62,0% � 69,0% 
Tabela 27: Pregled oblik in načinov športne aktivnosti učiteljev  

Učitelji se s športno aktivnostjo redno, organizirano (40,0%) ukvarjajo pogosteje kot z 
občasno, organizirano športno aktivnostjo (36,2%). 69,0% učiteljev se s športom ukvarja 
občasno, neorganizirano, 62,0% učiteljev pa redno, neorganizirano. Zapišemo lahko, da je 
delež redno/občasno aktivnih v (ne)organiziranih oblikah športne aktivnosti skoraj enak. 

Po pregledu naše raziskave in drugih raziskav lahko zapišemo, da se športna aktivnost 
učiteljev kaže v višjih odstotkih, kot v drugih raziskavah; gledano po deležu redne/občasne 
(ne)organizirane oblike športne aktivnosti pa je odstotek številčno tesno skupaj. 

Povzamemo lahko, da so odstotki rezultatov naše raziskave v primerjavi z rezultati raziskave 
SJM enaki. Slovenci in učitelji se s športom največkrat ukvarjamo neorganizirano, kjer 
vadimo po lastni presoji. Lahko smo dejavni sami, v okviru družine ali prijateljev… lahko 
smo občasno ali redno dejavni. Mnogi se s športno rekreacijo ukvarjajo v vseh letnih časih, 
največkrat neorganizirano. Neorganizirana vadba je namreč manj zaželena kot organizirana, 
saj pri slednji vadimo pod okriljem strokovnjaka ter tako lažje in hitreje dosežemo nek 
zastavljeni cilj. Vsekakor pa je organizirana vadba povezana tudi s ceno ter posledično s 
krajem izvajanja neke športne aktivnosti, zato se je učitelji, pa tudi Slovenci nasploh, manj 
poslužujemo. 
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UKVARJANJE S ŠPORTOM V PROSTEM ČASU 

Katero športno aktivnost bomo izbrali, da bi v njej naredili največ za svoje zdravje, najbolj 
uživali ali izpolnili cilje, ki smo si jih zadali, je odvisno od vsakega posameznika ter pogojev, 
ki jih ima v danem trenutku in okolju na razpolago. Na izbiro vrste športne panoge so poleg 
priljubljenosti športne zvrsti odvisni tudi razpoložljivi finančni pogoji. Največkrat izbiramo 
namreč tisto vrsto športne zvrsti, s katero se lahko ukvarjamo v bližini svojega doma, je 
cenovno dostopna ter se z njo lahko ukvarjamo skozi vse leto. 

Pri spremljanju ukvarjanja z različnimi športi (Sila, 2007b) je potrebno upoštevati nekatere 
razlike in značilnosti med posameznimi športnimi aktivnostmi. Ena od možnih delitev je na:  

� sezonske športe, ki so predvsem odvisni od vremena in 
� druge športe, ki od vremena niso toliko odvisni. 

Med sezonske športe bi lahko uvrstili: 
� športe, povezane s snegom, torej zimske športe,  
� športe, povezane s toplim vremenom in različnimi vodnimi površinami 

(jadranje, plavanje, potapljanje), 
� športe, ki niso tako strogo sezonski, vendar se ljudje z njimi mnogo več 

ukvarjajo zunaj zimske sezone; torej v naravi ali vsaj na prostem (hoja, trim, 
kolesarjenje, rolanje, tek v naravi, tenis, nogomet, badminton, odbojka na 
mivki). 

Med druge športe lahko uvrstimo tiste športne aktivnosti, s katerimi se ljudje ukvarjajo 
v zaprtih prostorih in zaradi tega niso občutljive na vreme (tenis, namizni tenis, 
badminton, odbojka, košarka, squash, vadba v fitnes centrih, jutranja gimnastika, ples, 
borilni športi, kegljanje, bowling…) 

Organiziranost športne aktivnosti učiteljev po športnih panogah 

 ORGANIZI-
RANO  

NEORGANIZIRANO  NISEM SE 
UKVARJAL 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Aerobika     37 26,2 21 14,9 84 59,6 

Alpinizem       2 1,4 35 25,4 101 73,2 

Atletika        1 0,7 49 35,3 89 64,0 

Avto-moto šport 3 2,2 - - 135 97,8 

Badminton  5 3,5 83 58,0 55 38,5 

Balinanje                  - - 32 23,0 107 77,0 
Borilni športi (rokoborba, karate, judo, boks)    1 0,7 - - 136 99,3 

Deskanje na snegu - - 1 0,7 138 99,3 

Drsanje          - - 30 21,7 109 79,0 

Fitnes                       10 7,2 30 21,6 99 71,2 

Fitnes – skupinska vadba 7 5,1 3 2,2 128 93,4 

Golf                         1 0,8 4 3,0 129 97,0 

Hoja, sprehodi 21 14,1 127 85,2 7 4,7 

Hokej na ledu  - - - - 136 100 

Jadranje       - - 6 4,4 130 95,6 
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 ORGANIZI-
RANO  

NEORGANIZIRANO  NISEM SE 
UKVARJAL 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Jadranje na deski        - - 3 2,2 134 97,8 

Jadralno padalstvo      - - 3 2.2 135 97,8 

Joga                            14 10,2 23 16,8 101 73,7 

Jutranja gimnastika, vadba doma               3 2,2 69 49,6 67 48,2 

Kajak, kanu               1 0,7 13 9,6 121 89,6 

Kegljanje                    2 1,5 25 18,7 108 80,6 

Kolesarstvo – cestno  13 8,7 97 65,1 43 28,9 

Kolesarstvo – gorsko 4 2,9 17 12,4 117 85,4 

Konjeniški šport    - - 4 2,9 132 97,1 

Košarka                - - 15 10,9 122 89,1 

Lokostrelstvo         1 0,7 - - 136 99,3 

Lov                                     - - 2 1,5 134 98,5 

Namizni tenis                     - - 34 24,6 104 75,4 

Nogomet                            1 0,7 15 11,0 120 88,2 

Obiskovanje trimskih stez  3 2,2 33 23,7 103 74,1 

Odbojka                     6 4,4 45 32,8 87 63,5 

Orientacijski šport      3 2,2 10 7,5 120 90,2 

Planinstvo, gorništvo 12 8,5 93 66,0 39 27,7 

Plavanje                    10 6,8 127 85,8 13 8,8 

Ples                    22 15,3 76 52,8 50 34,7 

Podvodni športi  4 3,0 6 4,4 126 93,3 

Rafting                 - - 10 7,4 125 92,6 

Ribolov                1 0,7 4 2,9 132 96,4 

Rokomet                   - - 5 3,6 132 96,4 

Rolanje (na rolerjih)  - - 31 22,5 107 77,5 

Smučanje – alpsko     6 4,1 75 51,7 68 46,9 

Smučarski tek          1 0,7 23 17,2 110 82,1 

Smučanje – turno   1 0,7 6 4,4 130 94,9 

Squash  1 0,7 5 3,6 131 95,6 

Strelstvo                   - - 1 0,7 136 99,3 

Športna gimnastika   - - 1 0,7 135 99,3 

Športno plezanje   1 0,7 9 6,7 125 92,6 

Tek (v naravi)         10 7,0 97 68,3 40 28,2 

Tenis                      1 0,7 20 14,8 115 85,2 

Triatlon                   - - - - 137 100 

Veslanje               - - 8 5,9 129 95,6 

Druge športne aktivnosti   7 6,1 31 27,2 76 66,7 

Tabela 28: Organiziranost športne aktivnosti učiteljev po športnih panogah  
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Najbolj zastopane športne aktivnosti, s katerimi se učitelji ukvarjajo organizirano (v društvih, 
klubih…), so:  

� aerobika (26%),  
� ples (15,3%), 
� hoja oziroma sprehodi (14,1%), 
� joga (10,2%), 
� kolesarstvo – cestno (8,7%), 
� planinstvo, gorništvo (8,5%), 
� tek v naravi (7%). 

Najbolj priljubljena organizirana oblika vadbe med učitelji, torej v društvih ali klubih, je 
aerobika, sledijo ples, hoja oz. sprehodi ter joga. 

Neorganizirano, torej sami ali v krogu družine ali prijateljev, se s športom ukvarja več 
učiteljev kot organizirano. Športne aktivnosti si sledijo v naslednjem zaporedju: 

� plavanje (85,8%),  
� hoja oziroma sprehodi (85,2%),  
� tek v naravi  (68,3%), 
� planinstvo, gorništvo (66%), 
� kolesarstvo – cestno (65,1%), 
� badminton (58%), 
� ples (52,8%), 
� smučanje – alpsko (51,7%), 
� jutranja gimnastika, vadba doma (49,6%), 
� atletika (35,3%), 
� odbojka (32,8%), 
� alpinizem (25,4%), 
� namizni tenis (24,6%), 
� obiskovanje trimskih stez (23,7%), 
� balinanje (23,0%), 
� rolanje (na rolerjih) (22,5%), 
� drsanje (21,7%), 
� fitnes (21,6%). 

Najbolj zastopana športna aktivnost pri učiteljih, tako organizirana oblika vadbe kot 
neorganizirana, je hoja oziroma sprehod. Sklepamo lahko, da je učiteljem najbližja, saj jo 
lahko izvajajo praktično vsak dan, ne glede na vremenski čas ali vezanost na čas. Visok 
odstotek te športne panoge v domačem, družinskem, okolju nam daje slutiti, da se veliko  
učiteljev zaveda pomena redne vadbe ne glede na to, ali je povezana z ohranjanjem določenih 
gibalnih sposobnosti ali z otrokovim gibalnim razvojem. 

Po priljubljenosti športnih dejavnosti v letu 2008, tako pri moških kot pri ženskah, zasedajo 
prva tri mesta hoja, plavanje in kolesarjenje (Pori in Sila, 2010c; Pori, M. in Pori, P., 2013). 
Hoja, plavanje, kolesarjenje, alpsko smučanje in planinarjenje so športne zvrsti, ki se vrsto let, 
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po raziskavah Slovenskega javnega mnenja, nahajajo na vodilnih mestih po priljubljenosti. To 
so dejavnosti, ki se pretežno odvijajo v naravi, kar Slovenci očitno izredno cenimo (Pori, M. 
in Pori, P., 2013). Vzrok za to je verjetno tudi v dostopnosti teh aktivnosti, saj se v bistvu 
lahko »začne« že pred domačim hišnim pragom (Pori in Sila, 2010c). Kljub pojavu številnih 
modernih športno-rekreativnih dejavnosti ostajajo aktivnosti v naravi najbolj priljubljene 
(Pori, M. in Pori, P., 2013). 

Najnovejše raziskave o športni dejavnosti Slovenk in Slovencev v letu 2008 (Sila, 2010c) 
kažejo, da prvič v zgodovini 35-letnega raziskovanja študij razlike med spoloma v ukvarjanju 
s športno dejavnostjo praktično ne obstajajo več. Športna dejavnost v 70. in 80. letih 
prejšnjega stoletja je bila domena moških, ki so prevladovali generalno in v analizi 
posameznih športno-rekreativnih dejavnosti. Kasneje (Pori in Sila, 2010c; Sila, 2010c; Pori, 
M. In Pori, P., 2013) so se začele pojavljati in razvijati športne aktivnosti, ki so bile mnogo 
bliže in vabljive za ženske (aerobika, ples). Vse te aktivnosti niso tekmovalnega značaja, 
poudarjajo pa estetiko, lepoto gibanja, ki je mnogokrat povezana z motivacijsko glasbo.  

Povzamemo lahko, da so rezultati naše raziskave primerljivi z rezultati drugih raziskav, saj 
smo dobili zelo podobne, včasih celo enake, podatke.  Najbolj zastopani športni aktivnosti sta 
plavanje (85,8%, SJM 32%) in hoja oziroma sprehodi (85,2%, SJM 49%). Glede na to, da so 
podatki ankete »Slovensko javno mnenje« (SJM) pridobljeni ne glede na spol, sklepamo, da je 
velik odstotek moške populacije pripomogel k nadaljnji odstotkovni porazdelitvi športnih 
aktivnosti. V našo raziskavo so bile vključene pretežno ženske, zato je tudi izbor športnih 
aktivnosti temu primeren. 

 

Pogostost športne aktivnosti učiteljev po športnih panogah na teden 

 1-krat 2-krat 3-krat 4-krat 5-krat 6-krat vsak 
dan 

nikoli 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

Aerobika 28 22 15 12 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 72 57 

Alpinizem 12 10 2 2 3 3 1 1 0 0 2 2 0 0 100 83 

Atletika 16 13 5 4 4 3 3 2 1 1 3 2 3 2 88 72 

Avto-moto 
šport 

3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 96 

Badminton 40 33 7 6 6 5 2 2 2 2 10 8 0 0 53 44 

Balinanje 9 8 3 3 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 101 86 

Borilni športi 
(rokoborba, 
karate, judo) 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 117 99 

Deskanje na 
snegu 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 99 

Drsanje 13 11 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 96 83 
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 1-krat 2-krat 3-krat 4-krat 5-krat 6-krat vsak 
dan 

nikoli 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

Fitnes 16 13 4 3 2 2 1 1 0 0 4 3 0 0 94 78 

Fitness – 
skupinska 
vadba 

4 3 3 3 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 104 90 

Golf  0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 110 98 

Hoja, 
sprehodi 

12 9 12 9 35 27 15 12 10 8 11 8 32 25 3 2 

Hokej na ledu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 100 

Jadranje 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 97 

Jadranje na 
deski 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 99 

Jadralno 
padalstvo 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 114 97 

Joga 12 10 3 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 90 78 

Jutranja 
gimnastika, 
vadba doma 

9 8 6 5 8 7 8 7 10 8 4 3 20 17 54 45 

Kajak, kanu 3 3 2 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 107 93 

Kegljanje  13 11 2 2 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 95 83 

Kolesarstvo - 
cestno 

31 24 18 14 7 5 7 5 9 7 14 11 6 5 36 28 

Kolesarstvo - 
gorsko 

8 7 3 3 5 4 1 1 0 0 2 2 1 1 99 83 

Konjeniški 
šport 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 99 

Košarka 6 5 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 106 91 

Lokostrelstvo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 99 

Lov 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 115 98 

Namizni tenis 9 8 2 2 2 2 0 0 3 3 1 1 0 0 99 85 

Nogomet 5 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 104 91 

Obiskovanje 
trimskih stez 

10 8 5 4 4 3 5 4 1 1 3 3 1 1 90 76 

Odbojka 19 16 1 1 5 4 2 2 0 0 4 3 0 0 88 74 

Orientacijski 
šport 

5 4 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 102 91 

Planinstvo, 
gorništvo 

48 41 6 5 3 3 1 1 4 3 8 7 1 1 46 39 

Plavanje 45 36 15 12 12 10 11 9 3 2 14 11 4 3 20 16 

Ples 39 32 13 11 6 5 2 2 3 2 8 7 1 1 49 40 

Podvodni 
športi 

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 97 

Rafting 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 95 

Ribolov 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 114 98 
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 1-krat 2-krat 3-krat 4-krat 5-krat 6-krat vsak 
dan 

nikoli 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

f f 
(%) 

Rokomet 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 111 96 

Rolanje (na 
rolerjih) 

10 9 7 6 2 2 1 1 1 1 3 3 0 0 92 79 

Smučanje - 
alpsko 

32 26 5 4 5 4 5 4 1 1 8 7 0 0 65 54 

Smučarski 
tek 

14 12 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 0 0 97 84 

Smučanje - 
turno 

2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 111 95 

Squash 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 96 

Strelstvo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 99 

Športna 
gimnastika 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 100 

Športno 
plezanje 

2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 108 93 

Tek (v 
naravi) 

26 21 16 13 9 7 8 6 7 6 8 6 6 5 44 35 

Tenis 5 4 3 3 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 103 88 

Triatlon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 100 

Veslanje 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 97 

Druge 
športne 
aktivnosti 

8 8 2 2 3 3 1 1 1 1 5 5 3 3 74 76 

Tabela 29: Pogostost športne aktivnosti učiteljev po športnih panogah na teden 

Po pogostosti vadbe v tednu se učitelji najraje ukvarjajo s plavanjem, hojo oz. sprehodi, 
planinstvom oziroma gorništvom, cestnim kolesarstvom, plesom, badmintonom, tekom v 
naravi, alpskim smučanjem, aerobiko in jutranjo gimnastiko. 

Učiteljeva pogostost tedenskega izvajanja športnih panog: 

� plavanje: 1-krat na teden to počne 36% učiteljev, 
� s hojo oziroma sprehodi se vsak dan ukvarja 25% učiteljev ter 3-krat na teden 27% 

učiteljev, 
� planinstvo oziroma gorništvo je panoga, s katero se nikoli ne ukvarja 39% učiteljev, 1-

krat na teden pa kar 41%, 
� 1-krat na teden kolesari 24% učiteljev, 2-krat na teden pa 14% učiteljev, 
� 1-krat tedensko se s plesom ukvarja 32% učiteljev, z badmintonom 33%, smuča 26% 

ter obiskuje aerobiko 22% učiteljev, 
� tek v naravi je pogosto zastopana aktivnost, saj se z njim ukvarja 1-krat na teden 21% 

učiteljev, 2-krat tedensko 13% učiteljev, 
� jutranja gimnastika je panoga, ki jo udeleženci počnejo doma. Vsak dan telovadi 

namreč 17% učiteljev. 
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V grafu ni podatkov za športno gimnastiko, hokej na ledu in triatlon, ker v obravnavnem 
vzorcu teh športnih aktivnosti nihče ni izbral. To so športne panoge, s katerimi posameznik za 
ohranjanje kondicije in moči vsakodnevno razvija in krepi motorične sposobnosti ter ohranja 
kondicijo. Verjetno je to vzrok, da se učitelji z njimi ne ukvarjajo. Zagotovo pa tudi to, da 
organiziranega ukvarjanja s športno gimnastiko za odrasle ne poznamo, hokej igrajo moški, 
triatlon pa je tako zahtevna športna panoga, da se je lotevajo le redki. 

Zelo majhen je odstotek učiteljevega ukvarjanja z: avto-moto športom (4,2%), borilnimi športi 
(0,9%), deskanjem na snegu (0,9%), golfom (1,8%), jadranjem (3,5%), jadranjem na deski 
(0,9%), jadralnim padalstvom (3,6%), s konjeniškim športom (0,9%), z lokostrelstvom 
(0,9%), lovom (1,8%), s podvodnimi športi (2,6%), z ribolovom (1,8%), rokometom (4,4%), s 
squashem (4,4%), strelstvom (0,9%) in veslanjem (3,5%). To so namreč športne zvrsti, za 
katere so verjetno potrebna relativno visoka finančna sredstva oziroma vlaganje v nakup 
športne opreme. To so tudi športi, katerih v domačem okolju ni na razpolago – torej so od 
doma oddaljeni nekaj več kilometrov (morje), zato se učitelj iz njimi ne ukvarjajo pogosto, 
temveč samo priložnostno. 

Alpsko smučanje ter planinstvo in gorništvo se pojavljajo na visokih mestih po pogostosti in 
priljubljenosti športne aktivnosti. Mnogi Slovenci (Pori M. in Sila, 2010b) so sprejeli 
planinstvo kot temeljno športno aktivnost med vikendi, alpsko smučanje pa kot način življenja 
v zimskem času. Hoja oziroma sprehodi, plavanje in kolesarjenje so vrsto let na prvih mestih 
po priljubljenosti športnih aktivnosti (Pori M. in Sila, 2010c; Berčič in Sila, 2007; Pori, M. in 
Pori, P., 2013) in tako bo najverjetneje tudi ostalo, glede na razvojne trende in izbor 
ljubiteljskih športnih aktivnosti, povezanih z gibanjem v naravnem okolju (Berčič in Sila, 
2007). 

Če se učitelji ukvarjajo s kakršnokoli športno dejavnostjo, verjetno to vpliva na kakovostnejše 
izvajanje procesa športne vzgoje, saj le tako ostanejo v boljši fizični in psihični kondiciji. 
Zavedajo se namreč tudi, da ukvarjanje s kakršnokoli športno zvrstjo ugodno vpliva na 
zdravje posameznika. Pripomorejo tudi k temu, da zavedanje o pomenu zdravja kakovostno 
posredujejo naprej, posebej na mlajše generacije otrok, tistih v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju. 
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6.2 RAZLIKE MED UČITELJI 

Zaradi velikega števila podatkov bomo v nadaljevanju prikazali tabele s podatki o 
Pearsonovem koeficientu samo za tiste spremenljivke, kjer se pojavljajo statistično značilne 
razlike glede na posamezne kriterije. Vse ostalo gradivo je na razpolago v prilogi naloge (na 
CD-ju). 

Vse rezultate spremljajo preglednice s številčnejšimi podatki zaradi boljše in jasnejše 
preglednosti in razumevanja. 

 
RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA STAROST 

Učitelje, ki so sodelovali v raziskavi, smo, glede na starost, razdelili v šest kategorij, in sicer: 

� učitelji rojeni med leti 1987 in 1982 so stari med 25 in 30 leti (21 učiteljev – 11,1%), 
� učitelji rojeni med leti 1981 in 1977 so stari med 31 in 35 leti (36 učiteljev – 19,4%), 
� učitelji rojeni med leti 1976 in 1971 so stari med 36 in 41 leti (42 učiteljev – 22,2%), 
� učitelji rojeni med leti 1970 in 1965 so stari med 42 in 47 leti (32 učiteljev – 16,9%), 
� učitelji rojeni med leti 1964 in 1959 so stari med 48 in 53 leti (46 učiteljev – 24,3%), 
� učitelji rojeni med leti 1958 in 1953 so stari med 54 in 59 leti (12 učiteljev – 6,3%). 

 

� načrtovanje in izvajanje pouka 

Pogostost in razlike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, 
revij in televizijskih programov  

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
časopisi, revije in 

TV-program 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 11,1 2,9 16,7 7,1 17,9 9,1 
REDKO 27,8 60,0 52,8 67,9 64,1 90,9 

NIKOLI 61,1 37,1 30,6 25,0 17,9 0,0 
Tabela 30: Pogostost  črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, revij in televizijskih 
programov  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 22,790 10 ,012 

Tabela 31: Razlike pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, revij in 
televizijskih programov  

V sklopu načrtovanje in izvajanje pouka se kažejo razlike pri pogostosti črpanja informacij 
pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, revij in televizijskih programov (p=0,012). 
Najbolj pogosto za svoje delo iščejo informacije iz časopisov, revij in televizijskih programov 
učitelji v starostni kategoriji od 48 do 53 let (17,9%). Verjetno so to izkušenejši učitelji, bolj 
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vedoželjni, s tem pa tudi bolj fleksibilni, da se ne opirajo samo na priročnike učiteljev in cilje 
šolske športne vzgoje, temveč se poslužujejo tudi bolj pestrih virov. Takoj za njimi v 
kategoriji od 36 do 41 let so učitelji, ki prav tako pogosto (16,7%) črpajo informacije pri 
pripravah na ure športne vzgoje iz revij, časopisov in televizijskih programov. Verjetno so to 
učitelji, ki so se že seznanili z informacijami, da lahko v revijah in časopisih prejmeš veliko 
zanimivih informacij za priprave na ure športne vzgoje. Rezultati osnovne statistike namreč 
kažejo, da učitelji pri načrtovanju pouka športne vzgoje najpogosteje črpajo informacije iz 
letnih priprav za športno vzgojo (95,6%), ciljev športne vzgoje (92,9%) ter učnega načrta 
(85,9%). Z internetom si »pogosto« pomaga 47,5% učiteljev, »redko« 43,6% učiteljev. 29,3% 
anketirancev informacij nikoli ne črpa iz časopisov, revij ali televizijskih programov.  

 

Pogostost in razlike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje seminarjev 
strokovnih izpopolnjevanj 

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
seminarji 

strokovnih 
izpopolnjevanj 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

POGOSTO 33,3 50,0 37,8 41,4 43,9 45,5 

REDKO 38,9 38,9 56,8 55,2 56,1 54,5 
NIKOLI 27,8 11,1 5,4 3,4 0,0 0,0 

Tabela 32: Pogostost črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje seminarjev strokovnih 
izpopolnjevanj 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 19,535 10 ,034 

Tabela 33: Razlike pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje seminarjev strokovnih 
izpopolnjevanj 

Razlike se kažejo tudi pri spremenljivki pri pripravah na ure športne vzgoje uporabljam vire, 
ki smo jih dobili na stalnem strokovnem izpopolnjevanju (p=0,034). Najpogosteje uporabljajo 
vire iz stalnih strokovnih izpopolnjevanj učitelji stari od 31 do 35 let (50,0%). 

Rezultati osnovne statistike kažejo, da učitelji za svoje načrtovanje pouka športne vzgoje 
»pogosto« (43,0% učiteljev) ter »redko« (50,3% učiteljev) črpajo informacije iz seminarjev 
stalnih strokovnih izpopolnjevanj.  

Sklepamo lahko, da se učitelji stari od 31 do 35 let najpogosteje udeležujejo seminarjev 
stalnih strokovnih izpopolnjevanj in imajo tako na voljo več dodatnega gradiva za načrtovanje 
pouka športne vzgoje. To bi lahko zapisali tudi za najstarejšo generacijo učiteljev, starih od 54 
do 59 let, ki so sodelovali v anketiranju, saj prav tako »pogosto« (45,5% učiteljev) uporabljajo 
gradivo iz seminarjev izobraževanj. Mlajši učitelji, stari od 25 do 30 let, nikoli ne črpajo 
informacij iz dodatnih izobraževanj, kar tudi ni pričakovati, saj so komaj končali študij in se 
od njih tudi ne pričakuje, da bodo, takoj po opravljeni diplomi, obiskovali kakršnakoli 
dodatna strokovna izpopolnjevanja. 
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� metode in oblike poučevanja 

Pogostost  in razlike uporabljanja učne oblike dela s kartoni 
STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
delo s kartoni 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 0,0 22,9 8,6 9,5 9,8 33,3 
REDKO 83,3 65,7 62,9 81,5 78,8 66,7 

NIKOLI 18,8 11,4 28,6 11,1 12,2 0,0 
Tabela 34: Pogostost  uporabljanja učne oblike dela s kartoni 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 18,661 10 ,045 

Tabela 35: Razlike v pogostosti uporabljanja učne oblike dela s kartoni 

V sklopu metode in oblike poučevanja se razlike kažejo pri spremenljivki pri športni vzgoji 
uporabljam učno metodo dela s kartoni (p=0,045). Najpogosteje jo uporabljajo učitelji stari 
med 54 in 59 leti (33,3%) ter učitelji med 31 in 35 leti (22,9%). Iz rezultatov je razvidno, da 
sta to dve popolnoma različni generaciji učiteljev. Za mlajšo generacijo bi lahko zapisali, da 
to učno obliko dela s kartoni dobro poznajo, saj so jo spoznali kot učinkovito učno obliko že v 
času študija, za starejšo generacijo pa se postavlja vprašanje, ali resnično uporabljajo kartone 
pri pouku športne vzgoje in so odgovore navedli zgolj zaradi »lepšega« ali pa, ker je bilo v 
raziskavo, v to kategorijo zajetih le 12 učiteljev (6,3%) in se je tako posledično odstotek 
porazdelitve v treh kategorijah (pogosto, redko, nikoli), v kategoriji pogosto, zelo dvignil. 

 

Pogostost in razlike uporabljanja učne oblike dela z dopolnilnimi nalogami 
STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
delo z 

dopolnilnimi 
nalogami 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

POGOSTO 25,0 25,7 11,4 11,1 19,0 33,3 
REDKO 50,0 57,1 57,1 85,2 73,8 50,0 
NIKOLI 25,0 17,1 31,4 3,7 7,1 16,7 

Tabela 36: Pogostost uporabljanja učne oblike dela z dopolnilnimi nalogami 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 18,723 10 ,044 

Tabela 37: Razlike v pogostosti uporabljanja učne oblike dela z dopolnilnimi nalogami 

Učne oblike dela z dopolnilnimi nalogami (p=0,044) se najpogosteje poslužujejo učitelji stari 
med 54 in 59 leti (33,3%) ter učitelji stari med 25 in 35 let (25,0%). Ponovno sta to dve 
različni starostni generaciji učiteljev. Verjetno prihaja do razlik zaradi tega, ker imajo ti 
učitelji večji interes do raznolikosti izpeljevanja učne ure, s tem pa tudi večji interes, da se 
učenci naučijo in pridobijo več, prav z delom z dopolnilnimi nalogami. Učitelji mlajših 
generacij so v času študija na fakulteti prav gotovo spoznali vse učne oblike – tudi to, delo z 
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dopolnilnimi nalogami, ki je zagotovo ena učinkovitih, a manj uporabljenih oblik. Postavlja 
pa se nam vprašanje, kaj so si starejši učitelji, v starosti od 54 do 59 let, predstavljali pod to 
učno obliko, da se je izkazala kot zelo uporabljena učna oblika dela pri športni vzgoji. Ena 
možnih rešitev je tudi ta, da je bilo v kategorijo, v starosti od 54 do 59 let, zajetih zgolj 12 
učiteljev in se je tako odstotek v rubriki »pogosto« bistveno zvišal. 

 

Pogostost  in razlike uporabljanja učne oblike dela s homogenimi in heterogenimi 
skupinami 

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
delo s 

homogenimi in 
heterogenimi 

skupinami 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

POGOSTO 43,8 40,0 44,4 59,3 52,4 58,3 
REDKO 50,0 51,4 30,6 40,7 42,9 41,7 

NIKOLI 6,3 8,6 25,0 0,0 4,8 0,0 
Tabela 38: Pogostost  uporabljanja učne oblike dela s homogenimi in heterogenimi skupinami 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 18,674 10 ,045 

Tabela 39: Razlike v pogostosti uporabljanja učne oblike dela s homogenimi in heterogenimi skupinami 

Razlike se kažejo pri spremenljivki dela s homogenimi in heterogenimi skupinami (p=0,045). 
Razlike med vsemi starostnimi skupinami so zelo majhne, pa vendar lahko zapišemo, da jo 
najpogosteje uporabljajo učitelji stari med 42 in 47 leti (59,3%), pa tudi učitelji stari med 54 
in 59 leti (58,3%). Menimo, da so starejši učitelji tudi bolj izkušeni in tako pri svojem delu 
upoštevajo raznolikost sposobnosti posameznih učencev. 

 

� preverjanje in ocenjevanje znanja 

Pogostost in razlike upoštevanja napredka učenca pri oblikovanju ocene 
STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
napredek učenca 

– oblikovanje 
ocene 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

POGOSTO 100 100 100 100 100 90,9 

REDKO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 
NIKOLI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabela 40: Pogostost upoštevanja napredka učenca pri oblikovanju ocene 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 14,358 5 ,013 
Tabela 41: Razlike v pogostosti upoštevanja napredka učenca pri oblikovanju ocene 
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V sklopu preverjanje in ocenjevanje prihaja do razlik pri spremenljivki oblikovanja ocene, pri 
upoštevanju napredka učenca (p=0,013). Učitelji v skoraj vseh starostnih kategorijah pri 
oblikovanju ocene 100% upoštevajo napredek učenca, razen učiteljev starih med 54 in 59 leti. 
Slednja starostna skupina je ključna, saj do razlik prihaja ravno zaradi nje. Verjetno za 
»najstarejše« učitelje ne pomeni napredek učenca tisti edini kazalnik za oblikovanje ocene, 
ampak verjetno zanje še obstajajo drugi kazalniki za oblikovanje ocene, kot je npr. učenčevo 
vedenje pri športni vzgoji, učenčev trud ali prinašanje športne opreme. Slednji kriteriji 
spadajo med t.i. nekognitivne cilje, ki pa naj bi jih učitelji pri pouku športne vzgoje ne 
ocenjevali. 

 

Pogostost in razlike upoštevanja interesa učenca do športne vzgoje pri oblikovanju ocene 
STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
interes učenca – 

oblikovanje 
ocene 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

POGOSTO 81,3 65,7 77,1 44,4 80,5 54,5 
REDKO 12,5 25,7 20,0 51,9 17,1 27,3 

NIKOLI 6,3 8,6 2,9 3,7 2,4 18,2 
Tabela 42: Pogostost upoštevanja interesa učenca do športne vzgoje pri oblikovanju ocene 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 19,389 10 ,036 

Tabela 43: Razlike v pogostosti upoštevanja interesa učenca do športne vzgoje pri oblikovanju ocene 

Pri oblikovanju ocene, glede na upoštevanje interesa učenca do športne vzgoje (p=0,036) se 
kažejo največje razlike pri učiteljih, ki so stari od 25 do 30 let in pri učiteljih starih od 48 do 
53 let, saj napredek učenca pri oblikovanju ocene upoštevajo v največji meri. Mlajši učitelji 
so verjetno manj izkušeni in tako pri oblikovanju ocene upoštevajo vedenjski vzorec (interes 
učenca pri športni vzgoji). Starejši učitelji, stari med 48 in 53 leti »pogosto« (80,5%) 
upoštevajo interes učenca pri oblikovanju ocene verjetno zaradi nezadostnega poznavanja 
učenčevih sposobnosti. Pri ocenjevanju športne vzgoje so namreč teoretična znanja in gibalne 
sposobnosti posameznikov ključne za podajanje in zapis ocene. 
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� motiviranje učencev 

Pogostost in razlike v trditvi: v ure športne vzgoje vključujem teme, ki so uporabne v 
vsakdanjem življenju 

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
v ure športne 

vzgoje 
vključujem … 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

POGOSTO 81,3 85,7 82,9 65,4 95,1 100 
REDKO 18,8 14,3 17,1 34,6 4,9 0,0 

NIKOLI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabela 44: Pogostost: v ure športne vzgoje vključujem teme, ki so uporabne v vsakdanjem življenju 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 12,968 5 ,024 

Tabela 45: Razlike: v ure športne vzgoje vključujem teme, ki so uporabne v vsakdanjem življenju 

V sklopu motiviranja učencev se kažejo razlike pri spremenljivki v ure športne vzgoje 
vključujem teme, ki so uporabne v vsakdanjem življenju (p=0,024). Izmed vseh skupin 
učiteljev to metodo najpogosteje uporabljajo učitelji, ki so stari med 48 in 53 let (95,1%) ter 
učitelji stari med 54 in 59 leti (100%). Mlajši učitelji verjetno pri motiviranju učencev za 
pouk športne vzgoje uporabljajo druge, učinkovitejše metode, kjer posameznikom postavijo 
individualne cilje, ki naj bi jih dosegli ter vsebine, ki naj bi jih ustrezno motivirale. Starejši 
učitelji imajo vsekakor več znanja in izkušenj, kot mlajši učitelji, zato so tudi mnenja, da je 
vključevanje tem iz vsakdanjega življenja v pouk športne vzgoje ustrezna motivacijska 
vsebina, zato jih v ure športne vzgoje vključujejo najpogosteje. 

 

� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev 

Pogostost in razlike udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
udeležba na 
seminarjih 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 12,5 11,8 3,0 19,2 14,6 20,0 
REDKO 56,3 67,6 81,8 76,9 82,9 80,0 
NIKOLI 31,3 20,6 15,2 3,8 2,4 0,0 

Tabela 46: Pogostost udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 18,695 10 ,044 

Tabela 47: Razlike v pogostosti udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

V sklopu stalnega strokovnega izpopolnjevanja se kaže največ statističnih razlik pri pogostosti 
udeležbe na seminarjih (p=0,044). Tako se starejši učitelji v starosti od 54 do 59 let 
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najpogosteje udeležujejo seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja. To je nedvomno 
povezano tudi z delovno dobo, saj ni pričakovati, da bodo učitelji, ki so pravkar končali študij, 
že tudi hodili na seminarje stalnega strokovnega izpopolnjevanja.  

 

Pogostost in razlike v iskanju informacij iz strokovnih revij in domačih časopisov 
STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
domače 

strokovne revije 
in časopisi 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 18,8 23,5 25,0 40,0 37,5 60,0 
REDKO 50,0 70,6 46,9 60,0 62,5 30,0 
NIKOLI 31,3 5,9 28,1 0,0 0,0 10,0 

Tabela 48: Pogostost v iskanju informacij iz strokovnih revij in domačih časopisov 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 31,624 10 ,000 
Tabela 49: Razlike v iskanju informacij iz strokovnih revij in domačih časopisov 

Razlike se kažejo tudi v iskanju informacij iz strokovnih domačih revij in časopisov 
(p=0,000). Najpogosteje jih iščejo učitelji, ki imajo od 54 do 59 let. Z nižanjem starosti  pada 
tudi odstotek iskanja informacij iz domačih strokovnih revij in časopisov. Starejši učitelji so 
verjetno mnenja, da so strokovne revije in časopisi pomemben strokovni vir za iskanje 
informacij za svoje izobraževanje. Mlajši učitelji pri iskanju informacij verjetno bolj 
uporabljajo internet, po drugi strani pa so komaj končali študij in ni pričakovati, da bi za svoje 
dodatno izobraževanje začeli prebirati strokovne revije in časopise. 

 

Pogostost in razlike v iskanju informacij z interneta 
STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
informacije z 

interneta 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 93,8 88,2 66,7 60,0 67,5 70,0 
REDKO 0,0 8,8 21,2 36,0 32,5 30,0 
NIKOLI 6,3 2,9 12,1 4,0 0,0 0,0 

Tabela 50: Pogostost v iskanju informacij z interneta 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 20,523 10 ,025 

Tabela 51: Razlike v iskanju informacij z interneta 

Razlike se kažejo v spremenljivki iskanja informacij z interneta (p=0,025). Najbolj pogosto 
internet pri iskanju informacij uporabljajo mlajši učitelji, stari od 25 do 30 let (93,8%). Z 
višanjem starosti pada tudi odstotek iskanja informacij z interneta. To je pričakovano, saj so 
to mlajši učitelji in tako verjetno tudi bolj računalniško pismeni. Starejši učitelji se bolj 
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poslužujejo tiskanih virov, predvsem strokovnih revij in časopisov. Ta podatek je potrdila tudi 
prejšnja tabela (št. 48).  

 

Pogostost in razlike v prebiranju revij Šolski razgledi, Didakta in Razredni pouk 
STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
Šolski razgledi –

prebiranje 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 37,5 62,5 59,4 60,0 64,1 80,0 
REDKO 18,8 21,9 28,1 40,0 35,9 20,0 
NIKOLI 43,8 15,6 12,5 0,0 0,0 0,0 

Tabela 52: Pogostost v prebiranju revije Šolski razgledi 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 31,037 10 ,001 

Tabela 53: Razlike v prebiranju revije Šolski razgledi 

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
Didakta –
prebiranje 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 20,0 41,9 42,4 36,0 40,0 40,0 
REDKO 26,7 45,2 42,4 52,0 47,5 60,0 

NIKOLI 53,3 12,9 15,2 12,0 12,5 0,0 
Tabela 54: Pogostost v prebiranju revije Didakta 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 18,803 10 ,043 

Tabela 55: Razlike v prebiranju revije Didakta 

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
Razredni pouk – 

prebiranje 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 50,0 54,5 75,8 64,0 78,0 60,0 
REDKO 25,0 42,4 21,2 32,0 19,5 40,0 
NIKOLI 25,0 3,0 3,0 4,0 2,4 0,0 

Tabela 56: Pogostost v prebiranju revije Razredni pouk 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 21,585 10 ,017 

Tabela 57: Razlike v prebiranju revije Razredni pouk 

Statistične razlike se kažejo v prebiranju revij Šolski razgledi (p=0,001), Didakta (p=0,043),  
Razredni pouk (p=0,017). Revijo Šolski razgledi najpogosteje prebirajo učitelji v starostni 
kategoriji od 54 do 59 let (80,0%). Odstotek v prebiranju revije Šolski razgledi z leti učiteljev 
pada. Razlog je verjetno lahko ta, da mlajši učitelji revije ne poznajo ali pa je na posameznih 
šolah nimajo naročene. Odstotki pri prebiranju revije Didakta so v starostnih kategorijah od 
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21 do 59 let tesno skupaj. Izjema so le učitelji v kategoriji od 25 do 30 let, saj revije nikoli 
(53,3%) ne prebirajo, kar je porazno. Razlog je verjetno v nepoznavanju revije, kar pa nas 
preseneča, saj bi prav mlajši učitelji, ki so pravkar končali študij, naj bili, v času študija na 
fakulteti, seznanjeni z domačimi strokovnimi revijami. Pri prebiranju revije Razredni pouk so 
odstotki po starostnih kategorijah zelo razkropljeni, pa vendar je največ tistih učiteljev, ki 
najbolj pogosto prebirajo omenjeno revijo, starih med 48 in 53 let (78,0%). Mlajši učitelji 
revije nikoli ne prebirajo. Razlogov za to je več, ali revije ne poznajo in tudi prebirajo ne ali 
pa jih zapisi izkušenj zapisanih člankov ne zanimajo. Na splošno pa velja zapisati: odkar se je 
uporaba interneta povečala, so upadli rezultati podatkov o branju tiskanih revij. Z nižanjem 
starosti učiteljev se torej povečuje odstotek tistih, ki ne posegajo po tiskanih revijah. 

 

Pogostost in razlike v udeležbi na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj Zlatega 
sončka, Krpana, Šole v naravi, Vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo, Mini rokometa, 
Osnov motorike, Iger z žogo, Splošnih didaktičnih vsebin 

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
Zlati sonček, 

Krpan – 
udeležba 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 0,0 12,1 6,5 8,3 12,5 40,0 
REDKO 0,0 12,1 19,4 33,3 40,0 40,0 

NIKOLI 100 75,8 74,2 58,3 47,5 20,0 
Tabela 58: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, Krpan  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 30,718 10 ,001 

Tabela 59: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, Krpan  

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
šola v naravi – 

udeležba 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 13,3 6,3 12,9 4,2 10,0 33,3 
REDKO 0,0 9,4 9,7 12,5 30,0 22,2 
NIKOLI 86,7 84,4 77,4 83,3 60,0 44,4 

Tabela 60: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Šole v naravi 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 19,176 10 ,038 

Tabela 61: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Šole v naravi 
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STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
vsebine 

gimnastike –
udeležba 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

POGOSTO 0,0 3,1 3,2 4,3 2,8 33,3 
REDKO 0,0 3,1 3,2 21,7 19,4 0,0 
NIKOLI 100 93,8 93,5 73,9 77,8 66,7 

Tabela 62: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin gimnastike z 
ritmično izraznostjo 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 30,338 10 ,001 

Tabela 63: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin gimnastike z ritmično 
izraznostjo 

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
mini rokomet – 

udeležba 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 
REDKO 0,0 6,1 3,2 13,0 8,3 11,1 
NIKOLI 100 93,9 96,8 87,0 91,7 77,8 

Tabela 64: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Mini rokometa 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 18,892 10 ,042 

Tabela 65: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Mini rokometa 

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
osnovna 

motorika – 
udeležba 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

POGOSTO 0,0 9,1 6,5 8,7 16,2 37,5 
REDKO 6,7 21,2 9,7 47,8 37,8 25,0 

NIKOLI 93,3 69,7 83,9 43,5 45,9 37,5 
Tabela 66: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Osnovne motorike 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 28,924 10 ,001 

Tabela 67: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Osnovne motorike  

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
Igre z žogo – 

udeležba 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 0,0 15,2 3,3 17,4 15,8 55,6 
REDKO 0,0 15,2 13,3 47,8 47,4 33,3 
NIKOLI 100 69,7 83,3 34,8 36,8 11,1 

Tabela 68: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Iger z žogo 
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 49,878 10 ,000 

Tabela 69: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Iger z žogo  

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
splošne did. 

vsebine – 
udeležba 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

POGOSTO 0,0 18,2 16,7 4,5 21,1 50,0 

REDKO 12,5 27,3 26,7 59,1 55,3 25,0 
NIKOLI 87,5 54,5 56,7 36,4 23,7 25,0 

Tabela 70: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Splošnih didaktičnih vsebin 
(ocenjevanje, načrtovanje …) 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 33,955 10 ,000 

Tabela 71: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Splošnih didaktičnih vsebin 
(ocenjevanje, načrtovanje …) 

Udeležba na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanje je statistično zelo raznolika: 
Zlati sonček, Krpan (p=0,001), Šola v naravi (p=0,038), Vsebine gimnastike z ritmično 
izraznostjo (p=0,001), Mini rokomet (p=0,042), Osnovne motorike (p=0,001), Igre z žogo 
(p=0,000), Splošne didaktične vsebine (p=0,000). Najbolj pogosto se seminarjev stalnih 
strokovnih izpopolnjevanj udeležujejo učitelji stari od 54 do 59 let. Odstotek v pogostosti 
udeležbe na seminarjih je daleč pred odstotki iz ostalih starostnih kategorij. To je 
pričakovano, saj so to učitelji, ki so starejši oziroma najstarejši od vseh ostalih učiteljev in 
želijo pogosteje obnoviti veščine in znanje s seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj. 
Nedvomno je to povezano tudi z njihovo delovno dobo, saj ni pričakovati, da bodo učitelji, ki 
so pravkar končali študij, že hodili na seminarje stalnih strokovnih izpopolnjevanj. 
Upoštevamo lahko tudi dejstvo, da se učitelji manj udeležujejo seminarjev prav zaradi 
finančnega vidika in omejitev, ki jih ima vsaka šola (določeno število seminarjev šola 
financira določenim učiteljem). Zaradi recesijskih ukrepov, ki naj bi jih izvajala vsaka šola, je 
to sicer slika trenutnega stanja v šolstvu. Ugotovili smo tudi, da je trenutna ponudba športno-
didaktičnih vsebin na strokovnih izpopolnjevanjih (Katalog izpopolnjevanj, 2013) zelo slaba, 
saj ponudba le teh obsega zgolj 8,38%. 

Pogostost in razlike v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
Šole v naravi, Osnovne motorike, Plavanja in Rolanja 

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
šola v naravi – 

želja 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 46,7 40,7 9,1 26,7 37,5 22,2 

REDKO 40,0 33,3 27,3 33,3 31,3 0,0 
NIKOLI 13,3 25,9 63,6 40,0 31,3 77,8 

Tabela 72: Pogostost v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Šole v naravi 
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 20,738 10 ,023 

Tabela 73: Razlike v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Šole v naravi 

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
osnovna 

motorika – želja 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 69,2 67,9 29,2 66,7 67,7 33,3 

REDKO 23,1 25,0 50,0 33,3 16,1 22,2 
NIKOLI 7,7 7,1 20,8 0,0 16,1 44,4 

Tabela 74: Pogostost v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Osnovne 
motorike 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 22,821 10 ,011 

Tabela 75: Razlike v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Osnovne motorike  

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
plavanje – želja 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 41,7 56,7 19,0 0,0 22,2 33,3 
REDKO 41,7 13,3 33,3 50,0 33,3 11,1 

NIKOLI 16,7 30,0 47,6 50,0 44,4 55,6 
Tabela 76: Pogostost v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Plavanja 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 23,141 10 ,010 

Tabela 77: Razlike v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Plavanja 

STAROST UČITELJEV 

Spremenljivka: 
rolanje – želja 

1987–1982 
(%) 

1981–1977 
(%) 

1976–1971 
(%) 

1970–1965 
(%) 

1964–1959 
(%) 

1958–1953 
(%) 

POGOSTO 18,2 42,9 9,1 7,7 10,7 11,1 
REDKO 45,5 21,4 40,9 46,2 21,4 22,2 
NIKOLI 36,4 35,7 50,0 46,2 67,9 66,7 

Tabela 78: Pogostost v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Rolanja 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 19,923 10 ,030 

Tabela 79: Razlike v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Rolanja 

Razlike po želenih udeležbah na seminarjih se kažejo v kar štirih spremenljivkah: Šola v 
naravi (p=0,023), Osnovna motorika (p=0,011), Plavanje (p=0,010), Rolanje (p=0,030). Želja 
po udeležbi v navedenih programih stalnih strokovnih izpopolnjevanj je večja pri mlajših 
učiteljih, in sicer starih od 25 do 35 let. Navedeni seminarji, šola v naravi, osnovna motorika, 
plavanje in rolanje, so v učnem načrtu za športno vzgojo zelo aktualne vsebine, vendar zanje 
žal vsi učitelji, v času študija, ne morejo pridobiti ustrezne licence (predvsem za vaditelja 
plavanja ali rolanja), zato ostane želja, da jih posameznik obišče kdaj drugič, odprta.  Pri 
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mlajših učiteljih, ki so komaj zaključili študij, se tukaj vseeno pojavlja želja po dodatnem 
znanju iz navedenih vsebin iz programa športne vzgoje. 

 

 

RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA IZOBRAZBO  

� načrtovanje in izvajanje pouka  

Pogostosti in razlike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje z interneta 
NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
pomagam si z 

internetom 

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 38,5 52,1 40,0 
REDKO 59,6 38,7 20,0 

NIKOLI 1,9 9,2 40,0 
Tabela 80: Pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje z interneta 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 14,830 4 ,005 

Tabela 81: Razlike pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje z interneta  

V sklopu načrtovanje in izvajanje pouka se kažejo razlike pri pogostosti črpanja informacij 
pri pripravah na ure športne vzgoje z interneta (p=0,005). Najbolj pogosto internet pri svojem 
načrtovanju uporabljajo učitelji z univerzitetno izobrazbo. V današnji devetletki šole od 
večine učiteljev pričakujejo oziroma zahtevajo, da imajo učitelji, ob sklenitvi delovnega 
razmerja, zaključeno univerzitetno izobrazbo in s tem pridobljen naziv profesor razrednega 
pouka. Ti učitelji so verjetno tudi bolj računalniško pismeni, zato si pri pripravah na ure 
športne vzgoje v veliki meri pomagajo z internetom. Učiteljev z magisterijem in doktoratom 
je bilo v izbranem vzorcu premalo, da bi lahko njihove rezultate verodostojno upoštevali. 

 

Pogostost in razlike upoštevanja rezultatov testiranj za športno-vzgojni karton pri izdelavi 
letne priprave na športno vzgojo 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
z rezultati testiranj 
za športno-vzgojni 

karton 

 
Višješolska izobrazba 

(učitelj razrednega pouka) 
(%) 

 
Univerzitetna izobrazba 

(profesor razrednega pouka) 
(%) 

 
Magisterij, doktorat 

(%) 

POGOSTO 7,4 11,2 40,0 

REDKO 66,7 44,8 20,0 
NIKOLI 25,9 44,0 40,0 

Tabela 82: Pogostost upoštevanja rezultatov testiranj za športno-vzgojni karton pri izdelavi letne priprave na 
športno vzgojo 
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 12,071 4 ,017 

Tabela 83: Razlike v upoštevanju rezultatov testiranj za športno-vzgojni karton pri izdelavi letne priprave na 
športno vzgojo 

Pri izdelavi letne priprave, glede na upoštevanje testiranj za športno-vzgojni karton (p=0,017) 
se kažejo razlike pri učiteljih, ki imajo univerzitetno izobrazbo, saj rezultate testiranj 
upoštevajo pogosto (11,2%) ali vsaj redko (44,8%). Slednji nikoli ne upoštevajo rezultatov 
testiranj za športno-vzgojni karton (44,0%). Statistično značilne razlike se kažejo tudi pri 
učiteljih z višješolsko izobrazbo, saj te razlike upoštevajo pogosto (7,4%) ali vsaj redko 
(66,7%), nikoli pa ne upoštevajo v 25,9%.  Učni načrt (Kovač et al, 2011; Kristan, 1992) za 
športno vzgojo namreč narekuje, da bi morali vsi učitelji, ne glede na stopnjo izobrazbe, pri 
sestavi učne priprave za športno vzgojo upoštevati tudi rezultate testiranj za športno-vzgojni 
karton. Temu žal ni tako, saj rezultati raziskave kažejo statistično značilne razlike ravno pri 
izobrazbeni strukturi učiteljev. Sklepamo lahko, da ni samo stopnja izobrazbe tista, ki bi v 
največji meri vplivala na dano spremenljivko, ampak verjetno k temu pripomorejo tudi 
izkušnje. Učiteljev z magisterijem in doktoratom je bilo v izbranem vzorcu premalo, da bi 
lahko njihove rezultate verodostojno upoštevali. 

 

Pogostost in razlike upoštevanja opisnih ocen iz prejšnjega leta pri izdelavi letne priprave 
na športno vzgojo 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
z opisnimi ocenami iz 

prejšnjega leta 

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 24,1 6,9 0,0 

REDKO 33,3 49,1 50,0 
NIKOLI 42,6 44,0 50,0 

Tabela 84: Pogostost upoštevanja opisnih ocen iz prejšnjega leta pri izdelavi letne priprave na športno vzgojo  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 11,666 4 ,020 

Tabela 85: Razlike v upoštevanju opisnih ocen iz prejšnjega leta pri izdelavi letne priprave na športno vzgojo 

Razlike se kažejo tudi pri izdelavi letne priprave, glede na upoštevanja opisnih ocen iz 
prejšnjega leta (p=0,020). Pri izdelavi letne priprave učitelji s končano višješolsko izobrazbo 
najpogosteje upoštevajo opisne ocene iz prejšnjega leta. Sklepamo lahko, da prvo vzgojno- 
izobraževalno obdobje, v katerem se opisno ocenjuje, poučuje več učiteljev s končano 
višješolsko izobrazbo, zato si pri načrtovanju letne priprave pomagajo z opisnimi ocenami iz 
prejšnjega leta. Učiteljev z magisterijem in doktoratom je bilo v izbranem vzorcu premalo, da 
bi lahko njihove rezultate verodostojno upoštevali. 
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� metode in oblike poučevanja 

Pogostost in razlike uporabljanja učne oblike dela v igralnih skupinah 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
delo v igralnih 

skupinah 

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 61,1 55,8 40,0 
REDKO 37,0 43,3 40,0 

NIKOLI 1,9 0,9 20,0 
Tabela 86: Pogostost uporabljanja učne oblike dela v igralnih skupinah 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 10,837 4 ,028 

Tabela 87: Razlike v pogostosti uporabljanja učne oblike dela v igralnih skupinah  

V sklopu metode in oblike poučevanja se razlike kažejo pri spremenljivki: pri športni vzgoji 
uporabljam učno obliko dela v igralnih skupinah (p=0,028). Najpogosteje jo uporabljajo 
učitelji, ki imajo končano višješolsko izobrazbo (61,1%). Nižjo izobrazbo, kot jo imajo 
učitelji (s tem so povečini tudi starejši), bolj pogosto pri delu uporabljajo delo v igralnih 
skupinah. Verjetno so to učitelji, ki poučujejo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in se 
te učne oblike poslužujejo v večji meri, saj naj bi učna oblika dela v igralnih skupinah mlajše 
otroke bolj motivirala za delo in pritegnila k sodelovanju. Vadeči so namreč razdeljeni v 
skupine, v katerih ima vsaka svojo nalogo. Delo v igralnih skupinah (Škof, 2008; Škof, 2010) 
ugodno vpliva na boljšo komunikacijo in boljše sodelovanje med vadečimi, z možnostjo, da 
se gibalno manj sposobni učenci bolj vključujejo. 

 

Pogostost in razlike uporabljanja učne oblike dela s kartoni 
NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
delo s kartoni 

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 11,3 12,3 50,0 

REDKO 84,9 68,4 25,0 
NIKOLI 3,8 19,3 25,0 

Tabela 88: Pogostost uporabljanja učne oblike dela s kartoni 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 13,313 4 ,010 

Tabela 89: Razlike v pogostosti uporabljanja učne oblike dela s kartoni  

Razlike se kažejo pri spremenljivki učne oblike dela s kartoni (p=0,010). Najpogosteje jo 
uporabljajo učitelji s končano univerzitetno izobrazbo. Zapisali bi lahko, da to učno obliko 
dela s kartoni dobro poznajo, saj so jo spoznali kot učinkovito v času svojega izobraževanja 
na fakulteti. Za učitelje, ki imajo končano višješolsko izobrazbo, pa se nam postavlja 
vprašanje, ali resnično uporabljajo to obliko dela pri pouku športne vzgoje. Učiteljev z 



  Rezultati in razlaga               176 
 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

MAGISTRSKO DELO 

 

magisterijem in doktoratom je bilo v izbranem vzorcu premalo, da bi lahko njihove rezultate 
verodostojno upoštevali. 

 

� motiviranje učencev 

Pogostost in razlike v trditvi: z učenci skupaj izbiram metode dela 
NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
z učenci skupaj 

izbiram metode dela 

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 11,8 14,4 60,0 
REDKO 76,5 59,5 0,0 

NIKOLI 11,8 26,1 40,0 
Tabela 90: Pogostost: z učenci skupaj izbiram metode dela 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 15,988(a) 4 ,003 

Tabela 91: Razlike: z učenci skupaj izbiram metode dela  

V sklopu motiviranja učencev se kažejo razlike pri spremenljivki Z učenci skupaj izbiram 
metode dela (p=0,003). Največ učiteljev z univerzitetno izobrazbo skupaj z učenci izbirajo 
metode dela. Višjo izobrazbo kot imajo učiteljice, bolj pogosto skupaj z učenci izbirajo 
metode dela pri pouku športne vzgoje. To je do neke mere pričakovano, saj so to hkrati 
učitelji, ki so mlajši od učiteljev z višješolsko izobrazbo in se tako bolj približajo učencem. 
Učenci pa vendar ne morejo veliko pripomoči k temu, da bi skupaj z učiteljem izbirali metode 
dela pri pouku, saj tega zagotovo niso sposobni, zato verjetno ne morejo enakovredno 
sodelovati z učiteljem. Učiteljev z magisterijem in doktoratom je bilo v izbranem vzorcu 
premalo, da bi lahko njihove rezultate verodostojno upoštevali. 

 

� individualizacija in diferenciacija pouka 

Pogostost in razlike: pri športni vzgoji lahko različni učenci istočasno delajo različne stvari 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
pri športni vzgoji 

lahko različni učenci 
delajo različne stvari 

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 76,0 57,5 80,0 
REDKO 20,0 42,5 20,0 
NIKOLI 4,0 0,0 0,0 

Tabela 92: Pogostost: pri športni vzgoji lahko različni učenci istočasno delajo različne stvari 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 11,704 4 ,020 

Tabela 93: Razlike: pri športni vzgoji lahko različni učenci istočasno delajo različne stvari  
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Pri spremenljivki učenci delajo pri športni vzgoji istočasno več stvari (p=0,020), se kažejo 
razlike pri tistih učiteljih, ki imajo končano višješolsko izobrazbo (76,0%). Učitelji s končano 
univerzitetno izobrazbo to dovoljujejo pogosto v 57,7% in redko v 42,5%. Zakaj se prav 
slednji poslužujejo te oblike individualizacije in diferenciacije manj kot pa učitelj s končano 
višješolsko izobrazbo, je težko reči. Verjetno je način prilagajanj dela pri športni vzgoji 
vsekakor pogojen z izkušnjami in delovno dobo, ki jo imajo posamezni učitelji. Učiteljev z 
magisterijem in doktoratom je bilo v izbranem vzorcu premalo, da bi lahko njihove rezultate 
verodostojno upoštevali.  

 

� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev 

Pogostost in razlike udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
udeležba na 
seminarjih 

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 19,6 7,4 20,0 
REDKO 78,4 75,9 80,0 
NIKOLI 2,0 16,7 0,0 

Tabela 94: Pogostost udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 11,865 4 ,018 

Tabela 95: Razlike v pogostosti udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

V sklopu stalnega strokovnega izpopolnjevanja se kaže največ statističnih razlik pri pogostosti 
udeležbe na seminarjih (p=0,018). Tako se učitelji s končano višješolsko izobrazbo pogosteje 
udeležujejo seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj, kot pa učitelji s končano 
univerzitetno izobrazbo. To je nedvomno povezano tudi z delovno dobo, saj ni pričakovati, da 
bodo učitelji, ki so pravkar končali študij (univerzitetna izobrazba), že tudi hodili na seminarje 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Učiteljev z magisterijem in doktoratom je bilo v 
izbranem vzorcu premalo, da bi lahko njihove rezultate verodostojno upoštevali. 

 

Pogostost in razlike v iskanju informacij z interneta 
NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
informacije z 

interneta 

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 66,7 79,4 25,0 

REDKO 31,4 15,9 25,0 
NIKOLI 2,0 4,7 50,0 

Tabela 96: Pogostost v iskanju informacij z interneta 
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 23,450 4 ,000 
Tabela 97: Razlike v iskanju informacij z interneta 

Razlike se kažejo v spremenljivki iskanja informacij z interneta (p=0,000). Najbolj pogosto 
internet pri iskanju informacij uporabljajo učitelji z univerzitetno izobrazbo. To so predvsem 
učitelji, ki so računalniško opismenjevanje morali obvladati že v času študija, zato se iskanja 
informacij z interneta pogosteje poslužujejo kot njihovi kolegi, ki imajo končano višješolsko 
izobrazbo. Učiteljev z magisterijem in doktoratom je bilo v izbranem vzorcu premalo, da bi 
lahko njihove rezultate verodostojno upoštevali. 

 

Pogostost in razlike v iskanju informacij iz tujih strokovnih knjig 
NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
informacije iz tujih 

knjig 

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 6,0 7,6 25,0 
REDKO 50,0 41,0 50,0 
NIKOLI 44,0 51,4 25,0 

Tabela 98: Pogostost v iskanju informacij iz tujih strokovnih knjig 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 13,064 4 ,011 

Tabela 99: Razlike v iskanju informacij iz tujih strokovnih knjig 

Razlike se kažejo tudi v iskanju informacij iz tujih knjig (p=0,011). Najpogosteje informacije 
iz tujih knjig iščejo učitelji, ki imajo končano univerzitetno izobrazbo. Verjetno so to učitelji, 
ki jim je tuj jezik bolj poznan in ga tudi pogosteje uporabljajo, kot pa učitelji s končano 
višješolsko izobrazbo. V času študija so učitelji z univerzitetno izobrazbo »morali« predelati 
veliko strokovne knjig, revij in časopisov in jim tako iskanje informacij ne dela večjih težav. 
Čeprav je odstotek učiteljev s končanim magisterijem oz. doktoratom, ki pogosto iščejo 
informacije na tak način, veliko, jih ne moremo verodostojno upoštevati, ker jih je v izbranem 
vzorcu premalo. 

 

Pogostost in razlike v prebiranju revij Šolski razgledi, Didakta, Pedagoška obzorja, Vzgoja 
in izobraževanje 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
Šolski razgledi – 

prebiranje  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 61,2 59,6 60,0 
REDKO 38,8 25,0 40,0 

NIKOLI 0,0 15,4 0,0 
Tabela 100: Pogostost v prebiranju revije Šolski razgledi   
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 10,629 4 ,031 

Tabela 101: Razlike v prebiranju revije Šolski razgledi   

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
Didakta – 
prebiranje  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 39,2 34,3 100 
REDKO 51,0 46,1 0,0 

NIKOLI 9,8 19,6 0,0 
Tabela 102: Pogostost v prebiranju revije Didakta 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 10,891 4 ,028 

Tabela 103: Razlike v prebiranju revije Didakta 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
Pedagoška obzorja 

– prebiranje  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 10,9 8,8 80,0 

REDKO 50,0 53,9 0,0 
NIKOLI 39,1 37,3 20,0 

Tabela 104: Pogostost v prebiranju revije Pedagoška obzorja 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 23,743 4 ,000 

Tabela 105: Razlike v prebiranju revije Pedagoška obzorja 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
Vzgoja in 

izobraževanje – 
prebiranje  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 38,8 29,1 80,0 

REDKO 51,0 44,1 0,0 
NIKOLI 10,2 26,2 20,0 

Tabela 106: Pogostost v prebiranju revije Vzgoja in izobraževanje 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 10,461 4 ,033 

Tabela 107: Razlike v prebiranju revije Vzgoja in izobraževanje 

Statistične razlike se kažejo v prebiranju revij Šolski razgledi (p=0,031), Didakta (p=0,028),  
Pedagoška obzorja (p=0,000), Vzgoja in izobraževanje (p=0,033). Najbolj pogosto revije 
prebirajo tisti učitelji, ki imajo končano višješolsko izobrazbo. Praviloma so to starejši 
učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo in na tak način iščejo tudi nova znanja in informacije. 
Zapišemo lahko tudi, da so učitelji tiskane medije postavili na stran, odkar se je povečala raba 
interneta. Učitelji s končanim magisterijem oz. doktoratom v prebiranju revij izstopajo visoko 
nad povprečjem, vendar jih zaradi premajhnega števila v vzorcu ne moremo upoštevati. 
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Pogostost in razlike v sodelovanju s prispevki v revijah Didakta, Razredni pouk, Pedagoška 
obzorja, Vzgoja in izobraževanje 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
Didakta – 

sodelovanje  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 0,0 1,0 20,0 

REDKO 4,2 5,1 40,0 
NIKOLI 95,8 93,9 40,0 

Tabela 108: Pogostost v sodelovanju s prispevki v reviji Didakta 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 25,715 4 ,000 

Tabela 109: Razlike v sodelovanju s prispevki v reviji Didakta 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
Razredni pouk – 

sodelovanje  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 0,0 0,0 20,0 
REDKO 12,5 9,1 0,0 
NIKOLI 87,5 90,9 80,0 

Tabela 110: Pogostost v sodelovanju s prispevki v reviji Razredni pouk 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 30,385 4 ,000 

Tabela 111: Razlike v sodelovanju s prispevki v reviji Razredni pouk 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
Pedagoška obzorja 

– sodelovanje  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 0,0 0,0 20,0 
REDKO 0,0 2,0 0,0 

NIKOLI 100 98,0 80,0 
Tabela 112: Pogostost v sodelovanju s prispevki v reviji Pedagoška obzorja 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 30,246 4 ,000 

Tabela 113: Razlike v sodelovanju s prispevki v reviji Pedagoška obzorja  

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
Vzgoja in 

izobraževanje – 
sodelovanje  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 0,0 0,0 20,0 
REDKO 4,3 2,1 0,0 

NIKOLI 95,7 97,9 80,0 
Tabela 114: Pogostost v sodelovanju s prispevki v reviji Vzgoja in izobraževanje 
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 29,670 4 ,000 

Tabela 115: Razlike v sodelovanju s prispevki v reviji Vzgoja in izobraževanje  

Pri sodelovanju v revijah Didakta (p=0,000), Razredni pouk (p=0,000), Pedagoška obzorja 
(p=0,000), Vzgoja in izobraževanje (p=0,000) se pojavljajo statistično značilne razlike ravno 
pri učitelji, ki imajo končano stopnjo magisterija in doktorata. Učitelji, ki imajo pridobljen 
naziv pogosto (20%) sodelujejo v omenjenih revijah. Verjetno je to zaradi njihove narave 
dela. Učitelji s končano univerzitetno ali višješolsko izobrazbo le redko ali celo nikoli ne 
sodelujejo v omenjenih revijah.  

 
Pogostost v udeležbi na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj Zlatega sončka, 
Krpana, Šole v naravi, Vsebin atletike, Vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo, Mini 
nogometa, Osnovne motorike, Iger z žogo, Smučanja 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
Zlati sonček, 

Krpan – udeležba  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 12,8 7,8 40,0 

REDKO 44,7 16,7 20,0 
NIKOLI 42,6 75,5 40,0 

Tabela 116: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, Krpan 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 21,044 4 ,000 

Tabela 117: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, Krpan 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
šola v naravi – 

udeležba  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 10,6 8,0 60,0 
REDKO 23,4 12,0 0,0 
NIKOLI 66,0 80,0 40,0 

Tabela 118: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Šole v naravi 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 17,432 4 ,002 

Tabela 119: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Šole v naravi 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
vsebine atletike – 

udeležba  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 11,4 2,0 40,0 
REDKO 27,3 10,1 0,0 

NIKOLI 61,4 87,9 60,0 
Tabela 120: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin atletike 
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 23,922 4 ,000 

Tabela 121: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin atletike 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
vsebine gimnastike 

– udeležba  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 11,4 2,0 0,0 
REDKO 22,7 5,1 25,0 

NIKOLI 65,9 92,9 75,0 
Tabela 122: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin gimnastike z 
ritmično izraznostjo 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 17,709 4 ,001 

Tabela 123: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin gimnastike z ritmično 
izraznostjo 

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
mini nogomet – 

udeležba  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 0,0 1,0 0,0 
REDKO 13,6 1,0 25,0 
NIKOLI 86,4 98,0 75,0 

Tabela 124: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Mini nogometa 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 13,155 4 ,011 

Tabela 125: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Mini nogometa  

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
osnovna motorika 

– udeležba  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 18,6 7,9 0,0 
REDKO 34,9 19,8 50,0 

NIKOLI 46,5 72,3 50,0 
Tabela 126: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Osnovne motorike 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 10,649 4 ,031 

Tabela 127: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Osnovne motorike  
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NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
igre z žogo – 

udeležba  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 22,2 9,0 25,0 
REDKO 48,9 18,0 50,0 

NIKOLI 28,9 73,0 25,0 
Tabela 128: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Iger z žogo 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 26,778 4 ,000 

Tabela 129: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Iger z žogo  

NAJVIŠJA DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 

Spremenljivka: 
smučanje – 

udeležba  

Višješolska izobrazba 
(učitelj razrednega pouka) 

(%) 

Univerzitetna izobrazba 
(profesor razrednega pouka) 

(%) 

Magisterij, doktorat 
(%) 

POGOSTO 6,5 5,0 50,0 
REDKO 15,2 19,0 0,0 

NIKOLI 78,3 76,0 50,0 
Tabela 130: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Smučanja  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 13,044 4 ,011 

Tabela 131: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Smučanja  

Udeležba na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanje je zelo statistično raznolika: 
Zlati sonček, Krpan (p=0,000), Šola v naravi (p=0,002), Vsebine atletike (p=0,000), Vsebine 
gimnastike z ritmično izraznostjo (p=0,001), Mini nogomet (p=0,011), Osnovne motorike 
(p=0,031), Igre z žogo (p=0,000), Smučanje (p=0,011). Najbolj pogosto se seminarjev stalnih 
strokovnih izpopolnjevanj udeležujejo učitelji z višješolsko izobrazbo, ki so načeloma starejši 
učitelji. Menimo, da starejši učitelji želijo ponovno obnoviti in pridobiti nova znanja na 
seminarjih  izobraževanj za športno področje, saj se je od zaključka njihovega študija do 
danes marsikaj spremenilo. Zagotovo je to povezano tudi z njihovo delovno dobo, saj ni 
pričakovati, da bodo učitelji, ki so pravkar končali študij, že hodili na seminarje stalnih 
strokovnih izpopolnjevanj. Upoštevamo lahko tudi dejstvo, da se učitelji manj udeležujejo 
seminarjev prav zaradi finančnega vidika in omejitev, ki jih ima vsaka šola. Zaradi recesijskih 
ukrepov, ki naj bi jih izvajala vsaka šola, je to sicer slika trenutnega stanja v šolstvu. 
Ugotovili smo tudi, da je trenutna ponudba športno-didaktičnih vsebin na strokovnih 
izpopolnjevanjih (Katalog izpopolnjevanj, 2013) zelo slaba, saj ponudba le teh obsega zgolj 
8,38%. 
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RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA DELOVNO DOBO  

� načrtovanje in izvajanje pouka 

Pogostost in razlike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz strokovne 
literature 

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
strokovna 
literatura 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 61,1 29,7 31,4 52,0 57,8 21,4 

REDKO 33,3 70,3 65,7 44,0 42,2 78,6 
NIKOLI 5,6 0,0 2,9 4,0 0,0 0,0 

Tabela 132: Pogostost črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz strokovne literature 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 19,541 10 ,034 

Tabela 133: Razlike pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz strokovne literature 

Črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz strokovne literature (p=0,034) se 
poslužuje največ učiteljev, ki imajo od 0 do 5 let delovne dobe (61,1%).V današnji družbi se 
za kakovostno poučevanje in učenje namreč vse bolj poudarja učiteljev profesionalni razvoj, 
ki ga vidimo kot vseživljenjsko izobraževanje učiteljev. Do razlik, v naši spremenljivki, 
prihaja ravno zaradi tega, ker se mlajši učitelji vedno znova in znova dodatno izobražujejo in 
izpopolnjujejo ter iz strokovne literature najpogosteje črpajo informacije za pripravo ure 
športne vzgoje. 

 

Pogostost in razlike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz priročnikov 
za učitelje 

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
priročniki za 

učitelje 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 56,3 50,0 61,1 78,3 72,1 57,1 

REDKO 18,8 47,4 36,1 21,7 23,3 42,9 
NIKOLI 25,0 2,6 2,8 0,0 4,7 0,0 

Tabela 134: Pogostost črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz priročnikov za učitelje 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 25,124 10 ,005 

Tabela 135: Razlike pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz priročnikov za 
učitelje 

Razlike se pojavljajo pri spremenljivki črpanja informacij pri pripravah na ure športne 
vzgoje iz priročnikov za učitelje (p=0,005). Najpogosteje informacije črpajo iz priročnikov 
učitelji v kategoriji od 18 do 24 let (78,3%) delovne dobe. Tesno za njo so učitelji z delovno 
dobo od 25 do 31 let delovne dobe. Do razlik prihaja zato, ker učitelji z višjo delovno dobo 
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priročnike uporabljajo malce pogosteje kot učitelji z manj delovne dobe. Verjetno starejši 
učitelji letne priprave za pouk športne vzgoje prenašajo iz leta v leto, zato je tudi odstotek 
črpanja informacij iz priročnikov temu primeren.  

 

Pogostost in razlike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, 
revij in televizijskih programov  

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
revije, časopisi, 
TV-programi 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 11,1 5,4 14,3 16,7 11,6 7,1 
REDKO 27,8 54,1 57,1 54,2 72,1 85,7 

NIKOLI 61,1 40,5 28,6 29,2 16,3 7,1 
Tabela 136: Pogostost črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, revij in televizijskih 
programov  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 20,870 10 ,022 

Tabela 137: Razlike pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, revij in 
televizijskih programov  

Razlike se kažejo pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz 
časopisov, revij in televizijskih programov (p=0,022). Najbolj pogosto za svoje delo iščejo 
informacije iz časopisov, revij in televizijskih programov učitelji, ki imajo od 18 do 24 let 
delovne dobe. Verjetno ta kategorija učiteljev revije in časopise bolje pozna ter pogosteje 
spremlja TV-programe, da se črpanja informacij za priprave ur športne vzgoje poslužuje v 
največji meri. 

 

Pogostost in razlike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz video 
posnetkov 

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
video posnetki 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 11,8 2,7 0,0 16,7 7,0 7,1 
REDKO 41,2 43,2 71,4 62,5 69,8 78,6 

NIKOLI 47,1 54,1 28,6 20,8 23,3 14,3 
Tabela 138: Pogostost črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz video posnetkov 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 22,745 10 ,012 

Tabela 139: Razlike pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz video posnetkov 

Črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz video posnetkov (p=0,012) se 
poslužuje največ učiteljev, ki imajo od 18 do 24 let delovne dobe (16,7%). Video posnetki so 
zelo učinkovita učna metoda pri športni vzgoji, saj učitelj s posrednim prikazom predstavi 
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gibanje učencem (Kovač in Jurak, 2012). Učitelji, ki najpogosteje črpajo informacije pri 
pripravah na ure športne vzgoje imajo zagotovo na voljo dovolj video materiala in se tudi 
zavedajo, da so video posnetki učinkovit didaktični pripomoček. 

 

Pogostost in razlike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje seminarjev 
strokovnih izpopolnjevanj 

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
strokovno 

izpopolnjevanje 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 27,8 47,4 41,7 52,0 46,7 28,6 
REDKO 38,9 44,7 52,8 44,0 53,3 71,4 

NIKOLI 33,3 7,9 5,6 4,0 0,0 0,0 
Tabela 140: Pogostost črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje seminarjev strokovnih 
izpopolnjevanj 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 27,731 10 ,002 

Tabela 141: Razlike pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje seminarjev strokovnih 
izpopolnjevanj 

Razlike se kažejo tudi pri spremenljivki: pri pripravah na ure športne vzgoje uporabljam vire, 
ki smo jih dobili na stalnem strokovnem izpopolnjevanju (p=0,002). Razlike med učitelji z 
različno starostno dobo dela so majhne. Tako vire iz stalnih strokovnih izpopolnjevanj 
najpogosteje uporabljajo učitelji, ki imajo za sabo od 18 do 24 let delovne dobe (52,0%). Z 
nekaj manj odstotki pa so učitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe (47,4%) ter učitelji, ki 
imajo od 25 do 31 let delovne dobe (46,7%). Do razlik prihaja zato, ker so se učitelji z višjo 
delovno dobo udeležili kar nekaj več strokovnih izpopolnjevanj kot učitelji z nižjo delovno 
dobo in tako razpolagajo z več dodatne literature. 
 
 

� metode in oblike poučevanja 

Pogostost in razlike uporabljanja učne oblike obhodne vadbe 
DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
obhodna vadba 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 81,3 94,3 72,2 88,0 93,5 93,3 

REDKO 12,5 5,7 27,8 12,0 6,5 6,7 
NIKOLI 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabela 142: Pogostost uporabljanja učne oblike obhodne vadbe 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 21,289 10 ,019 

Tabela 143: Razlike v pogostosti uporabljanja učne oblike obhodne vadbe 
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V sklopu metode in oblike poučevanja se razlike kažejo pri spremenljivki: pri športni vzgoji 
uporabljam učno obliko obhodne vadbe (p=0,019). Odstotki med posameznimi skupinami so 
zelo skupaj, pa vendar se je največ poslužujejo učitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe 
(94,3%) ter učitelji, ki imajo med 25 in 37 let delovne dobe.  

Pri športni vzgoji je individualizacija, največkrat nezavedno, prisotna ves čas poučevanja. 
Učenci spontano izvajajo naloge glede na svoje sposobnosti, znanje in motivacijo, saj jim 
učitelj nalog pogosto ne opredeli natančno (npr. način izvedbe, število ponovitev). Učitelj 
učencem prav tako, na podlagi individualnih meritev (podatkov športno-vzgojnega kartona in 
drugih meritev, npr. srčnega utripa, porabe energije), določa individualne obremenitve, ki jih 
lahko preprosto nadzoruje z uporabo različnih pripomočkov (merilnik srčnega utripa, merilnik 
porabe energije). To delo je posebej učinkovito pri različnih obhodnih vadbah ali pri delu z 
dodatnimi ali dopolnilnimi nalogami, zato je prav v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
ta učna oblika dela zelo zaželena (Kovač in Jurak, 2012). 

 

Pogostost in razlike uporabljanja učne oblike dela z dodatnimi nalogami 
DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
delo z dodatnimi 

nalogami 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 18,8 42,9 15,2 41,7 28,9 26,7 

REDKO 68,8 40,0 63,6 58,3 66,7 73,3 
NIKOLI 12,5 17,1 21,2 0,0 4,4 0,0 

Tabela 144: Pogostost uporabljanja učne oblike dela z dodatnimi nalogami 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 20,818 10 ,022 

Tabela 145: Razlike v pogostosti uporabljanja učne oblike dela z dodatnimi nalogami 

Do razlik prihaja pri spremenljivki uporabljanja učne oblike dela z dodatnimi nalogami 
(p=0,022). Najbolj pogosto to obliko dela uporabljajo učitelji, ki imajo od 6 do 10 let (42,9%) 
delovne dobe ter učitelji za delovno dobo od 18 do 24 let (41,7%). Verjetno so to učitelji, ki 
se bolj zavedajo pomembnosti individualizacije in diferenciacije pri pouku športne vzgoje in 
tako uporabljajo to vrsto učne oblike pri svojem delu. 

 
� preverjanje in ocenjevanje znanja 

Pogostost in razlike upoštevanja učenčevega truda pri oblikovanju ocene 
DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
učenčev trud  

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 100 100 97,2 92,0 100 85,7 
REDKO 0,0 0,0 2,8 8,0 0,0 7,1 

NIKOLI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 
Tabela 146: Pogostost upoštevanja učenčevega truda pri oblikovanju ocene 



  Rezultati in razlaga               188 
 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 18,770 10 ,043 

Tabela 147: Razlike v pogostosti upoštevanja učenčevega truda pri oblikovanju ocene 

V sklopu preverjanja in ocenjevanja prihaja do razlik pri oblikovanju ocene pri upoštevanju 
učenčevega truda (p=0,043). V celoti (100%) učenčev trud pri oblikovanju ocene upoštevajo 
učitelji v kategorijah od 0 do 5 let delovne dobe, od 6 do 10 let delovne dobe ter od 25 do 31 
let delovne dobe. Za prvi dve starostni skupini učiteljev bi lahko zapisali, da so to učitelji, ki 
so v šolstvu zaposleni kratek čas in tako nimajo dovolj izkušenj, saj t.i. nekognitivne cilje 
(učenčev trud) upoštevajo v največji meri. Zakaj pa se to pojavlja pri učiteljih, ki imajo od 25 
do 31 let delovne dobe, je težko interpretirati. Pa vendar smo mnenja, da se ti učitelji opirajo 
na sistem, ki so si ga ustvarili takoj ob zaposlitvi in ga tako prenašajo iz leta v leto. 

 

Pogostost in razlike upoštevanja učenčevega vedenja pri oblikovanju ocene 
DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
učenčevo 
vedenje 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 75,0 22,9 37,1 44,0 54,3 28,6 

REDKO 18,8 40,0 40,0 24,0 32,6 57,1 
NIKOLI 6,3 37,1 22,9 32,0 13,0 14,3 

Tabela 148: Pogostost upoštevanja učenčevega vedenja pri oblikovanju ocene 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 22,680 10 ,012 

Tabela 149: Razlike v pogostosti upoštevanja učenčevega vedenja pri oblikovanju ocene 

Razlike so opazne pri spremenljivki upoštevanja učenčevega vedenja pri oblikovanju ocene 
(p=0,012), saj ga upošteva največ učiteljev, ki imajo od 0 do 5 let delovne dobe. To so 
pretežno mlajši učitelji, ki imajo premalo delovnih izkušenj, da bi lahko verodostojno ocenili, 
kaj vse upoštevati pri oblikovanju ocene in predvsem bi ti učitelji morali vedeti, kaj se 
ocenjuje in česa ne, vendar rezultati očitno kažejo, da prav oni najbolj napačno ocenjujejo. 

 

Pogostost in razlike upoštevanja napredka učenca pri oblikovanju ocene 
DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
učenčev 

napredek 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 100 100 100 100 100 92,9 

REDKO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 
NIKOLI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabela 150: Pogostost upoštevanja napredka učenca pri oblikovanju ocene 
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 11,352 5 ,045 

Tabela 151: Razlike v pogostosti upoštevanja napredka učenca pri oblikovanju ocene 

Pri spremenljivki upoštevanja učenčevega napredka pri oblikovanju ocene (p=0,045) se 
pojavljajo razlike, vendar so mejne. Učitelji, ki imajo od 0 do 31 let delovne dobe, 
najpogosteje upoštevajo učenčev napredek pri oblikovanju ocene (100%), medtem ko učitelji 
z delovno dobo od 32 do 37 let to upoštevajo v 92,9 odstotkih. Torej se ne strinjajo povsem z 
ostalimi učitelji v ostalih kategorijah.  

 

� motiviranje učencev 

Pogostost in razlike v trditvi: z učenci skupaj načrtujem teme, vsebine, ki jih bomo 
obravnavali 

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
z učenci skupaj 

… 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 20,0 11,4 25,0 20,8 11,9 14,3 
REDKO 46,7 51,4 69,4 66,7 78,6 78,6 
NIKOLI 33,3 37,1 5,6 12,5 9,5 7,1 

Tabela 152: Pogostost: z učenci skupaj načrtujem teme, vsebine, ki jih bomo obravnavali 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 22,444 10 ,013 

Tabela 153: Razlike: z učenci skupaj načrtujem teme, vsebine, ki jih bomo obravnavali 

V sklopu motiviranja učencev prihaja do razlik pri spremenljivki: z učenci skupaj načrtujem 
vsebine in teme, ki jih bomo obravnavali (p=0,013), saj le to najbolj pogosto storijo učitelji, ki 
imajo od 11 do 17 let delovne dobe. Učitelj naj bi pouk športne vzgoje zasnoval tako, da 
omogoča učencem zadovoljevanje večine motivov, ki determinirajo njihovo željo po športni 
aktivnosti (Tušak, 1999). Motivira naj jih z ustrezno vsebino in postopki (Kovač, Jurak, Strel, 
2003; Kovač, Strel, Jurak, 2004; Bratanić in Maršić, 2005; Kovač et al, 2011). Učitelji, 
zaposleni v šolstvu med 11 in 17 leti, se tega prav gotovo zavedajo, saj skupaj z učenci 
načrtujejo teme in vsebine, ki jih bodo obravnavali. Na tak način jih ustrezno motivirajo in 
pripravijo na kakovostno izvajanje športnih aktivnosti. 
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Pogostost in razlike v trditvi: v ure športne vzgoje vključujem teme, ki so uporabne v 
vsakdanjem življenju 

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
v ure športne 

vzgoje vključim 
… 

 
0–5 let 

(%) 

 
6–10 let 

(%) 

 
11–17 let 

(%) 

 
18–24 let 

(%) 

 
25–31 let 

(%) 

 
32–37 let 

(%) 

POGOSTO 81,3 88,6 77,8 66,7 97,6 85,7 

REDKO 18,8 11,4 22,2 33,3 2,4 14,3 
NIKOLI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabela 154: Pogostost: v ure športne vzgoje vključujem teme, ki so uporabne v vsakdanjem življenju 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 12,844 5 ,024 

Tabela 155: Razlike: v ure športne vzgoje vključujem teme, ki so uporabne v vsakdanjem življenju 

Pri spremenljivki v ure športne vzgoje vključujem teme, ki so uporabne v vsakdanjem življenju 
(p=0,024), so najbolj opazne razlike pri tistih učiteljih, ki imajo od 25 do 31 let delovne dobe 
(97,6%) ter od 32 do 37 let. To so načeloma starejši učitelji, ki imajo za sabo veliko izkušenj 
in znanj, da točno vedo kaj in kako vključiti v ure športne vzgoje. Tega pa ne moremo trditi za 
naslednjo kategorijo učiteljev z delovno dobo od 6 do 10 let, ki v ure športne vzgoje prav tako 
pogosto (88,6%) vključujejo teme iz vsakdanjega življenja. Mlajši učitelji se verjetno 
zavedajo dejstva, da so teme, uporabne v vsakdanjem življenju, ustrezno motivacijsko 
sredstvo, saj lahko z njimi na enostaven način, posebej učencem v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju, postavijo individualne cilje, ki naj bi jih dosegli. 

 

� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev 

Pogostost in razlike udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
udeležba na 
seminarjih 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 6,3 14,3 3,1 24,0 12,2 14,3 
REDKO 56,3 68,6 81,3 72,0 85,4 85,7 
NIKOLI 37,5 17,1 15,6 4,0 2,4 0,0 

Tabela 156: Pogostost udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 23,890 10 ,008 

Tabela 157: Razlike v pogostosti udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

V sklopu stalno strokovno izpopolnjevanje se ponovno pojavlja spremenljivka udeležba 
učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja (p=0,008), tista, ki loči skupine 
učiteljev med seboj. Najpogosteje se seminarjev strokovnih izpopolnjevanj udeležujejo 
učitelji, ki imajo delovno dobo med 18 in 24 leti. To je nedvomno pričakovati, saj učitelji, ki 
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imajo nizko delovno dobo ali pa so pravkar končali študij, zagotovo ne bodo hodili na 
seminarje stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 

 

Pogostost in razlike v iskanju informacij iz strokovnih revij in domačih časopisov 
DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
strokovne revije 

in časopisi 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 18,8 20,0 29,0 43,5 36,6 42,9 

REDKO 56,3 65,7 48,4 56,5 63,4 42,9 
NIKOLI 25,0 14,3 22,6 0,0 0,0 14,3 

Tabela 158: Pogostost v iskanju informacij iz strokovnih revij in domačih časopisov 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 19,810 10 ,031 

Tabela 159: Razlike v iskanju informacij iz strokovnih revij in domačih časopisov 

Pri spremenljivki iskanja informacij iz strokovnih revij in domačih časopisov (p=0,031) se 
kažejo razlike pri tistih učiteljih, ki to počnejo najpogosteje, torej pri tistih, ki imajo od 18 do 
24 let (43,5%) ter od 32 do 37 let (42,9%) delovne dobe. Pogostost iskanja informacij iz 
strokovnih knjig in časopisov se torej viša z delovno dobo. Starejši učitelji so verjetno 
mnenja, da so strokovne revije in časopisi pomemben strokovni vir za iskanje informacij za 
svoje izobraževanje. Nižja kot je delovna doba učiteljev, višji je odstotek tistih, ki revij in 
časopisov sploh ne uporabljajo. Mlajši učitelji verjetno bolj uporabljajo internet pri iskanju 
informacij, po drugi strani pa so komaj končali študij in ni pričakovati, da bi za svoje dodatno 
izobraževanje začeli prebirati strokovne revije in časopise. 

 

Pogostost iskanja informacij z interneta 
DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
internet 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 93,8 85,7 65,6 56,5 70,7 71,4 
REDKO 0,0 11,4 21,9 39,1 29,3 21,4 

NIKOLI 6,3 2,9 12,5 4,3 0,0 7,1 
Tabela 160: Pogostost iskanja informacij z interneta 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 18,501 10 ,047 

Tabela 161: Razlike v iskanju informacij z interneta 

Razlike se kažejo v spremenljivki iskanja informacij z interneta (p=0,047). Najbolj pogosto 
internet pri iskanju informacij uporabljajo učitelji, ki imajo delovno dobo med 0 in 5 let. 
Načeloma so to mlajši učitelji in tako verjetno tudi računalniško bolj pismeni.  
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Pogostost in razlike v prebiranju revij Šolski razgledi, Didakta, Razredni pouk 
DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
Šolski razgledi –

prebiranje 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 37,5 63,6 54,8 60,9 67,5 71,4 
REDKO 25,0 18,2 32,3 39,1 32,5 28,6 

NIKOLI 37,5 18,2 12,9 0,0 0,0 0,0 
Tabela 162: Pogostost v prebiranju revije Šolski razgledi 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 26,551 10 ,003 

Tabela 163: Razlike v prebiranju revije Šolski razgledi 

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
Didakta – 
prebiranje 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 20,0 43,8 37,5 45,8 37,5 35,7 
REDKO 26,7 43,8 46,9 37,5 52,5 64,3 
NIKOLI 53,3 12,5 15,6 16,7 10,0 0,0 

Tabela 164: Pogostost v prebiranju revije Didakta 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 21,525 10 ,018 

Tabela 165: Razlike v prebiranju revije Didakta 

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
Razredni pouk – 

prebiranje 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 43,8 61,8 68,8 75,0 75,6 64,3 

REDKO 25,0 38,2 28,1 25,0 19,5 35,7 
NIKOLI 31,3 0,0 3,1 0,0 4,9 0,0 

Tabela 166: Pogostost v prebiranju revije Razredni pouk 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 30,936 10 ,001 

Tabela 167: Razlike v prebiranju revije Razredni pouk 

Pri spremenljivkah branja revij Šolski razgledi (p=0,003), Didakta (p=0,018) in Razredni 
pouk (p=0,001) se razlike med učitelji pojavljajo zato, ker učitelji z več delovne dobe bolj 
redno oz. bolj pogosto prebirajo omenjene revije kot učitelji z manj delovne dobe. Zapišemo 
lahko, da so učitelji z več delovne dobe starejši učitelji in na tak način iščejo nova znanja, 
informacije in izzive za svoje delo ali pa manj uporabljajo internet in tako posegajo po 
revijah. Razlog, zakaj učitelji z manj delovne dobe ne prebirajo revij, je verjetno v tem, da 
revij ne poznajo, kar nas preseneča, saj bi prav mlajši učitelji, ki so pravkar končali študij, naj 
bili, v času študija na fakulteti, seznanjeni z domačimi strokovnimi revijami. Zapišemo lahko 
tudi, da mlajši učitelji za svoje strokovno izpopolnjevanje bolj uporabljajo internet, kar je 
pokazala tudi prejšnja spremenljivka, kot pa tiskani medij. 
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Pogostost in razlike v udeležbi na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj Zlatega 
sončka, Krpana, Vsebin atletike, Vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo, Osnovne 
motorike, Iger z žogo, Splošnih didaktičnih vsebin 

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
Zlati sonček, 

Krpan – 
udeležba  

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 0,0 9,1 9,7 8,3 13,2 16,7 

REDKO 6,7 12,1 12,9 33,3 36,8 66,7 
NIKOLI 93,3 78,8 77,4 58,3 50,0 16,7 

Tabela 168: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, Krpan 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 28,748 10 ,001 

Tabela 169: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, Krpan  

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
vsebine atletike – 

udeležba  

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 0,0 6,1 0,0 13,0 5,9 18,1 
REDKO 0,0 3,0 12,9 21,7 26,5 27,3 

NIKOLI 100 90,9 87,1 65,2 67,6 54,5 
Tabela 170: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin atletike  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 21,163 10 ,020 

Tabela 171: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin atletike  

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
vsebine 

gimnastike – 
udeležba  

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 0,0 3,1 3,2 4,5 2,9 27,3 

REDKO 0,0 3,1 3,2 18,2 22,9 9,1 
NIKOLI 100 93,8 93,5 77,3 74,3 63,6 

Tabela 172: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin gimnastike z 
ritmično izraznostjo 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 26,143 10 ,004 

Tabela 173: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin gimnastike z ritmično 
izraznostjo 
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DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
osnovna 

motorika – 
udeležba  

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 6,7 6,1 6,5 13,6 13,9 30,0 
REDKO 13,3 12,1 16,1 36,4 41,7 30,0 
NIKOLI 80,0 81,8 77,4 50,0 44,4 40,0 

Tabela 174: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Osnovne motorike 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 21,313 10 ,019 

Tabela 175: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Osnovne motorike  

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
igre z žogo – 

udeležba  

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 6,7 9,1 6,7 18,2 16,7 33,3 

REDKO 6,7 9,1 13,3 45,5 47,2 50,0 
NIKOLI 86,7 81,8 80,0 36,4 36,1 16,7 

Tabela 176: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Iger z žogo 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 40,423 10 ,000 

Tabela 177: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Iger z žogo  

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
splošne 

didaktične 
vsebine – 
udeležba  

 
0–5 let 

(%) 

 
6–10 let 

(%) 

 
11–17 let 

(%) 

 
18–24 let 

(%) 

 
25–31 let 

(%) 

 
32–37 let 

(%) 

POGOSTO 0,0 18,2 16,7 14,3 16,7 27,3 
REDKO 18,8 18,2 30,0 57,1 55,6 45,5 
NIKOLI 81,3 63,6 53,3 28,6 27,8 27,3 

Tabela 178: Pogostost v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Splošnih didaktičnih 
vsebin (ocenjevanje, načrtovanje …) 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 25,858 10 ,004 

Tabela 179: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Splošnih didaktičnih vsebin 
(ocenjevanje, načrtovanje …) 

Udeležba na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj s področja Zlati sonček, Krpan 
(p=0,001), Vsebin atletike (p=0,020), Vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo (p=0,004), 
Osnovne motorike (p=0,019), Iger z žogo (p=0,000), Splošnih didaktičnih vsebin 
(ocenjevanje, načrtovanje …) (p=0,004) je najvišja pri tistih učiteljih, ki imajo od 32 do 37 let 
delovne dobe. Delovna doba učiteljev se vsekakor povezuje s starostjo učiteljev, pri katerih 
smo dobili prav tako statistično značilne razlike, pri navedenih spremenljivkah udeležbe na 
seminarjih. Učitelji, ki imajo najvišjo dobo zaposlenosti v šolstvu, verjetno želijo pogosteje 
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obnoviti veščine ter pridobiti znanje o novostih s področja športne vzgoje. Mlajši učitelji, s 
pravkar zaključeno izobrazbo, se verjetno seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj ne 
bodo udeleževali, pa čeprav naj bi se učitelj izobraževal in dopolnjeval skozi vse življenje 
(profesionalni razvoj učitelja). Zapisati želimo tudi dejstvo, da je prikazana slika, slika 
trenutnega stanja v šolstvu, zaradi recesijskih ukrepov, ki naj bi jih v današnjem času izvajala 
vsaka šola. 

 

Pogostost in razlike v udeležbi na želenih seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj 
Zlatega sončka, Krpana, Osnovne motorike 

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
Zlati sonček, 
Krpan – želja 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 40,0 39,3 16,7 62,5 50,0 11,1 
REDKO 26,7 42,9 54,2 0,0 38,2 44,4 

NIKOLI 33,3 17,9 29,2 37,5 11,8 44,4 
Tabela 180: Pogostost v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, 
Krpan 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 22,979 10 ,011 

Tabela 181: Razlike v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, Krpan 

DELOVNA DOBA UČITELJEV 

Spremenljivka: 
Osnovna 

motorika – želja 

0–5 let 
(%) 

6–10 let 
(%) 

11–17 let 
(%) 

18–24 let 
(%) 

25–31 let 
(%) 

32–37 let 
(%) 

POGOSTO 75,0 60,7 36,0 62,5 71,0 22,2 
REDKO 16,7 28,6 48,0 37,5 16,1 33,3 

NIKOLI 8,3 10,7 16,0 0,0 12,9 44,4 
Tabela 182: Pogostost v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Osnovne 
motorike  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 20,783 10 ,023 

Tabela 183: Razlike v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Osnovne motorike  

Želja po udeležbi v programu stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, Krpan je 
bolj izražena pri tistih učiteljih, ki imajo od 18 do 24 let delovne dobe. Menimo, da želijo 
slednji učitelji obnoviti znanje in veščine v programih Zlati sonček in Krpan, saj so v 
programu športne vzgoje vedno aktualni. Želja po udeležbi na seminarju iz Osnovne motorike 
pa je največja pri tistih učiteljih, ki imajo kratko delovno dobo, to je od 0 do 5 let. Podatek nas 
preseneča, saj so slednji učitelji v času študija iz vsebin osnovne motorike spoznali veliko, 
koliko pa so pridobili in usvojili, pa ostane vsekakor pri vlogi posameznika, zato je želja po 
udeležbi na slednjem seminarju največja. 
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RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA NAZIV  

Pogoji za pridobitev posameznega naziva (Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v nazive, 2002) so zapisani v sledečih alinejah. 

V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki:  
� ima najmanj 4 leta delovne dobe,  
� je uspešen pri svojem delu,  
� je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v 

vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s 
katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke,  

� je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom 
zbral najmanj 4 točke.  

V naziv svetovalec lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki:  
� je imel naziv mentor najmanj 4 leta,  
� je uspešen pri svojem delu,  
� je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v 

vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s 
katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk,  

� je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk, od tega 
najmanj 9 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom 
ovrednotena z dvema ali več točkami.  

V naziv svetnik lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki:  
� je imel naziv svetovalec najmanj 5 let,  
� je uspešen pri svojem delu,  
� je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v 

vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s 
katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 7 točk,  

� je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 38 točk, od tega 
najmanj 18 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem 
pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.  
 
 

� načrtovanje in izvajanje pouka 

Pogostost in razlike črpanja informacij iz priročnikov za učitelje pri pripravah na ure 
športne vzgoje  

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
priročniki za učitelje 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 47,8 58,6 69,6 72,7 
REDKO 30,4 41,4 26,6 27,3 

NIKOLI 21,7 0,0 3,8 0,0 
Tabela 184: Pogostost črpanja informacij iz priročnikov za učitelje pri pripravah na ure športne vzgoje  
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 21,796 6 ,001 

Tabela 185: Razlike pri pogostosti črpanja informacij iz priročnikov za učitelje pri pripravah na ure športne 
vzgoje  

V sklopu načrtovanja in izvajanja pouka se kažejo razlike v kar petih trditvah. Razlike se 
kažejo pri pogostosti črpanja informacij iz priročnikov za učitelje (p=0,001). Na pripravo ure 
športne vzgoje učitelji z nazivom svetnik najpogosteje črpajo informacije iz priročnikov za 
učitelje. Z nekaj manj odstotki jim sledijo učitelji z nazivom svetovalec. Z nižanjem 
pridobljenega naziva torej pada pogostost črpanja informacij iz priročnikov. Sklepamo lahko, 
da učitelji z daljšo delovno dobo, s tem pa tudi pridobljenim nazivom, pogosteje črpajo 
informacije iz priročnikov od ostalih učiteljev z nazivom ali brez. V skladu s pravilnikom o 
napredovanju učiteljev v nazive so to načeloma starejši učitelji. Tako so verjetno, iz izkušenj, 
navajeni na »standardne« oblike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje. 

 

Pogostost in razlike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, 
revij in televizijskih programov  

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
časopisi, revije, TV- 

programi 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 8,3 10,3 10,1 27,3 
REDKO 29,2 58,6 68,4 63,6 
NIKOLI 62,5 31,0 21,5 9,1 

Tabela 186: Pogostost črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, revij in televizijskih 
programov  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 19,766 6 ,003 

Tabela 187: Razlike pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, revij in 
televizijskih programov  

Razlike (p=0,003) v pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz 
časopisov, revij in televizijskih programov se najbolj pogosto kažejo pri učiteljih z nazivom 
svetnik (27,3%), medtem ko ostali učitelji z nazivi ali brez to storijo redko. Učitelji brez 
naziva nikoli (62,5%) ne črpajo teh informacij na omenjeni način. Z višanjem naziva se viša 
odstotek tistih učiteljev, ki pogosteje črpajo informacije na omenjeni način. Verjetno se 
učitelji z nazivom svetnik raje naslanjajo na tiskane vire črpanja informacij za priprave ur 
športne vzgoje, kot pa na črpanje informacij z interneta, saj so posledično tudi manj 
računalniško pismeni. 

 

 

 



  Rezultati in razlaga               198 
 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

MAGISTRSKO DELO 

 

Pogostost in razlike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje z interneta 
NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
internet 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 65,4 54,2 35,4 58,3 

REDKO 26,9 33,9 57,0 41,7 
NIKOLI 7,7 11,9 7,6 0,0 

Tabela 188: Pogostost črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje z interneta 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 13,055 6 ,042 

Tabela 189: Razlike pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje z interneta 

Razlike so opažene pri spremenljivki črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje z 
interneta (p=0,042). Najbolj pogosto internet pri svojem načrtovanju uporabljajo učitelji brez 
naziva. To je do neke mere pričakovano, saj so to hkrati učitelji, ki so mlajši od učiteljev, ki 
imajo kakršenkoli naziv in tako verjetno tudi bolj računalniško pismeni. 

 

Pogostost in razlike črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje s seminarjev 
strokovnih izpopolnjevanj 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
seminarji strokovnih 

izpopolnjevanj 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 40,0 37,3 46,3 54,5 
REDKO 36,0 55,9 51,2 45,5 

NIKOLI 24,0 6,8 2,4 0,0 
Tabela 190: Pogostost črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje s seminarjev strokovnih 
izpopolnjevanj  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 16,469 6 ,011 

Tabela 191: Razlike pri pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje s seminarjev 
strokovnih izpopolnjevanj  

Črpanje informacij pri pripravah na ure športne vzgoje s seminarjev stalnih strokovnih 
izpopolnjevanj (p=0,011) je višja pri učiteljih, ki imajo naziv, torej mentor, svetovalec ali 
svetnik, kar je pričakovati, saj učitelji brez naziva praktično nimajo dovolj delovne dobe, v 
skladu s tem pa tudi manj seminarjev strokovnih izpopolnjevanj. 
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Pogostost in razlike izdelave letne priprave glede na rezultate testiranja za športno-vzgojni 
karton 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
rezultati testiranj za 

športno-vzgojni karton 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 9,1 1,7 16,7 27,3 

REDKO 27,3 59,3 50,0 54,5 
NIKOLI 63,3 29,0 33,3 18,2 

Tabela 192: Pogostost izdelave letne priprave glede na rezultate testiranja za športno-vzgojni karton 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 18,206 6 ,006 

Tabela 193: Razlike pri izdelavi letne priprave na športno vzgojo glede na rezultate testiranj za športno-vzgojni 
karton 

Razlike se kažejo tudi pri izdelavi letne priprave, glede na upoštevanje testiranj za športno- 
vzgojni karton (p=0,006). Največje razlike se kažejo pri učiteljih z nazivom svetovalec in 
svetnik, saj jih v prvem primeru to pogosto stori 16,7%, v nazivu svetnik pa 27,3%. Učitelji z 
nazivom mentor redko (59,3%) upoštevajo rezultate testiranj za športno-vzgojni karton, 
učitelji brez naziva pa tega nikoli (63,6%) ne upoštevajo. Tako lahko zapišemo, da mlajši 
učitelji pri svojem delu ne vedo, da so rezultati testiranj za športno-vzgojni karton tako 
pomembni, da bi jih uporabili pri izdelavi letne priprave. Rezultati testiranj za športno-vzgojni 
karton (Kovač in Jurak, 2012) učitelju športne vzgoje omogočajo izdelavo kakovostne analize 
stanja za posamezne vadbene skupine in s tem ustrezno diferenciacijo oziroma 
individualizacijo vadbe, kar je eden pomembnih dejavnikov kakovostnega dela. 

 

� metode in oblike poučevanja 

Pogostost in razlike uporabljanja učne metode – razlage  
NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
razlaga 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 83,3 93,0 73,8 72,7 
REDKO 16,7 7,0 26,2 27,3 

NIKOLI 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabela 194: Pogostost uporabljanja učne metode – razlage  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 8,796 3 ,032 

Tabela 195: Razlike v pogostosti uporabljanja učne metode – razlage  

V sklopu metode in oblike poučevanja se razlike kažejo pri spremenljivki: pri športni vzgoji 
uporabljam učno metodo razlage (p=0,032). Odstotki med posameznimi skupinami so zelo 
skupaj, pa vendar se je največ poslužujejo učitelji z nazivom mentor. Učitelji z višjim 
nazivom jo uporabljajo redkeje kot učitelji z nižjim nazivom. Učitelji z višjim nazivom se 
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torej zavedajo (manj) učinkovitosti metode razlage, saj je pri pouku športne vzgoje manj 
zaželena kot pri ostalih predmetih. Najučinkovitejša metoda dela pri pouku športne vzgoje je 
namreč metoda prikaza oziroma demonstracije. Z metodo razlage (Kovač in Jurak, 2012) pa 
naj učitelj športne vzgoje posreduje predvsem teoretične vsebine: poimenuje položaje, 
gibanja, gibalne sposobnosti, pripomočke; opiše potek gibanja; opozarja in odpravlja napake; 
pojasnjuje zakonitosti gibanja; razloži dejavnike, ki vplivajo na gibanje; predstavi pravila ter 
spodbuja učence. 

 

Pogostost in razlike uporabljanja učne metode demonstracija – video, DVD 
NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
demonstracija – video, DVD 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 4,2 1,8 0,0 0,0 
REDKO 29,2 36,8 56,1 90,0 

NIKOLI 66,7 61,4 43,9 10,0 
Tabela 196: Pogostost uporabljanja učne metode demonstracija – video, DVD 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 17,660 6 ,007 

Tabela 197: Razlike v pogostosti uporabljanja učne metode demonstracija – video, DVD 

Razlike se kažejo tudi v pogostosti uporabe učne metode demonstracije (video, DVD) 
(p=0,007). To metodo največ uporabljajo mlajši učitelji – brez naziva, medtem ko se je ostali 
učitelji, ki imajo naziv, poslužujejo redko ali celo nikoli. Rezultat je nekoliko nepričakovan, 
saj bi (vsaj deloma) pričakovali, da bi več učiteljev z višjim nazivom uporabljalo posredno 
demonstracijo. Menimo, da imajo na šolah premalo opreme, da bi lahko metodo 
demonstracije z uporabo videa oziroma DVD-ja uporabljali pogosteje ali pa je bila starejšim 
učiteljem ta metoda v času njihovega študija še nepopolna/neuporabna in tako premalo 
predstavljena. Razlog za neuporabo posredne demonstracije pri pouku športne vzgoje pri 
učiteljih z višjim nazivom (starejši učitelji) bi lahko bil tudi ta, da so starejši učitelji premalo 
vešči v uporabi sodobne tehnologije (DVD, video), zato je rezultat tudi temu primeren. 

 

Pogostost in razlike uporabljanja individualne učne oblike – delo prilagodim učencu, glede 
na njegovo znanje in sposobnosti 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
delo prilagodim učencu … 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 60,9 70,4 84,3 91,7 
REDKO 34,8 29,6 15,7 8,3 

NIKOLI 4,3 0,0 0,0 0,0 
Tabela 198: Pogostost uporabljanja individualne učne oblike – delo prilagodim učencu, glede na njegovo znanje 
in sposobnosti 
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 14,115 6 ,028 

Tabela 199: Razlike v pogostosti uporabljanja individualne učne oblike – delo prilagodim učencu, glede na 
njegovo znanje in sposobnosti 

Pri spremenljivki – uporabe individualne učne oblike – delo prilagodim učencu, glede na 
njegovo znanje in sposobnosti  (p=0,028) – je razlika med učitelji z različnim nazivom, in 
sicer zaradi učiteljev, ki imajo najvišji naziv – svetnik, saj jih delo pogosto individualizira kar 
91,7%. Sklepamo lahko, da se z nižanjem naziva niža tudi pogostost uporabe individualne 
učne oblike. Učitelji z višjim nazivom so starejši in imajo več delovne dobe. Zavedajo se 
namreč, da je potrebno učne cilje vedno znova prilagajati posameznikom. Individualizirana 
učna oblika (Kovač in Jurak, 2012) pomeni namreč individualizacijo ciljev glede na znanje, 
sposobnosti, motivacijo in individualni tempo razvoja posameznega učenca. 

 

� motiviranje učencev 

Pogostost in razlike v trditvi: z učenci skupaj načrtujem teme, vsebine, ki jih bomo 
obravnavali 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
z učenci skupaj načrtujem 

vsebine, ki … 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 22,7 7,4 21,3 18,2 
REDKO 36,4 70,4 70,0 81,8 
NIKOLI 40,9 22,2 8,8 0,0 

Tabela 200: Pogostost v trditvi: z učenci skupaj načrtujem teme, vsebine, ki jih bomo obravnavali 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 21,440 6 ,002 

Tabela 201: Razlike v trditvi:  z učenci skupaj načrtujem teme, vsebine, ki jih bomo obravnavali  

V sklopu motiviranja učencev se kažejo razlike pri spremenljivki: z učenci skupaj načrtujem 
teme, vsebine, ki jih bomo obravnavali (p=0,002). Izmed vseh skupin učiteljev to metodo 
najpogosteje uporabljajo učitelji brez naziva (22,7%) in ta skupina učiteljev odraža tudi 
najmanjši odstotek v sklopu nikoli. Učitelji brez naziva so načeloma mlajši učitelji, ki nimajo 
dovolj izkušenj. Učiteljeva dolžnost je namreč, da načrtuje vzgojno-izobraževalni proces čim 
bolj kakovostno, učenci pa tega zagotovo niso sposobni, zato verjetno ne morejo enakovredno 
sodelovati pri načrtovanju. Obstaja verjetnost, da včasih upoštevamo želje učencev, v 
glavnem pa nam ne smejo biti vodilo pri našem delu. 
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Pogostost in razlike v trditvi: z učenci skupaj izbiram metode dela 
NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
z učenci skupaj izbiram 

metode dela 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 13,0 14,8 12,7 45,5 
REDKO 43,5 59,3 72,2 45,5 

NIKOLI 43,5 25,9 15,2 9,1 
Tabela 202: Pogostost v trditvi: z učenci skupaj izbiram metode dela 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 17,619 6 ,007 

Tabela 203: Razlike v trditvi: z učenci skupaj izbiram metode dela 

Spremenljivka z učenci skupaj izbiram metode dela (p=0,007) je tista, ki ima v sklopu 
pogosto približno enake odstotke, v sklopu redko, pa se odstotki zelo razlikujejo. Ta metoda 
je najbolj zaznamovala skupino učiteljev z nazivom svetnik. Uporabljajo jo najpogosteje 
(45,5%). Odstotki med skupinami ostalih učiteljev, ki imajo naziv ali so brez naziva, se 
nahajajo med 12,7% in 14,8%. Pri pouku športne vzgoje je učitelj tisti, ki na ustrezen način 
motivira učence ter načrtuje delo pri pouku. Učenci tega zagotovo niso sposobni, zato ne 
morejo enakovredno sodelovati z učiteljem. Seveda pa je možno, da včasih upoštevamo želje 
učencev. Odstotki v rubriki pogosto so, glede na naravo dela učitelja, vsekakor previsoki 
oziroma nepričakovani. 

 

Pogostost in razlike v trditvi: učence, ki motijo pouk, ostro grajam 
NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
učence, ki motijo pouk, ostro 

grajam 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 60,9 24,1 23,1 20,0 

REDKO 34,8 63,0 57,7 60,0 
NIKOLI 4,3 13,0 19,2 20,0 

Tabela 204: Pogostost v trditvi: učence, ki motijo pouk, ostro grajam 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 15,211 6 ,019 

Tabela 205: Razlike v trditvi: učence, ki motijo pouk, ostro grajam 

Spremenljivka – učence, ki motijo pouk, ostro grajam (p=0,019) – je tista, kjer se pojavljajo 
razlike med učitelji z različnim nazivom, in sicer zaradi učiteljev, ki so še brez naziva, saj tiste 
učence, ki motijo pouk, najpogosteje ostro grajajo (60,9%). Sklepamo lahko, da imajo učitelji, 
ki so še brez naziva, manj izkušenj, da to metodo uporabljajo v tako visokem prikazanem 
odstotku. 
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� individualizacija in diferenciacija pouka 

Pogostost in razlike v trditvi: učence usmerjam k dopolnilnemu pouku 
NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
učence usmerjam k 

dopolnilnemu pouku 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 21,7 17,6 5,5 0,0 

REDKO 43,5 25,5 52,1 11,1 

NIKOLI 34,8 56,9 42,5 88,9 

Tabela 206: Pogostost v trditvi: učence usmerjam k dopolnilnemu pouku  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 19,591 6 ,003 

Tabela 207: Razlike v trditvi: učence usmerjam k dopolnilnemu pouku  

21,7% učiteljev brez naziva pogosto usmerja učence k dopolnilnemu pouku (p=0,003). Visok 
odstotek, ki pogosto usmerja učence k dopolnilnemu pouku je tudi pri učiteljih, ki imajo naziv 
mentor (17,6%). Ugotovljene razlike pri tej spremenljivki verjetno sploh niso povezane z 
učiteljevim nazivom, saj na šolah premalo ali pa sploh ne izvajajo ure dopolnilnega in 
dodatnega pouka športne vzgoje.  

 

� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev 

Pogostost in razlike udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
udeležba na seminarjih 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 8,7 9,4 15,6 9,1 

REDKO 60,9 75,5 80,5 81,8 

NIKOLI 30,4 15,1 3,9 9,1 
Tabela 208: Pogostost udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 13,927 6 ,030 

Tabela 209: Razlike v pogostosti udeležbe učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

V sklopu stalno strokovno izpopolnjevanje se učitelji z višjim nazivom najpogosteje 
udeležujejo seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja (p=0,030). Ena možnost je, da 
so razlike pri učiteljih z višjim nazivom povezane tudi z delovno dobo, saj ni pričakovati, da 
se bodo učitelji, ki so pravkar končali študij, udeležili kakršnihkoli dodatnih izobraževanj. Po 
drugi strani pa je v pravilniku o napredovanju učiteljev v vzgoji in izobraževanju (2002) 
navedeno, da se morajo učitelji, če želijo pridobiti določen naziv, stalno strokovno 
izpopolnjevati in izobraževati.  
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Pogostost in razlike iskanja informacij iz strokovnih domačih revij in časopisov 
NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
domače strokovne revije in 

časopisi 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 13,0 22,6 40,0 50,0 
REDKO 60,9 66,0 52,0 50,0 

NIKOLI 26,1 11,3 8,0 0,0 
Tabela 210: Pogostost iskanja informacij iz strokovnih domačih revij in časopisov 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 14,270 6 ,027 
Tabela 211: Razlike v pogostosti iskanja informacij iz strokovnih domačih revij in časopisov  

Razlike se kažejo tudi v iskanju informacij iz strokovnih domačih revij in časopisov 
(p=0,027). Najpogosteje jih iščejo učitelji z najvišjim nazivom (50,0%). S padanjem naziva 
pada tudi odstotek iskanja informacij iz domačih strokovnih revij in časopisov. Učitelji z 
višjimi nazivi so načeloma starejši učitelji in z več delovne dobe, zato so verjetno mnenja, da 
so strokovne revije in časopisi pomemben strokovni vir za iskanje informacij za svoje 
izobraževanje. Pri iskanju informacij za svoje izobraževanje mlajši učitelji verjetno 
uporabljajo sodobno tehnologijo iskanja informacij (npr. internet). 

 

Pogostost in razlike iskanja informacij z interneta 
NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
internet 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 95,7 81,1 61,8 70,0 

REDKO 0,0 15,1 31,6 30,0 
NIKOLI 4,3 3,8 6,6 0,0 

Tabela 212: Pogostost iskanja informacij z interneta 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 14,284 6 ,027 

Tabela 213: Razlike v pogostosti iskanja informacij z interneta 

Razlike se kažejo v spremenljivki iskanja informacij z interneta (p=0,027). Najbolj pogosto 
internet pri iskanju informacij uporabljajo učitelji brez naziva (95,7%). Z višanjem 
učiteljevega naziva pada odstotek iskanje informacij z interneta. Sklepamo lahko, da je vpliv 
starosti učiteljev tukaj večji, kot pa vpliv izobrazbe oziroma v našem primeru naziva. To je 
pričakovano, saj so to načeloma mlajši učitelji in tako verjetno tudi bolj računalniško pismeni. 
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Pogostost in razlike prebiranja revije Šolski razgledi, Didakta, Razredni pouk, Educa 
NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Šolski razgledi – 

prebiranje 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 36,4 59,6 63,0 90,9 
REDKO 22,7 30,8 34,2 9,1 

NIKOLI 40,9 9,6 2,7 0,0 
Tabela 214: Pogostost prebiranja revije Šolski razgledi 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 32,007 6 ,000 

Tabela 215: Razlike v prebiranju revije Šolski razgledi 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Didakta – prebiranje 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 28,6 39,2 38,7 45,5 
REDKO 28,6 47,1 50,7 45,5 
NIKOLI 42,9 13,7 10,7 9,1 

Tabela 216: Pogostost prebiranja revije Didakta 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 13,844 6 ,031 

Tabela 217: Razlike v prebiranju revije Didakta 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Razredni pouk – 

prebiranje 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 43,5 65,4 71,1 90,9 
REDKO 34,8 34,6 25,0 9,1 
NIKOLI 21,7 0,0 3,9 0,0 

Tabela 218: Pogostost prebiranja revije Razredni pouk 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 22,257 6 ,001 

Tabela 219: Razlike v prebiranju revije Razredni pouk  

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Educa – prebiranje 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 0,0 14,8 17,8 25,0 
REDKO 36,4 46,9 57,5 50,0 

NIKOLI 63,6 34,7 24,7 25,0 
Tabela 220: Pogostost prebiranja revije Educa 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 13,850 6 ,031 

Tabela 221: Razlike v prebiranju revije Educa 
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Statistične razlike se kažejo v prebiranju revij Šolski razgledi (p=0,000), Didakta (p=0,031),  
Razredni pouk (p=0,001), Educa (p=0,031). Najbolj pogosto revije prebirajo učitelji z 
nazivom svetnik. Višji naziv kot imajo učitelji, bolj pogosto prebirajo strokovne revije. 
Praviloma so to starejši učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo in na tak način iščejo tudi nova 
znanja in informacije. Odkar se je povečala raba interneta, na kar so opozorile tudi prejšnje 
spremenljivke, je občutno zaznati upad branja tiskanih revij in to ravno pri mlajših učiteljih, 
ki so tako verjetno tudi računalniško bolj pismeni. 

 

Pogostost sodelovanja s prispevki v reviji Šolski razgledi, Didakta, Razredni pouk, 
Pedagoška obzorja, Vzgoja in izobraževanje 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Šolski razgledi – sodelovanje 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 0,0 0,0 0,0 11,1 
REDKO 0,0 0,0 7,0 22,2 

NIKOLI 100 100 93,0 66,7 
Tabela 222: Pogostost sodelovanja s prispevki v reviji Šolski razgledi 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 26,486 6 ,000 

Tabela 223: Razlike v sodelovanju s prispevki v reviji Šolski razgledi 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Didakta – sodelovanje 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 0,0 0,0 0,0 20,0 
REDKO 0,0 2,0 9,6 10,0 
NIKOLI 100 98,0 90,4 70,0 

Tabela 224: Pogostost sodelovanja s prispevki v reviji Didakta 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 33,628 6 ,000 

Tabela 225: Razlike v sodelovanju s prispevki v reviji Didakta 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Razredni pouk – sodelovanje 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 0,0 0,0 0,0 10,0 
REDKO 0,0 0,0 15,1 30,0 

NIKOLI 100 100 84,9 60,0 
Tabela 226: Pogostost sodelovanja s prispevki v reviji Razredni pouk  

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 29,939 6 ,000 

Tabela 227: Razlike v sodelovanju s prispevki v reviji Razredni pouk  
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NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Pedagoška obzorja – 

sodelovanje 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 0,0 0,0 0,0 10,0 

REDKO 0,0 0,0 2,8 0,0 

NIKOLI 100 100 97,2 90,0 

Tabela 228: Pogostost sodelovanja s prispevki v reviji Pedagoška obzorja    

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 16,324 6 ,012 

Tabela 229: Razlike v sodelovanju s prispevki v reviji Pedagoška obzorja    

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Vzgoja in izobraževanje – 

sodelovanje 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 0,0 0,0 0,0 10,0 
REDKO 0,0 0,0 5,6 0,0 
NIKOLI 100 100 94,4 90,0 

Tabela 230: Pogostost sodelovanja s prispevki v reviji Vzgoja in izobraževanje 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 18,615 6 ,005 

Tabela 231: Razlike v sodelovanju s prispevki v reviji Vzgoja in izobraževanje 

Pri sodelovanju v revijah Šolski razgledi (p=0,000), Didakta (p=0,000), Razredni pouk 
(p=0,000), Pedagoška obzorja (p=0,012), Vzgoja in izobraževanje (p=0,005) se pojavljajo 
razlike. Učitelji brez naziva ali z nazivom mentor nikoli niso sodelovali v omenjenih revijah; 
učitelji z nazivom svetovalec so to počeli redko; učitelji z nazivom svetnik pa so najbolj 
pogosto sodelovali v revijah Šolski razgledi, Didakta, Razredni pouk, Pedagoška obzorja in 
Vzgoja in izobraževanje. Zapišemo lahko, da se pogostost sodelovanja v revijah viša s stopnjo 
naziva. Nižji kot je naziv učiteljev, večji je odstotek tistih, ki v revijah s prispevki nikoli niso 
sodelovali. Učitelji z nazivom svetnik so praviloma starejši učitelji in imajo tako več izkušenj 
in na tak način tudi delijo svoje znanje naprej. Zapišemo lahko tudi, da so se v preteklih letih 
za sodelovanje v revijah pridobivale točke za napredovanje, v času recesijskih ukrepov pa je 
to omejeno, pa tudi zaustavljeno, zato je povsem razumljivo, da se mlajši učitelji za ta 
zahteven način – sodelovanje v revijah – ne odločajo več, ker enostavno nimajo ustrezne 
motivacije. 
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Pogostost udeležbe na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj Zlatega sončka, 
Krpana, Šole v naravi, Vsebin atletike, Plesa, Osnovne motorike, Iger z žogo, Splošnih 
didaktičnih vsebin 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Zlati sonček, Krpan – 

udeležba 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 0,0 8,2 12,3 20,0 
REDKO 13,6 12,2 37,0 30,0 
NIKOLI 86,4 79,6 50,7 50,0 

Tabela 232: Pogostost udeležbe na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, Krpan 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 18,157 6 ,006 

Tabela 233: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, Krpan 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
šola v naravi – udeležba 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 9,1 4,2 13,7 22,2 
REDKO 9,1 6,3 23,3 11,1 

NIKOLI 81,8 89,6 63,0 66,7 
Tabela 234: Pogostost udeležbe na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Šole v naravi 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 13,090 6 ,042 

Tabela 235: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Šole v naravi 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
vsebine atletike – 

udeležba 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 0,0 2,0 10,1 12,5 

REDKO 0,0 12,2 20,3 25,0 
NIKOLI 100 85,7 69,6 62,5 

Tabela 236: Pogostost udeležbe na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin atletike 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 13,044 6 ,042 

Tabela 237: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Vsebin atletike 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Ples – udeležba 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 18,2 31,3 15,5 44,4 
REDKO 31,8 25,0 53,5 0,0 
NIKOLI 50,0 43,8 31,0 55,6 

Tabela 238: Pogostost udeležbe na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Plesa 
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 18,262 6 ,006 

Tabela 239: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Plesa 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Osnovna motorika – 

udeležba 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 4,5 8,2 15,9 0,0 
REDKO 9,1 14,3 34,8 50,0 

NIKOLI 86,4 77,6 49,3 50,0 
Tabela 240: Pogostost udeležbe na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Osnovne motorike 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 18,470 6 ,005 

Tabela 241: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Osnovne motorike 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Igre z žogo – udeležba 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 4,5 10,2 17,1 25,0 

REDKO 9,1 16,3 41,4 37,5 
NIKOLI 86,4 73,5 41,4 37,5 

Tabela 242: Pogostost udeležbe na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Iger z žogo 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 21,986 6 ,001 

Tabela 243: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja Iger z žogo 

NAZIV UČITELJA 

Spremenljivka: 
Splošne didaktične 
vsebine – udeležba 

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 4,3 16,3 17,6 25,0 
REDKO 17,4 26,5 50,0 50,0 
NIKOLI 78,3 57,1 32,4 25,0 

Tabela 244: Pogostost udeležbe na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Splošnih didaktičnih 
vsebin (ocenjevanje, načrtovanje …) 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 19,527 6 ,003 

Tabela 245: Razlike v udeležbi na seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Splošnih didaktičnih 
vsebin (ocenjevanje, načrtovanje …) 

Udeležba na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanje je zelo statistično raznolika: 
Zlati sonček, Krpan (p=0,006), Šola v naravi (p=0,042), Vsebine atletike (p=0,042), Ples 
(p=0,006), Osnove motorike (p=0,005), Igre z žogo (p=0,001), Splošne didaktične vsebine 
(p=0,003). Najbolj pogosto se seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj Zlatega sončka, 
Krpana, Šole v naravi, Vsebin atletike, Plesa, Iger z žogo ter Splošnih didaktičnih vsebin 
udeležujejo učitelji z nazivom svetnik, tesno za njimi se približajo učitelji z nazivom 
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svetovalec. Za pridobitev naziva je namreč potrebno opraviti oziroma se udeležiti seminarjev, 
ki so ovrednotenimi s točkami, zato so tudi rezultati temu primerni. Nedvomno je to povezano 
tudi z njihovo delovno dobo, saj ni pričakovati, da bodo učitelji, ki so pravkar končali študij, 
že hodili na seminarje stalnih strokovnih izpopolnjevanj. Sklepamo lahko, da višji kot je naziv 
učiteljev, večji je odstotek tistih, ki so se udeležili seminarjev stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja. Upoštevamo lahko tudi dejstvo, da se učitelji manj udeležujejo seminarjev 
prav zaradi finančnega vidika in omejitev, ki jih ima vsaka šola (to je slika trenutnega stanja v 
šolstvu). Ugotovili smo tudi, da je trenutna ponudba športno-didaktičnih vsebin na strokovnih 
izpopolnjevanjih (Katalog izpopolnjevanj, 2013) zelo slaba, saj ponudba le teh obsega zgolj 
8,38% od vseh ponujenih vsebin. 

 

Pogostost udeležbe na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Plavanja 
in Rolanja 

NAZIV UČITELJA 
Spremenljivka: 
plavanje – želja  

Brez naziva 
(%) 

Mentor 
(%) 

Svetovalec 
(%) 

Svetnik 
(%) 

POGOSTO 56,3 38,5 17,6 33,3 
REDKO 25,0 25,6 37,3 0,0 
NIKOLI 18,8 35,9 45,1 66,7 

Tabela 246: Pogostost udeležbe na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Plavanja 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 13,412 6 ,037 

Tabela 247: Razlike v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Plavanja 

NAZIV UČITELJA 
Spremenljivka: 

rolanje – želja  
Brez naziva 

(%) 
Mentor 

(%) 
Svetovalec 

(%) 
Svetnik 

(%) 

POGOSTO 33,3 28,9 8,0 0,0 
REDKO 40,0 28,9 34,0 0,0 
NIKOLI 26,7 42,1 58,0 100 

Tabela 248: Pogostost udeleže na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Rolanja 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 17,324 6 ,008 

Tabela 249: Razlike v udeležbi na želenem seminarju stalnega strokovnega izpopolnjevanja iz Rolanja 

Razlike se kažejo pri spremenljivkah plavanje (p=0,037) in rolanje (p=0,008). Želja po 
udeležbi v različnih programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja je bolj izražena pri tistih 
učiteljih, ki so brez naziva ali pa imajo naziv mentor. Navedeni seminarji, Plavanje in 
Rolanje, so v učnem načrtu za športno vzgojo zelo aktualne vsebine, vendar zanje žal vsi 
učitelji, v času študija, ne morejo pridobiti ustrezne licence (predvsem za vaditelja plavanja ali 
rolanja), zato ostane želja, da jih posameznik obišče kdaj drugič, odprta. Pri mlajših učiteljih, 
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ki so komaj zaključili študij, se tukaj vseeno pojavlja večja želja po dodatnem znanju iz 
navedenih vsebin iz programa športne vzgoje. 
 
 
 
RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA STAROST IN POGOSTOST UKVARJANJA 
S ŠPORTOM  

Razlike in pogostost ukvarjanja s športom glede na starost 
 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 33,004  35 ,565 

Tabela 250: Razlike po pogostosti ukvarjanja s športom glede na starost 

STAROST UČITELJEV 

POGOSTOST 
ukvarjanja s 

športom 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 
ne ukvarjam se s 

športom 
0,0 3,1 3,3 0,0 4,9 10,0 

1-krat do 
nekajkrat letno 

0,0 3,1 3,3 0,0 0,0 0,0 

1 do 3-krat na 
mesec 

6,3 6,3 13,3 9,1 7,3 0,0 

1-krat tedensko 37,5 12,5 20,0 31,8 24,4 10,0 

2 do 3-krat 
tedensko 

43,8 50,0 43,3 27,3 39,0 40,0 

4 do 6-krat 
tedensko 

6,3 21,9 10,0 27,3 12,2 30,0 

vsak dan v tednu 6,3 0,0 6,7 4,5 12,2 0,0 

ne vem 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 10,0 
Tabela 251: Pogostost ukvarjanja s športom glede na starost 
Opomba: Z rdečo barvo so označeni najpogostejši odgovori v vrstici. 
                Z zeleno barvo so označeni najpogostejši odgovori v stolpcu. 
                Z vijolično barvo so označeni odgovori, ki sovpadajo z odgovori iz vrstic in stolpcev. 

Pogostost ukvarjanja s športom učiteljev, ki so različno stari, je zelo raznolika.  

Vsak dan v tednu se s športom ukvarja 12,2% učiteljev, ki so stari od 48 do 53 let.  

Od 4 do 6-krat na teden se s športom ukvarjajo učitelji, stari med 54 in 59 leti. Slednja 
starostna kategorija učiteljev se s športom ne ukvarja v 10,0% ter se ne more opredeliti 
oziroma so v rubriki ne vem označili 10,0% odgovorov.  

2 do 3-krat na teden se s športom ukvarja polovica učiteljev, starih od 31 do 35 let. Podatek je 
pričakovan, saj se jih namreč veliko zaveda, da je šport vrednota, ki ohranja posameznika v 
dobri psihični in fizični kondiciji, ki jo, posebej učitelj, potrebuje za kakovostno izvajanje 
športno-vzgojnega procesa. 
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Zapišemo lahko, da je pogostost ukvarjanja s športom, ne glede na starost, zelo visoka. 
Podatki najpogostejšega ukvarjanja s športom prav starejših učiteljev so nekoliko nenavadni, 
zato dvomimo v korektnost rezultatov. To lahko zapišemo posebej pri podatkih, da se vsak 
dan v tednu ukvarja 12,2% učiteljev, starih okoli 50 let ter 4 do 6-krat v tednu 30,0% 
učiteljev, starih med 54 in 59 leti. S staranjem (Sila, 2010c) je namreč športa vse manj. 

Do statističnih razlik med različno starimi učitelji glede na pogostost ukvarjanja s športom ne 
prihaja (p=0,565).  

Raziskava Slovenskega javnega mnenja (Sila, 2010c) o pogostosti športne dejavnosti v 
povezavi s starostjo je pokazala razmeroma visoko povezanost med športno dejavnostjo in 
starostjo. S staranjem je športa vse manj, vendar le na račun upadanja občasne, neredne 
aktivnosti. Mnogo manjše je prenehanje športne aktivnosti tistih, ki so redno športno dejavni. 
Očitno je, da prav za te, ne glede na starost, pomeni redna vadba normalen sestavni del 
aktivnega vsakdana. Vse življenje manj ali bolj redno gibalno aktivni starejši posamezniki si 
vsakdana zagotovo ne predstavljajo brez redne, letom primerne športne/gibalne aktivnosti. 

Primerjave študij iz leta 2008 (Sila, 2010c) in iz leta 2006 (Doupona Topič in Sila, 2007) 
kažejo upad občasne dejavnosti, ki skoraj linearno pada s starostjo, medtem ko redna 
dejavnost iz prvega starostnega razreda (15 – 24 let) v drugi starostni razred (25 – 34 let) 
močno pade, potem pa se bolj ali manj ohranja na enaki ravni. Redna telesna aktivnost se je, 
iz leta 2006 do leta 2008, v vseh starostnih kategorijah dvignila od približno 1% do približno 
3% redno telesno dejavnih prebivalcev, medtem ko se je v starostni kategoriji od 55 do 64 let 
dvignila za okoli 10%. Zanimivo je tudi to, da je prav v slednjem starostnem razredu drugi 
najvišji odstotek redno aktivnih (37,1%); prvi se odraža v starostni kategoriji od 15 do 24 let 
in znaša 51,1% redno telesno aktivnih prebivalcev. Očitno je (Doupona Topič in Sila, 2007), 
da je športna dejavnost tudi že v prejšnjih letih padala s starostjo. Za najstarejšo skupino (po 
65. letu) je značilno, da glede na najmlajšo starostno skupino (15 – 24 let) kar za polovico 
zelo upade občasna športna aktivnost. 

V naši raziskavi smo preoblikovali rezultate iz sedem stopenjske lestvice v izpeljanko 
tristopenjske o pogostosti ukvarjanja s športno aktivnostjo (po Sila, 2001a, str. 16) in zapisali 
naslednje. 
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Pogostost športne aktivnosti 3 stopnje Starostni 
razredi 

%  

Ne ukvarjam se s športom, rekreacijo. NIKOLI 
 
 
 
 
 

25 – 30 let 0,0 
1-krat do nekajkrat letno. 31 – 35 let 6,2 

36 – 41 let 3,3 

42 – 47 let 0,0 

48 – 53 let 4,9 
54 – 59 let 20,0 

1-krat do 3-krat na mesec. OBČASNO 
 

25 – 30 let 43,8 

1-krat tedensko. 31 – 35 let 21,9 
36 – 41 let 36,6 
42 – 47 let 40,9 

48 – 53 let 31,7 
54 – 59 let 10,0 

2-krat do 3-krat tedensko. REDNO 
 
 

25 – 30 let 56,4 
4-krat do 6-krat tedensko. 31 – 35 let 71,9 

Vsak dan. 36 – 41 let 60,0 
42 – 47 let 59,1 
48 – 53 let 63,4 
54 – 59 let 70,0 

Tabela 252: Športna dejavnost učiteljev, glede na starostne razrede (sedem stopenjska lestvica z izpeljanko 
tristopenjske) 

Rezultati naše raziskave, glede redne telesne vadbe, niso primerljivi z rezultati raziskave 
Slovenskega javnega mnenja iz leta 2008 in leta 2006, saj se v našem primeru najbolj redno 
športno ukvarjajo učitelji stari med 31 in 35 leti (71,9%) ter učitelji stari med 54 in 59 leti 
(70,0%), medtem ko v raziskavah Slovenskega javnega mnenja pogostost redne športne 
aktivnosti z višanjem let strmo pada. Odstotki v vseh ostalih starostnih kategorijah v naši 
raziskavi so, glede na slovensko povprečje, zelo visoki. Občasno se s športno aktivnostjo 
ukvarja največ učiteljev starih od 25 do 30 let (43,8%) ter učitelji stari od 42 do 47 let 
(40,9%). Glede na slovensko povprečje so odstotki občasne vadbe primerljivi z rezultati naše 
raziskave, saj krivulji gibanja odstotkov po posameznih starostnih kategorijah sovpadata. Zelo 
malo učiteljev je športno neaktivnih. Tudi v najmlajšem starostnem obdobju niso dovolj redno 
telesno aktivni, se pa raven zavesti o pomenu in potrebi po redni športni aktivnosti, kot smo 
že ugotovili, strmo dviga od približno 50. leta naprej in je skoraj (na drugem mestu po redni 
športni aktivnosti) najvišja pri najstarejših v starostni kategoriji od 54 do 59 let. Glede na 
slovensko povprečje rezultati niso medsebojno primerljivi.  

Zapišemo lahko tudi dejstvo, da rezultati, ki jih dobimo z vprašalniki, ne odražajo nujno 
realnega stanja. Marsikdo namreč (nenamenoma) odgovarja tako, kot od njega pričakujemo 
ali kot meni, da pričakujemo, predvsem pa tako, kot bi si želel. 
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RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA STAROST IN NAČIN 
(NE/ORGANIZIRANOSTI VADBE) UKVARJANJA S ŠPORTOM 

 

Organiziranost vadbe in razlike po organiziranosti vadbe ukvarjanja s športom glede na 
starost 

STAROST UČITELJEV 

 
 
ORGANIZIRANOST 
ukvarjanja s športom 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE DA NE 

organizirano 
tekmovalno 

6,3 93,8 3,3 96,7 14,8 85,2 4,8 95,2 5,9 94,1 0,0 100 

organizirana rekreacija 
– redna, 

vsaj 1-krat do 2-krat 
tedenska, sistematična 

 
 
43,8 

 
 
56,3 

 
 

41,9 

 
 

58,1 

 
 

46,4 

 
 

53,6 

 
 

40,0 

 
 

60,0 

 
 

42,1 

 
 

57,9 

 
 

11,1 

 
 

88,9 

organizirana rekreacija 
– neredna, 

na občasnih akcijah, 
prireditvah 

 
 

20,0 

 
 

80,0 

 
 

45,2 

 
 

54,8 

 
 

29,6 

 
 

70,4 

 
 

52,4 

 
 

47,6 

 
 

28,1 

 
 

71,9 

 
 

55,6 

 
 

44,4 

neorganizirana 
rekreacija – redna, 
vsaj 1-krat do 2-krat 

tedenska, sistematična 

 
 
62,5 

 
 

37,5 

 
 

60,0 

 
 

40,0 

 
 

66,7 

 
 

33,3 

 
 

50,0 

 
 

50,0 

 
 

58,3 

 
 

41,7 

 
 

88,9 

 
 

11,1 

neorganizirana 
rekreacija – neredna, 

občasna, v prostih dnevih 
in na dopustu 

 
 

68,8 

 
 

31,3 

 
 

66,7 

 
 

33,3 

 
 

70,4 

 
 

29,6 

 
 

61,9 

 
 

38,1 

 
 

74,3 

 
 

25,7 

 
 

55,6 

 
 

44,4 

Tabela 253: Organiziranost ukvarjanja s športom glede na starost 
Opomba: Z rdečo barvo so označeni najpogostejši odgovori v vrstici. 
                Z zeleno barvo so označeni najpogostejši odgovori v stolpcu. 
                Z vijolično barvo so označeni odgovori, ki sovpadajo z odgovori iz vrstic in stolpcev. 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 4,375  5 ,497 

Tabela 254: Razlike po organiziranosti (organizirano tekmovalno) ukvarjanja s športom glede na starost 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 3,756  5 ,585 

Tabela 255: Razlike po organiziranosti (organizirana rekreacija – redna) ukvarjanja s športom glede na starost 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 7,913 5  ,161 

Tabela 256: Razlike po organiziranosti (organizirana rekreacija – neredna) ukvarjanja s športom glede na 
starost 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 4,464 5  ,485 

Tabela 257: Razlike po organiziranosti (neorganizirana rekreacija – redna) ukvarjanja s športom glede na 
starost 
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 1,735 5  ,884 

Tabela 258: Razlike po organiziranosti (neorganizirana rekreacija – neredna) ukvarjanja s športom glede na 
starost 

Organiziranost ukvarjanja s športom po starostnih kategorijah je raznolika. Tako se s športom 
organizirano tekmovalno ukvarja največ učiteljev, starih od 36 do 41 let. Predvidevamo 
lahko, da so to učitelji, ki imajo željo po večji psihični in fizični kondiciji telesa, pa tudi po 
lepo oblikovanem telesu ali pa je to naključna generacija, ki je nadaljevala z organizirano 
vadbo, torej se s športno aktivnostjo ukvarjajo vrsto let. Prav ta starostna kategorija (46,4% 
odgovorov) se pojavlja tudi pri organizirani redni rekreaciji (vsaj 1-krat do 2-krat na teden – 
vadba je sistematična). Tesno za slednjimi odstotki se nahajajo tudi vse ostale starostne 
kategorije. V kategoriji organizirane rekreacije, ki je neredna (vadba na občasnih prireditvah, 
akcijah) se ukvarja največ učiteljev starih od 54 do 59 let (55,6%) in prav slednja starostna 
kategorija se v neorganizirani rekreaciji, ki je redna (vsaj 1-krat do 2-krat na teden – vadbe je 
sistematična), pojavlja največkrat (88,9%). Pri neorganizirani neredni rekreaciji (vadba na 
občasnih prireditvah, akcijah) je najbolj zastopana kategorija učiteljev starih od 48 do 53 let. 
Zapišemo lahko, da starostne omejitve glede načina organiziranosti vadbe sploh ne obstajajo, 
torej statistične razlike, glede na starost, ne obstajajo. S športom se ukvarjajo učitelji v vseh 
starostnih obdobjih. 
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RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA STAROST IN IZBIRO VRSTE ŠPORTNE 
AKTIVNOSTI  

Zaradi velikega števila podatkov bomo v nadaljevanju prikazali tabele s podatki o 
Pearsonovem koeficientu samo za tiste spremenljivke, kjer se pojavljajo statistične razlike 
glede na posamezne kriterije. Vse ostalo gradivo je na razpolago v prilogi naloge (na CD-ju). 

 

Pogostost in razlike ukvarjanja s fitnesom (skupinska vadba) glede na starost 

STAROST UČITELJEV 

Ukvarjanje s 
športom po 

športnih panogah: 
FITNES 

(skupinska 
vadba) 

 
 

1987–1982 
(%) 

 
 

1981–1977 
(%) 

 
 

1976–1971 
(%) 

 
 

1970–1965 
(%) 

 
 

1964–1959 
(%) 

 
 

1958–1953 
(%) 

1-krat tedensko 0,0 3,7 4,5 0,0 3,6 0,0 

2-krat tedensko 14,3 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

3-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 20,0 
4-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 
5-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6-krat tedensko 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 

vsak dan v tednu 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

nikoli 85,7 96,3 90,9 100 85,7 60,0 
Tabela 259: Pogostost ukvarjanja s športom – fitnes (skupinska vadba) glede na starost 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 50,986 30  ,010 

Tabela 260: Razlike po pogostosti ukvarjanja s športom – fitnes (skupinska vadba) glede na starost 

Razlike se kažejo pri spremenljivki športne panoge fitnes (skupinska vadba) (p=0,010). S 
fitnesom se ukvarja največ učiteljev starih od 54 do 59 let, in sicer 3-krat (20,0%) ali 4-krat 
tedensko (20,0%). Iz tabele je razvidno, da so najstarejši učitelji tisti, ki se najpogosteje 
ukvarjajo s skupinsko vadbo fitnesa. Verjetno so to učitelji, ki imajo določene zdravstvene 
težave (okvara gibalnega aparata) in imajo tako zdravniško predpisano to obliko športne 
aktivnosti – fitnesa.  
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Pogostost in razlike ukvarjanja z odbojko glede na starost 
STAROST UČITELJEV 

Ukvarjanje s 
športom po 

športnih panogah: 
ODBOJKA 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

1-krat tedensko 35,7 3,7 26,1 25,0 6,9 0,0 

2-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 

3-krat tedensko 0,0 3,7 4,3 0,0 0,0 33,3 
4-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 

5-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6-krat tedensko 7,1 3,7 0,0 0,0 6,9 0,0 

vsak dan v tednu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nikoli 57,1 88,9 69,6 68,8 82,8 66,7 
Tabela 261: Pogostost ukvarjanja s športom – odbojka glede na starost 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 42,364 25  ,016 
Tabela 262: Razlike po pogostosti ukvarjanja s športom – odbojka glede na starost 

Razlike se kažejo pri pogostosti ukvarjanja s športno panogo odbojka (p=0,016). Največ 
učiteljev se z odbojko ukvarja 1-krat tedensko in ti so stari od 25 do 30 let (35,7%) ter 3-krat 
tedensko – učitelji, stari med 54 in 59 letom (33,3%). Ponovno izstopajo najstarejši učitelji, 
saj se v največjem številu in najbolj pogosto ukvarjajo z odbojko. Zapišemo lahko, da so to 
predvsem tisti učitelji, ki se vključujejo v t.i. šolsko rekreacijo ter tisti posamezniki, ki si 
želijo ohraniti dobro psihično in fizično kondicijo, saj je za kakovostno izpeljavo športne 
vzgoje še kako pomembna. 

 

Pogostost in razlike ukvarjanja z orientacijskim športom glede na starost 
STAROST UČITELJEV 

Ukvarjanje s 
športom po 

športnih panogah: 
ORIENTACIJSKI 

ŠPORT 

 
 

1987–1982 
(%) 

 
 

1981–1977 
(%) 

 
 

1976–1971 
(%) 

 
 

1970–1965 
(%) 

 
 

1964–1959 
(%) 

 
 

1958–1953 
(%) 

1-krat tedensko 8,3 7,4 4,5 0,0 0,0 20,0 
2-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 
4-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

5-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 

vsak dan v tednu 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

nikoli 91,7 92,6 95,5 100 85,7 60,0 
Tabela 263: Pogostost ukvarjanja s športom – orientacijski šport glede na starost 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 38,127 25 ,045 

Tabela 264: Razlike po pogostosti ukvarjanja s športom – orientacijski šport glede na starost 
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Razlike pri športni panogi orientacijski šport so mejne (p=0,045), pa vendar se z njim ukvarja 
največ učiteljev starih med 54 in 59 leti in to 1-krat ali 3-krat tedensko. Pri tej panogi je bilo 
odgovorov izredno malo, zato tudi prihaja do razlik. 

 

Pogostost in razlike ukvarjanja z rolanjem (na rolerjih) glede na starost 
STAROST UČITELJEV 

Ukvarjanje s 
športom po 

športnih panogah: 
ROLANJE (na 

rolerjih) 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

1-krat tedensko 0,0 22,2 9,1 0,0 0,9 0,0 

2-krat tedensko 0,0 14,8 4,5 6,3 3,4 0,0 

3-krat tedensko 8,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

4-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 
5-krat tedensko 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 

6-krat tedensko 0,0 3,7 4,5 0,0 3,4 0,0 

vsak dan v tednu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nikoli 91,7 55,6 77,3 93,8 89,7 83,3 
Tabela 265: Pogostost ukvarjanja s športom – rolanje (na rolerjih) glede na starost 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 

Pearson hi² 45,892 30  ,032 

Tabela 266: Razlike po pogostosti ukvarjanja s športom – rolanje (na rolerjih) glede na starost 

Statistične razlike se kažejo v pogostosti ukvarjanja s športom – s športno panogo rolanje (na 
rolerjih) (p=0,032). 1-krat (22,2%) in 2-krat tedensko (14,8%) rolajo učitelji stari med 31 in 
35 leti; 4-krat tedensko pa učitelji najvišje starostne kategorije od 54 do 59 let (16,7%). 
Verjetno so to učitelji, ki imajo željo ostati v dobri kondiciji telesa, ki je pri izvajanju športne 
vzgoje zelo pomembna ter tudi imeti lepo oblikovano telo. 

Pogostost in razlike ukvarjanja s turnim smučanjem glede na starost 
STAROST UČITELJEV 

Ukvarjanje s 
športom po 

športnih panogah: 
SMUČANJE 

(turno) 

 
 

1987–1982 
(%) 

 
 

1981–1977 
(%) 

 
 

1976–1971 
(%) 

 
 

1970–1965 
(%) 

 
 

1964–1959 
(%) 

 
 

1958–1953 
(%) 

1-krat tedensko 7,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2-krat tedensko 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 

3-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 
vsak dan v tednu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nikoli 92,3 96,3 86,4 100 100 83,3 

Tabela 267: Pogostost ukvarjanja s športom – smučanje (turno) glede na starost 
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 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 35,073 15  ,002 

Tabela 268: Razlike po pogostosti ukvarjanja s športom – smučanje (turno) glede na starost 

Razlike se kažejo pri spremenljivki turno smučanja (p=0,002). 1-krat tedensko se s turnim 
smučanjem ukvarjajo učitelji od 25 do 30 let (7,7%) ter učitelji stari od 31 do 35 let (3,7%);  
2-krat tedensko učitelji stari med 36 in 41 let (13,6%); 6-krat v tednu pa smučajo učitelji stari 
od 54 do 59 let (16,7%). Tudi pri teh rezultatih lahko zapišemo dejstvo, da rezultati, ki jih 
dobimo z vprašalniki, ne odražajo nujno realnega stanja. Marsikdo namreč (nenamenoma) 
odgovarja tako, kot od njega pričakujemo ali kot meni, da pričakujemo, predvsem pa tako, kot 
bi si želel, zato bi jih »pospremili« z veliko mero dvoma. Poleg tega tudi vremenski pogoji ter 
čas ne dovoljujeta, da bi lahko nekdo turno smučal 6-krat tedensko. 

 

Pogostost in razlike ukvarjanja s strelstvom glede na starost 
STAROST UČITELJEV 

Ukvarjanje s 
športom po 

športnih panogah 
STRELSTVO 

 
1987–1982 

(%) 

 
1981–1977 

(%) 

 
1976–1971 

(%) 

 
1970–1965 

(%) 

 
1964–1959 

(%) 

 
1958–1953 

(%) 

1-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 
2-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6-krat tedensko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

vsak dan v tednu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

nikoli 100 100 100 100 100 83,3 

Tabela 269: Pogostost ukvarjanja s športom – strelstvo glede na starost 

 Vrednost Stopnja svobode Statistična značilnost 
Pearson hi² 17,826 5  ,003 

Tabela 270: Razlike po pogostosti ukvarjanja s športom – strelstvo glede na starost 

Do razlik prihaja pri spremenljivki strelstvo (p=0,003), saj se s to športno zvrstjo ukvarjajo 
samo in edino učitelji v starostni kategoriji od 54 do 59 let in to 1-krat tedensko. To sta v 
bistvu samo 2 učitelja (16,7% odgovorov), ki jima je strelstvo priljubljena športna zvrst. 
Učitelji ostalih starostnih kategorij se nikoli ne ukvarjajo s to športno panogo. 

Zapišemo lahko, da do razlik prihaja zaradi sprejemanja novosti oz. novih športov, ki so v 
določeni meri generacijsko pogojeni. Lahko bi govorili (Berčič, Sila, 2007) o generacijskih 
razlikah pri izboru posameznih športnih zvrsteh oz. sprejemanju posameznih športov, ki jih 
prinašata čas in razvoj. 

Ukvarjanje z določenimi športnimi panogami v določeni meri tudi sprošča učiteljeve čustvene 
napetosti, ki so jih vsakodnevno deležni pri svojem delu. O razlikah med učitelji glede na 
starost in izbiro vrste športne aktivnosti lahko zapišemo, da se izmed enainpetdesetih 
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ponujenih športnih panog, ki smo jih navedli v vprašalniku, pojavljajo pri šestih športnih 
zvrsteh statistično značilne razlike. Ti športi so: fitnes (skupinska vadba), odbojka, 
orientacijski šport, rolanje (na rolerjih), turno smučanje in  strelstvo. Statistično značilne 
razlike se pojavljajo zaradi tistih učiteljev, ki se nahajajo v najstarejši kategoriji od 54 do 59 
let. Najstarejši učitelji se pri vseh športnih zvrsteh, pri katerih prihaja do razlik, s športom 
ukvarjajo najpogosteje. Obstaja več razlogov, zakaj se ravno ta starostna kategorija največkrat 
ukvarja s športom. En možen razlog so zdravstvene težave (npr. okvara gibalnega aparata) in 
imajo tako učitelji zdravniško predpisano, s katero športno zvrstjo (npr. fitnesom) se lahko ali 
pa morajo ukvarjati. Obstaja tudi verjetnost, da so to tisti učitelji, ki se pogosteje vključujejo v 
t. i. šolsko rekreacijo (npr. odbojka). Pri rezultatih športne zvrsti orientacijskega športa ter 
predvsem turno smučanja lahko zapišemo, da rezultati, ki jih dobimo z vprašalniki, ne 
odražajo nujno realnega stanja. Največkrat se namreč zgodi, da lahko marsikdo 
(nenamenoma) odgovarja na vprašanja tako, kot bi mi pričakovali ali želeli, zato bi jih 
»pospremili« z veliko mero dvoma. Na splošno pa lahko zapišemo, da je učiteljev glavni 
razlog ukvarjanja s športom, ne glede na starost, ohranjati in ostati v dobri psihični in fizični 
kondiciji, saj lahko le tako kakovostneje izpeljejo uro športne vzgoje. 
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7. 0 SPOZNANJA RAZISKAVE 

USMERITVE ZA NADALJNE DELO 
Na podlagi dobljenih rezultatov bomo skušali izpostaviti elemente, kjer je potrebno kakovost 
vodenja procesa športne vzgoje vzdrževati še naprej, in tiste elemente, pri katerih se kažejo 
šibke točke in pri katerih je potrebna izboljšava. Izboljšave bomo podali v obliki predlogov po 
posameznih sklopih, enako, kot si sledijo v vprašalniku (priloga 1). Opisali in analizirali 
bomo rezultate, ki smo jih pridobili z vprašalnikom za učitelje. 

Načrtovanje in izvajanje pouka je prvi sklop, v katerem smo ugotavljali, iz katerih virov, kako 
pogosto, s kom in kako učitelji načrtujejo proces športne vzgoje. Učitelji se pri načrtovanju 
procesa športne vzgoje še vedno v veliki meri naslanjajo na cilje športne vzgoje, učni načrt ter 
priprave prejšnjih let. Kot kaže, je to že vsakoletna praksa učiteljev, zato bodo v tej smeri tudi 
nadaljevali. Na tem mestu bi dodali mnenje, da naj bi učitelji pri načrtovanju procesa športne 
vzgoje bolj uporabljali literaturo, ki je namenjena specifiki razrednega pouka in športne 
vzgoje. 
Učiteljeva uporaba rezultatov testiranj za športno-vzgojni karton ter upoštevanje opisne ocene 
prejšnjega leta je pri izdelavi letne priprave še vedno zelo nizka. Upoštevanje rezultatov za 
športno-vzgojni karton bi moralo biti, pri izdelavi letne priprave, bolj dodelano oziramo 
učitelji bi jih naj upoštevali v večji meri. 
Sodelovanje razrednega učitelja in športnega pedagoga bi moralo biti pogostejše. 

V sklopu metode in oblike poučevanja smo ugotovili, da učitelji pri svojem delu še vedno 
premalo uporabljajo učno metodo demonstracije s pomočjo videa ali DVD-ja. Razlog za to 
verjetno tiči v pomanjkanju sodobne tehnologije.  
Delo z dodatnimi in dopolnilnimi nalogami ter kartoni bi morali biti pogosteje uporabljena 
učna oblika dela, saj učitelju omogoča, da učence navaja na samostojno delo, hkrati pa lahko 
učitelj bolj prosto nadzoruje vadeče učence ter jih tako usmerja, korigira in svetuje. 

V sklopu preverjanje in ocenjevanje znanja smo pridobili mnenja učiteljev, na kaj vse so 
pozorni pri oblikovanju ocene. Pri slednjem namreč učitelji še vedno največkrat upoštevajo 
napredek učenca, učenčev trud, sodelovanje učenca pri športni vzgoji ter znanje učenca. Ta 
slika se je pokazala že pred leti v raziskavi V. Štemberger (2003c). Mnenja smo, da bi učitelji 
morali pri oblikovanju ocene bolj upoštevati stopnjo osvojenosti gibalnih in teoretičnih znanj, 
kot pa vedenjske vzorce posameznikov. 

Najpomembnejši trditvi učiteljev pri pouku športne vzgoje, v sklopu motiviranja učencev, sta, 
da jih učitelji spodbujajo in bodrijo ter postavljajo realne cilje in jih pohvalijo, ko jih 
dosežejo. Pouk športne vzgoje bi bil kakovostneje izpeljan tudi tako, da bi učitelji skupaj z 
učenci izbirali teme in vsebine, ki jih bodo obravnavali, kar pa je po drugi strani nedosegljivo, 
saj so učenci premajhni, da bi lahko na kakršenkoli način vplivali in uveljavljali svoje mnenje. 
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V sklopu individualizacije in diferenciacije pouka športne vzgoje smo iskali odgovore na 
trditve, kako pogosto in na kakšen način učitelji diferencirajo oziroma individualizirajo delo. 
Učitelji delo premalokrat individualizirajo in diferencirajo. Kot kaže, je to področje kritično in 
bi na tem mestu morali učitelje usmerjati v dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja. 

Sklop stalnega strokovnega izpopolnjevanje zajema kar nekaj spremenljivk. Učitelji se 
seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj udeležujejo redko. Za svoje izobraževanje 
pogosteje uporabljajo internet, kot je pred leti v raziskavi ugotovila V. Štemberger (2003c). 
Zadovoljni smo lahko z rezultati na področju prebiranja revij in časopisov, saj jih razredni 
učitelji prebirajo kar pogosto.  
Drugačna slika se kaže na področju sodelovanja učiteljev s prispevki v strokovnih revijah, saj 
je visok odstotek tistih učiteljev, ki svojega znanja in izkušenj ne delijo naprej. 
Interes za udeležbo na posameznih seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanja (ples, 
igre z žogo, smučanje, plavanje, vsebine atletike, mini rokomet…) se sicer kaže, vendar se jih 
učitelji ne udeležujejo v pretiranem številu.  

Sklop vključenost v delo šole in izvenšolske dejavnosti nam je posredoval rezultate o tem, 
kakšna je angažiranost v delo učiteljev na šoli in izven šole. Učitelji se o problematiki športne 
vzgoje premalo pogovarjajo s športnimi pedagogi, prav tako se ne udeležujejo strokovnih 
aktivov športnih pedagogov. Pri športnih dejavnostih, ki niso vezane na pouk, učitelji na šoli 
in izven šole zelo malo sodelujejo. Menimo, da bi morala biti njihova angažiranost za te 
dejavnosti večja. 

V sklopih pogoji za delo in zadovoljstvo z delom smo ugotovili, da večino vprašanih učiteljev 
ne dobi osebne športne opreme v šoli. Glede na nezadovoljstvo učiteljev o opremljenosti s 
sodobno tehnologijo predvidevamo, da je le ti nimajo na voljo in tako ti rezultati vzporedno 
vplivajo na rezultate o uporabi metod dela (redko video ali DVD uporablja 47% učiteljev, 
nikoli pa 50% učiteljev). Povzamemo lahko, da je opremljenost šol slaba ter da se kaže 
potreba po novi opremi, rekvizitih, sodobni tehnologiji, predvsem pa potreba po osebni 
opremi, ki naj bi jo učitelj dobil v šoli, saj naj bi le tako korektno in bolj kakovostno opravljal 
svoje delo. 

V sklopih o pogostosti in načinu športne aktivnosti ter ukvarjanju s športom v prostem času 
smo ugotovili, da so učitelji v povprečju aktivni 3 ure na teden.  
Z neorganizirano obliko športne aktivnosti se ukvarja največ anketiranih učiteljev. 
Najbolj priljubljena tako organizirana kot neorganizirana oblika vadbe učiteljev v njihovem 
prostem času je hoja oziroma sprehod. Tako lahko zapišemo dejstvo, da se učitelji zavedajo 
pomena njihove športne aktivnosti, saj tako ostanejo v boljši fizični in psihični kondiciji in 
tako tudi bolj kakovostno izvajajo proces športne vzgoje. 

Oblikovati splošno veljavni model, ki je vezan na športno aktivnost razrednih učiteljev v 
povezavi s kakovostjo športne vzgoje, je težko postaviti, ker gre tukaj za proces spremljanja 
in vrednotenja rezultatov. S pomočjo dobljenih rezultatov lahko nakažemo in opozorimo na 
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nekatere izboljšave, ki se kažejo na posameznih šolah, šole same pa se odločijo, ali bodo 
predlagane rešitve sprejele ali ne. Model je temeljil na naslednjih področjih športne vzgoje: 

� načrtovanje in izvajanje pouka,  
� metode in oblike poučevanja,  
� preverjanje in ocenjevanje znanja,  
� motiviranje učencev,  
� individualizacija in diferenciacija,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev,  
� vključenost v delo šole in izven šolske dejavnosti,  
� pogoji za delo,  
� zadovoljstvo z delom; 

 
ter na naslednjih področjih učiteljeve športne aktivnosti: 

� pogostost športne aktivnosti (kolikokrat na teden, mesec, leto),  
� način športne aktivnosti (organizirana ali neorganizirana oblika vadbe),  
� ukvarjanje s športom (posamezne športne panoge) v prostem času.  

Podatke smo pridobili s pomočjo vprašalnika (priloga 1), katerega so reševali vsi razredni 
učitelji od prvega do petega razreda, ki so poučevali tudi športno vzgojo. Šole bi lahko za 
izboljšanje svojega dela na svojih šolah uporabile prav te vprašalnike ter se za pomoč pri 
vrednotenju in doseganju zastavljenih ciljev obrnile še na druge institucije (npr. Pedagoška 
fakulteta, Fakulteta za šport), ki bi izvajale tudi zunanje vrednotenje rezultatov, pa tudi 
organizirale dodatne seminarje prav na pomanjkljivih področjih. Z dobljenimi rezultati je 
potrebno seznaniti šole, ki so sodelovale v našem vzorcu. Ravnatelji nekaterih šol so celo 
sami izpostavili mnenje in podali predlog, da želijo povratno informacijo dobljenih podatkov 
naše raziskave. Vsem šolam, zajetih v vzorec, je potrebno ponuditi pomoč, če bi želele same 
izpeljati spremljanje in vrednotenje rezultatov na področju športne vzgoje ali pa uporabiti 
katero od ponujenih rešitev.  
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8.0 ZAKLJUČKI 
Namen dela je bil opredeliti športno aktivnost učiteljev v prostem času in opisati pomen 
kakovostnega izvajanja športne vzgoje. Z uporabo kvantitativne metodologije smo na vzorcu 
učiteljev, ki od 1. do 5. razreda poučujejo in vodijo tudi športno vzgojo, proučili značilnosti 
populacije glede na način in pogostost ukvarjanja s športom v prostem času, s katerimi 
športnimi aktivnostmi se učitelji ukvarjajo v prostem času, kakšna je njihova organiziranost 
športne aktivnosti, kako pogosto, kdaj, koliko časa in kje so gibalno/športno ne/aktivni ter 
kakšno je učiteljevo izvajanja procesa športne vzgoje ter drugih značilnosti in lastnosti, 
izraženih pri pouku športne vzgoje. Znanstveni prispevek magistrskega dela je poglobljen 
vpogled v značilnost populacije učiteljev na razredni stopnji osnovne šole, predvsem v 
kvaliteto izvajanja pouka in njihovo športno aktivnost v prostem času.  

Oblikovan je tudi model, vezan predvsem na to, kaj lahko za boljšo kakovost športne vzgoje 
na razredni stopnji naredimo zunaj šole, torej na fakultetah, zavodih in podobno. Vsebina dela 
lahko predstavlja izhodišče razvoju znanstvenega področja didaktike športne vzgoje. 
Magistrsko delo nam je podalo celosten vpogled v populacijo učiteljev na razredni stopnji 
osnovne šole ter v kvaliteto izvajanja športno-vzgojnega procesa. Na podlagi ocenjenega 
stanja smo oblikovali model zagotavljanja kakovosti pri športni vzgoji v prvih petih razredih 
osnovne šole, ki naj bi temeljil na učiteljevem pozitivnem zavedanju o pomenu njegove 
športne aktivnosti v prostem času, ki posledično vpliva na kakovostno voden proces športne 
vzgoje, in tako vpletenim šolam in učiteljem podali predlog, kaj lahko storijo sami tam, kjer 
se kažejo šibke točke, to je predvsem v učiteljevem pozitivnem zavedanju ukvarjanja s 
športom, ki pozitivno vpliva na izvajanje samega procesa, kar bo prispevalo k večji 
strokovnosti na področju izvajanja športno-vzgojnega procesa. 

Naloga je bila opravljena na vzorcu devetdesetih osnovnih šol, na vzorcu 208 učiteljev, ki so 
v šolskem letu 2012/2013 poučevali od prvega do petega razreda in vodili tudi športno 
vzgojo. V mesecu septembru, leta 2012, smo na šolah pridobili dovoljenja ravnateljev, 
katerim smo podrobno predstavili namen in cilje raziskave. Dogovorili smo se za čas 
izpolnjevanja oziroma vračanja spletnih vprašalnikov. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo 
od 26. septembra 2012 do 11. novembra  2012.  

Podatke smo pridobili z vprašalnikom (priloga 1), namenjenim učiteljem razrednega pouka v 
osnovni šoli, ki poučujejo tudi športno vzgojo. Prvi del vprašalnika je skonstruirala V. 
Štemberger (2003), ki ga je povzela po vprašalnikih za ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti v vzgoji in izobraževanju (v Modro oko, 2001). Vprašalnik je bil predelan in 
prilagojen področju športne vzgoje v prvem triletju. Namenjen je objektivni in subjektivni 
oceni kakovosti na področju športne vzgoje. Vprašanja v vprašalniku so bili zaprtega tipa, 
anketiranci pa so odgovarjali na tristopenjski lestvici Likertovega tipa. Celoten vprašalnik je 
sestavljal 40 vprašanj, ki so zajemala naslednja področja: podatki o učitelju, načrtovanje in 
izvajanje pouka športne vzgoje, metode in oblike poučevanja športne vzgoje, preverjanje in 
ocenjevanje znanja, motiviranje učencev, individualizacija in diferenciacija, stalno strokovno 
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izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in izven šolske dejavnosti, 
pogoji za delo, zadovoljstvo z delom, pogostost športne aktivnosti, način športne aktivnosti, 
ukvarjanje s športom (posameznimi športnimi panogami) v prostem času.  

Glede na zastavljene cilje in hipoteze smo oblikovali sledeče zaključke: 

1) stanje na področju športne vzgoje je glede na posamezne kriterije (načrtovanje in 
izvajanje pouka, metode in oblike poučevanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, 
motiviranje učencev, individualizacija in diferenciacija pouka, stalno strokovno 
izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev, vključenost v delo šole in izven šolske 
dejavnosti,pogoji za delo in zadovoljstvo z delom) zadovoljivo. Ponekod se sicer kažejo 
odstopanja navzgor, na drugih področjih navzdol, pa vendar lahko zapišemo nekaj 
skupnih tendenc, kjer bi lahko prišlo do izboljšav stanja, in sicer na področju uporabe in 
opremljenosti s sodobno tehnologijo, večja raznolikost pri črpanju informacij, boljše 
sodelovanje med razrednim učiteljem in športnim pedagogom, izboljšanje rabe in uporabe 
oblik in metod dela (večja diferenciacija dela), bolj temeljito načrtovanje športno-
vzgojnega procesa, večja motiviranost učiteljev za udeležbo na seminarjih stalnih 
strokovnih izpopolnjevanj.  

Podatke naše raziskave lahko primerjamo z raziskavo V. Štemberger (2003c) in po sklopih, 
kot si sledijo v vprašalniku, zapišemo naslednje: 

NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE POUKA 
Pogostost črpanja informacij, iz posameznih virov, za ure športne vzgoje se ni spremenila, saj 
so izsledki obeh raziskav pokazali popolnoma identično zaporedje. Učitelji si še vedno 
najpogosteje pomagajo z letno pripravo, s cilji športne vzgoje ter z učnim načrtom. Pri 
načrtovanju še vedno črpajo premalo informacij iz strokovne literature, literature s strokovnih 
izpopolnjevanj ter iz revij ali časopisov, ki so namenjeni učiteljem razrednega pouka. 
Spremenil pa se je trend uporabe virov sodobne tehnologije. Učitelji si namreč bolj pomagajo 
z internetom. Raba videoposnetkov še vedno ostaja na enakem, nizkem nivoju, čeprav je za 
kakovostno izpeljan pouk več kot dobrodošla, saj z njeno pomočjo učitelj pripomore k 
boljšemu razumevanju snovi in h kakovostnejšemu pouku. 
Pri načrtovanju letne priprave učitelji še vedno ne upoštevajo dovolj rezultatov športno-
vzgojnega kartona in opisnih ocen prejšnjih let, kar pomeni, da pri načrtovanju ne upoštevajo 
posebnosti učencev, prav tako ne njihovih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Verjetno se 
učitelji premalo zavedajo pravega pomena rezultatov športno-vzgojnega kartona, opisne 
ocene pa so verjetno pomanjkljivo zapisane in tako ne dajo »pravih« informacij. Tako lahko 
rečemo, da letno pripravo učitelji prenašajo iz leta v leto, ne da bi jo prilagajali učencem ter 
njihovemu (ne)osvojenemu (ne)znanju. 
Timsko načrtovanje razrednega učitelja in športnega pedagoga je več kot dobrodošlo, pa tudi 
pouk bi bil tako kakovostneje izpeljan, saj je tako razredni učitelj podrobneje seznanjen s 
specifičnimi vsebinami in novitetami na področju športne vzgoje, vendar temu ni tako, saj so 
izsledki raziskav pokazali »redko« medsebojno sodelovanje.  
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METODE IN OBLIKE POUČEVANJA  
Trend uporabe učnih metod pri pouku športne vzgoje se je spremenil. Metodo demonstracije 
(učitelj sam) so učiteljice izvajale v 35,8% (Štemberger, 2003c), danes 87%. Učna metoda 
demonstracije s pomočjo videa ali DVD-predvajalnika pa se do danes ni spremenila in ostaja 
na enakem, nizkem, nivoju. 
Pri uporabi učnih oblik dela se je zaporedje rezultatov ponovilo. Poligoni, vadba po postajah, 
obhodna vadba in štafete so tiste oblike dela, ki so pri pouku športne vzgoje najbolj zastopane 
oziroma uporabljene. Na drugi strani pa učitelji še vedno zelo malo uporabljajo delo z 
dopolnilnimi in dodatnimi nalogami ter delo s kartoni. Slednje oblike dela zahtevajo od 
učiteljev več dodatne priprave na vzgojno-izobraževalno delo, zato se jih poslužujejo zelo 
redko ali celo nikoli. Razlog za to je verjetno tudi slabše poznavanje teh učnih oblik dela. 
Smo mnenja, da bi morali učitelji bolj uporabljati prav slednje učne oblike, saj pripomorejo k 
pestrosti vadbe, predvsem pa zagotavljajo večjo individualizacijo in diferenciacijo. Razlogi za 
zelo nizko uporabo omenjenih učnih oblik so verjetno tudi v tem, da je na tržišču zelo malo 
kartonov, učitelji pa jih verjetno sami manj pripravljajo.  

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 
Prioriteta učiteljev pri oblikovanju ocene, gledano po višji frekvenci odgovorov, je danes višja 
kot pred leti, pa vendar ostaja v enakem zaporedju. Učitelji največ poudarka, pri oblikovanju 
ocene, dajejo napredku učenca, trudu učenca, znanju in sodelovanju učenca pri športni vzgoji. 
Menimo, da bi učitelji pri oblikovanju ocene morali bolj upoštevati stopnjo gibalnih in 
teoretičnih znanj, kot pa ocenjevati t.i. nekognitivne cilje, kot so vedenjski vzorci, 
sposobnosti, stališča. 

MOTIVIRANJE UČENCEV  
V sklopu motiviranja učencev je zaporedje odgovorov izpred nekaj let do danes ostalo, prav 
tako, enako. Učitelji najpogosteje motivirajo učence tako, da jih spodbujajo in bodrijo ter 
postavljajo realne cilje in jih pohvalijo, ko jih dosežejo, kar je za kakovostno izpeljan pouk 
najpomembneje. Kaznovanje in grajanje učencev, ki motijo ure športne vzgoje, ostaja na dnu 
lestvice. 

INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA POUKA 
Najpogostejši trditvi individualiziranega in diferenciranega dela, ki so jih učitelji navedli v 
raziskavi, sta, da učencem, ki zaostajajo v znanju, pomagajo in da vse učence v oddelku enako 
upoštevajo. Vendar učitelji še vedno delo pri pouku športne vzgoje premalo diferencirajo 
(pogosto to stori slabih 60% učiteljev) in individualizirajo (pogosto to stori 61% učiteljev), 
kar pomeni, da pri načrtovanju priprave ne upoštevajo dovolj posameznikovih gibalnih in 
funkcionalnih sposobnosti. V raziskavi (Štemberger, 2003c) so bili odstotki občutno nižji 
(delo pogosto individualizira 38,8% učiteljev, diferencira 50,7% učiteljev). V tem sklopu, 
sklopu individualizacije in diferenciacije, so vsi ostali rezultati tudi pričakovani. Pokazali so 
namreč, da večina učiteljev uporablja bolj znane in enostavne učne metode ter učne oblike, 
medtem ko nekaterih zahtevnejših – delo z dopolnilnimi ali dodatnimi nalogami − ne 
uporabljajo pogosto. Ugotovili smo tudi, da učitelji učence premalo usmerjajo k dopolnilnemu 
pouku. Na tem mestu se pojavlja tudi vprašanje, ali na šolah dejansko izvajajo dopolnilni  
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pouk. Delo je tako premalo individualizirano in diferencirano. To pomeni, da ne upoštevajo 
dovolj posameznikovih funkcionalnih in gibalnih sposobnosti − pouk je tako izpeljan manj 
kakovostno. 

STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 
Učitelji se seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj redko ali nikoli ne udeležujejo, 
verjetno zaradi recesijskih ukrepov, čeprav smo jih opozorili, naj jih ne upoštevajo. Razlog za 
tako nizko udeležbo na seminarjih so morda tudi finančna sredstva, oddaljenost krajev, kjer 
potekajo programi, ali pa morda celo neprivlačna in zelo skopa ponudba športno-didaktičnih 
vsebin.  
Učitelji najpogosteje črpajo informacije za svoje izobraževanje iz ustnega izročila – s 
športnim pedagogom. Visoko mesto iskanja informacij za svoje izobraževanje zaseda internet, 
ki je pred leti, v raziskavi V. Štemberger (2003c), zasedal občutno mesto na dnu lestvice. 
Zapišemo lahko, da učitelji postajajo dovzetnejši za »modernejši« trend iskanja informacij. 
Na internetu namreč zasledimo najnovejše podatke in datoteke, ki so vedno bolj dobrodošel 
vir črpanja informacij za svoje izobraževanje. Tuje strokovne knjige in časopisi so med 
učiteljicami zelo malo uporabljani. 
Najbolj brani reviji razrednih učiteljev sta Razredni pouk in Šolski razgledi, ostale revije 
učitelji poznajo in prebirajo zelo malo, še manj pa s svojimi prispevki sodelujejo v strokovnih 
revijah in časopisih. Rezultati izpred nekaj let so identični z današnjimi rezultati. 
Učitelji se kongresov Šport mladih, Otrok v gibanju ali Posveti športnih pedagogov 
udeležujejo v zelo majhnem številu. 
Seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja športne vzgoje (npr. drsanje, 
mini nogomet, mini rokomet, mini odbojka, rolanje, šola v naravi, osnovna motorika …) se 
učitelji redko ali celo nikoli ne udeležujejo. Razlog za to so morda zelo skopa ponudba 
športno-didaktičnih vsebin, finančna sredstva ali pa oddaljenost krajev, kjer potekajo 
seminarji. Če primerjamo rezultate danes in izpred nekaj let, vidimo, da se trend udeležbe na 
stalnih strokovnih izpopolnjevanjih, glede izbire seminarja, ni spremenil. Učitelji so se in se 
še vedno najpogosteje udeležujejo seminarjev s področja plesa, splošnih didaktičnih vsebin, 
iger z žogo. Veliko porast pa prikazuje odstotek udeležbe na seminarju s področja plavanja, ki  
ga  pred leti ni bilo moč zaznati.  
Želja učiteljev po udeležbi na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj je večja od 
dejanske udeležbe. Učitelji bi se želeli najpogosteje izobraževati s področja osnovne 
motorike, iger z žogo, splošnih didaktičnih vsebin in plesa. 

VKLJUČENOST V DELO ŠOLE IN IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI 
Učitelji se sestankov strokovnih aktivov na šoli redno udeležujejo, s kolegi športnimi 
pedagogi pa se srečujejo redko ali celo nikoli. Prav slednji sestanki aktivov so več kot 
dobrodošli, saj lahko razredni učitelji posredno, preko športnih pedagogov, pridobijo najbolj 
ažurne informacije s področja športa. Na tem mestu bi lahko zapisali, da bi bilo potrebno 
medsebojno sodelovanje razrednih učiteljev in športnih pedagogov podkrepiti, da bi bili 
pogostejši in tako tudi v obojestransko zadovoljstvo. Na pomanjkljivost sodelovanja 
razrednega učitelja in športnega pedagoga je opozorila že V. Štemberger (2003c).  
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Najpogosteje učitelji na področju športne vzgoje sodelujejo pri izvedbi testiranj za športno-
vzgojni karton ter izvedbi in evalvaciji športnih dni. Zelo malo učiteljev sodeluje pri 
dopolnilnem pouku, v športnih oddelkih, pri Cicibanu planincu ter različnih tečajih v okviru 
športne vzgoje. To so dejavnosti predvsem mlajših otrok, zato bi bila vključenost razrednih 
učiteljev nujno potrebna. Kakovostna športna vadba namreč zahteva poglobljena znanja o 
posamezni športni dejavnosti in razvojnih posebnostih posameznika, ki pa jih primanjkuje 
tistim mentorjem, ki nimajo ustrezne izobrazbe športne smeri, zato so tudi rezultati, 
sodelovanja učiteljev, temu primerni. 
Vodenje interesnih dejavnosti na šoli in izven šole na področju športa je s strani razredih 
učiteljev zelo malo zastopano.  

POGOJI ZA DELO 
Učitelji vodijo športno vzgojo v športni opremi v 82% odgovorov. Zapišemo lahko najbolj 
zaskrbljujoč podatek, da večino vprašanih učiteljev ne dobi osebne športne opreme v šoli. 
Menimo, da bi odstotek pridobitve osebne športne opreme učitelja moral biti višji, saj je 
osebna športna oprema učiteljev tudi del kvalitetnega športno-vzgojnega procesa, ne le z 
vidika zgleda ampak predvsem varnosti. 

ZADOVOLJSTVO Z DELOM 
Najpomembnejša komponenta zadovoljstva učiteljev z delom in pogoji na šoli je medsebojno 
sodelovanje razrednih učiteljev. Učitelji so najbolj nezadovoljni s sodobno tehnologijo, ki jo 
imajo pri pouku športne vzgoje na razpolago.  
 

2) Stanje na področju učiteljeve športne aktivnosti v prostem času je, glede na posamezne 
kriterije/kazalce kakovosti (pogostost športne aktivnosti, oblike športne aktivnosti, 
ukvarjanje s športom – s posameznimi športnimi panogami), zelo dobro in se nahaja nad 
slovenskim povprečjem. 

Podatke naše raziskave smo primerjali z raziskavami športno-rekreativne dejavnosti 
prebivalcev Slovenije (SJM) (Petrović, Ambrožič, Sila, 1992; Petrović, Ambrožič, Sila, 
Doupona, 1996 in 1997; Berčič, 2001b); Berčič in Sila, 2007; Pori in Sila, 2010a in 2010b) in 
lahko zapišemo naslednje: 
 
POGOSTOST ŠPORTNE AKTIVNOSTI 
Ugotovili smo, da je frekvenca pogostosti učiteljeve športne aktivnosti v prostem času  2 do 
3-krat na teden – v povprečju so torej učitelji športno aktivni 3 ure tedensko − ter da je zanje 
športna aktivnost zelo pomembna komponenta preživljanja prostega časa. Rezultati naše 
raziskave nam povedo, da so učitelji bolj športno aktivni, kot pa Slovenci v raziskavah 
Slovenskega javnega mnenja (SJM), ki se s športom, v povprečju, ukvarjajo le 1-krat 
tedensko.  
Po pogostosti vadbe v tednu, gledano po posameznih športnih panogah, se učitelji najraje 
ukvarjajo s plavanjem, hojo oziroma sprehodi, planinstvom oziroma gorništvom, cestnim 
kolesarstvom, plesom, z badmintonom, s tekom v naravi, alpskim smučanjem, z aerobiko in 
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jutranjo gimnastiko. V povprečju se z navedenimi športnimi panogami ukvarjajo 1-krat do 2-
krat tedensko, v zadnjih 12 mesecih.  

OBLIKE ŠPORTNE AKTIVNOSTI 
Neorganizirana oblika športne aktivnosti je tista, s katero se ukvarja največ učiteljev. Najbolj 
priljubljena organizirana oblika vadbe med učitelji, torej v društvih ali klubih, je aerobika, 
sledijo ples, hoja oziroma sprehodi ter joga.  
Najbolj zastopane športne panoge neorganizirane vadbe so: plavanje, hoja oziroma sprehodi, 
tek v naravi, planinstvo, gorništvo, cestno kolesarstvo, badminton, ples, alpsko smučanje, 
jutranja gimnastika (vadba doma).  
Podatki zadnje študije o športno rekreativni dejavnosti Slovencev iz leta 2008  (Pori in Sila, 
2010a) kažejo, da se kar dve tretjini, sicer aktivnih prebivalcev, s športno rekreacijo ukvarja 
neorganizirano.  Kot najpogostejšo neorganizirano obliko športne aktivnosti so pokazale tudi 
pretekle raziskave (SJM). Tako lahko zapišemo, da so rezultati naše raziskave in raziskave o 
športno rekreativni dejavnosti Slovencev (SJM) medsebojno primerljivi.  
Povzamemo lahko, da je najbolj zastopana športna aktivnost pri učiteljih, tako organizirana 
kot neorganizirana oblika vadbe, hoja oziroma sprehod. Sklepamo lahko, da je učiteljem 
najbližja, saj jo praktično lahko izvajajo vsak dan, ne glede na vremenski čas ali vezanost na 
čas. Visok odstotek te športne panoge v domačem, družinskem okolju, nam daje slutiti, da se 
večina učiteljev zaveda pomena redne vadbe ne glede na to, ali je povezana z ohranjanjem 
določenih gibalnih sposobnosti ali z otrokovim gibalnim razvojem.  

UKVARJANJE S ŠPORTOM (S POSAMEZNIMI ŠPORTNIMI PANOGAMI) 
Najbolj zastopane športne aktivnosti, s katerimi se učitelji ukvarjajo organizirano (v društvih, 
klubih…), so: aerobika (26,0%), ples (15,3%), hoja oziroma sprehodi (14,1%), joga (10,2%), 
kolesarstvo – cestno (8,7%), planinstvo, gorništvo (8,5%), tek v naravi (7%). Neorganizirano, 
torej sami ali v krogu družine ali prijateljev, se s športom ukvarja več učiteljev kot 
organizirano. Športne aktivnosti si sledijo v naslednjem zaporedju: plavanje (85,8%), hoja 
oziroma sprehodi (85,2%), tek v naravi  (68,3%), planinstvo, gorništvo (66%), kolesarstvo – 
cestno (65,1%), badminton (58%),ples (52,8%), smučanje – alpsko (51,7%), jutranja 
gimnastika, vadba doma (49,6%), atletika (35,3%), odbojka (32,8%), alpinizem (25,4%), 
namizni tenis (24,6%), obiskovanje trimskih stez (23,7%), balinanje (23,0%), rolanje (na 
rolerjih) (22,5%), drsanje (21,7%), fitnes (21,6%). Najbolj zastopana športna aktivnost pri 
učiteljih, tako organizirana oblika vadbe kot neorganizirana, je hoja oziroma sprehod.  

V zadnji raziskavi Slovenskega javnega mnenja iz leta 2008 (Pori in Sila, 2010a; Pori in Sila, 
2010b) je najbolj zastopana športna panoga hoja oziroma sprehod (58,0%); sledijo plavanje 
(34,8%), kolesarjenje (24,9%), alpsko smučanje (16,6%), planinarjenje (14,6%), tek v naravi 
(11,7%), nogomet (11,5%), ples (11,4%), fitnes (9,7%), badminton (8,9%). 
Številke naše raziskave so v primerjavi raziskav Slovenskega javnega mnenja zelo visoke, 
vendar je realna slika verjetno drugačna. Pri reševanju vprašalnika so učitelji npr. alpinizem 
verjetno zamenjali s pohodništvom ali gorništvom, saj so rezultati nenavadno visoki. Lahko bi 
tudi rekli, da obstaja velika verjetnost, da učitelji odgovorov niso najbolje razumeli, kot to, da 
se res toliko ukvarjajo s posamezno športno zvrstjo. Obstaja tudi možnost, da so učitelji 
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reševali tako, kot bi si želeli, ali tako, kot se od njih pričakuje. Vsekakor pa lahko zapišemo 
dejstvo, da se učitelji popolnoma zavedajo pomena športne vadbe, saj le tako ostanejo v boljši 
psihični in fizični kondiciji, s tem pa tudi vplivajo na kakovostneje izpeljan proces športne 
vzgoje. 
 
3) Rezultati, v katerih so se pojavile razlike med učitelji različnih starosti, so obsegali 132 

spremenljivk in so se pojavile v naslednjih kazalcih kakovosti: 
� načrtovanje in izvajanjem pouka, 
� metode in oblike poučevanja, 
� preverjanje in ocenjevanje znanja,  
� motiviranje učencev,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učitelja. 

Razlike med učitelji različnih starosti se kažejo na področju črpanja informacij pri 
pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, revij in televizijskih programov, saj najbolj 
pogosto to počnejo učitelji starostnih kategorij od 48 do 53 let in 36 do 41 let. Največ 
virov iz stalnih strokovnih izpopolnjevanj uporabljajo učitelji stari od 31 do 35 let. V 
sklopu metode in oblike poučevanja se razlike kažejo pri spremenljivki pri športni vzgoji 
uporabljam učno metodo dela s kartoni. Najpogosteje jo uporabljajo učitelji stari med 54 
in 59 leti ter učitelji med 31 in 35 leti. Učnih oblik dela z dopolnilnimi nalogami se 
najpogosteje poslužujejo učitelji stari med 54 in 59 leti ter učitelji stari med 25 in 35 leti. 
Razlike se kažejo pri spremenljivki dela s homogenimi in heterogenimi skupinami. 
Razlike med vsemi starostnimi skupinami so zelo majhne, pa vendar lahko zapišemo, da 
jo najpogosteje uporabljajo učitelji stari med 42 in 47 leti. V sklopu preverjanje in 
ocenjevanje prihaja do razlik pri spremenljivki oblikovanja ocene, pri upoštevanju 
napredka učenca. Učitelji v skoraj vseh starostnih kategorijah pri oblikovanju ocene 
100% upoštevajo napredek učenca. Pri oblikovanju ocene, glede na upoštevanje interesa 
učenca do športne vzgoje se kažejo največje razlike pri učiteljih, ki so stari od 25 do 30 let 
in pri učiteljih starih od 48 do 53 let, saj napredek učenca pri oblikovanju ocene 
upoštevajo v največji meri. V sklopu motiviranja učencev se kažejo razlike pri 
spremenljivki z učenci skupaj načrtujem teme, vsebine, ki jih bomo obravnavali. Izmed 
vseh skupin učiteljev to metodo najpogosteje uporabljajo učitelji, ki so stari med 48 in 53 
leti ter učitelji stari med 54 in 59 leti. V sklopu stalnega strokovnega izpopolnjevanja se 
kaže največ statističnih razlik pri pogostosti udeležbe na seminarjih. Tako se starejši 
učitelji v starosti od 54 do 59 let najpogosteje udeležujejo seminarjev stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja. Razlike se kažejo tudi v iskanju informacij iz strokovnih 
domačih revij in časopisov. Najpogosteje jih iščejo učitelji, ki imajo od 54 do 59 let. 
Najbolj pogosto internet pri iskanju informacij uporabljajo mlajši učitelji, stari od 25 do 
30 let. Statistične razlike se kažejo v prebiranju revij Šolski razgledi, Didakta,  Razredni 
pouk. Udeležba na seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanje je zelo statistično 
raznolika: Zlati sonček, Krpan, Šola v naravi, Vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo, 
Mini rokomet, Osnovne motorike, Igre z žogo, Splošne didaktične vsebine. Najbolj 
pogosto se seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj udeležujejo učitelji stari od 54 do 
59 let. Razlike po želenih udeležbah na seminarjih se kažejo v kar štirih spremenljivkah: 
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Šola v naravi, Osnovna motorika, Plavanje, Rolanje. Želja po udeležbi v navedenih 
programih stalnih strokovnih izpopolnjevanj je večja pri mlajših učiteljih, in sicer starih 
od 25 do35 let.  
Do razlik prihaja v zgolj petindvajsetih spremenljivkah. Hipotezo (H1) o obstoju 
statistično značilnih razlik med učitelji različnih starosti tako ovržemo. 

 
4) Razlike med učitelji glede na izobrazbo smo iskali v 132 spremenljivkah, ki so se 

pojavile v naslednjih kazalcih kakovosti:  
� načrtovanje in izvajanje pouka, 
� metode in oblike poučevanja, 
� motiviranje učencev,  
� individualizacija in diferenciacija,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učitelja. 

Med učitelji z različno izobrazbo se statistično značilne razlike kažejo pri pogostosti 
črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje z interneta. Najbolj pogosto 
internet pri svojem načrtovanju uporabljajo učitelji z univerzitetno izobrazbo. Pri izdelavi 
letne priprave, glede na upoštevanje testiranj za športno-vzgojni karton, se kažejo 
največje razlike pri učiteljih, ki imajo univerzitetno izobrazbo, saj rezultate testiranj 
upoštevajo v največji meri. Pri izdelavi letne priprave učitelji s končano višješolsko 
izobrazbo najpogosteje upoštevajo opisne ocene iz prejšnjega leta. V sklopu metode in 
oblike poučevanja se razlike kažejo pri spremenljivki pri športni vzgoji uporabljam učno 
obliko dela v igralnih skupinah. Najpogosteje jo uporabljajo učitelji, ki imajo končano 
višješolsko izobrazbo. Razlike se kažejo pri spremenljivki učne oblike dela s kartoni. 
Odstotki med učitelji s končano višješolsko izobrazbo in končano univerzitetno izobrazbo 
so približno enaki. Pa vendar je več učiteljev, ki redko uporabljajo metodo dela s kartoni, 
tistih s končano višješolsko izobrazbo. V sklopu motiviranja učencev se kažejo razlike pri 
spremenljivki Z učenci skupaj izbiram metode dela, saj le to stori največ učiteljev s 
končano univerzitetno izobrazbo. V tem sklopu se kažejo statistične razlike pri 
spremenljivki pomagam učencu, ki zaostaja v znanju. Ne glede na stopnjo izobrazbe 
učitelji vedno in povsod pomagajo učencem, ki zaostajajo v znanju. Pri spremenljivki 
učenci delajo pri športni vzgoji istočasno več stvari, se kažejo razlike pri tistih učiteljih, ki 
imajo končano višješolsko izobrazbo. V sklopu stalnega strokovnega izpopolnjevanja se 
kaže največ statističnih razlik pri pogostosti udeležbe na seminarjih. Tako se učitelji s 
končano višješolsko izobrazbo najpogosteje udeležujejo seminarjev stalnih strokovnih 
izpopolnjevanj. Najbolj pogosto internet pri iskanju informacij uporabljajo učitelji z 
univerzitetno izobrazbo. Najpogosteje informacije iz tujih knjig iščejo učitelji, ki imajo 
končano univerzitetno izobrazbo. Statistične razlike se kažejo v prebiranju revij Šolski 
razgledi, Didakta, Pedagoška obzorja, Vzgoja in izobraževanje. Najbolj pogosto revije 
prebirajo tisti učitelji, ki imajo končano višješolsko izobrazbo. Učitelji s končano 
univerzitetno ali višješolsko izobrazbo le redko sodelujejo v strokovnih revijah. Edini, ki 
sodelujejo, so učitelji, ki imajo končan magisterij oz. doktorat, vendar jih zaradi majhnosti 
vzorca ne moremo upoštevati. Udeležba na seminarjih stalnega strokovnega 
izpopolnjevanje je zelo statistično raznolika: Zlati sonček, Krpan, Šola v naravi, Vsebine 
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atletike, Vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo, Mini nogomet, Osnovne motorike, Igre 
z žogo, Smučanje. Najbolj pogosto se seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj 
udeležujejo učitelji z višješolsko izobrazbo.  
Do razlik prihaja v slabih dvajsetih odstotkih spremenljivk. Hipotezo (H2) o obstoju 
statistično značilnih razlik med učitelji z različno stopnjo izobrazbe ovržemo. 
 

5) Rezultati, v katerih so se pojavile razlike med učitelji glede na delovno dobo, so prav 
tako obsegali 132 spremenljivk in so se pojavile v naslednjih kazalcih kakovosti:  

� načrtovanje in izvajanje pouka, 
� metode in oblike poučevanja, 
� preverjanje in ocenjevanje znanja,  
� motiviranje učencev,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učitelja. 

Med učitelji z različno delovno dobo prihaja do razlik pri črpanju informacij pri 
pripravah na ure športne vzgoje iz strokovne literature, saj se poslužuje največ učiteljev, 
ki imajo od 0 do 5 let delovne dobe. Najpogosteje informacije črpajo iz priročnikov 
učitelji v kategoriji od 18 do 24 let dopolnjene delovne dobe. Razlike se kažejo pri 
pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, revij in 
televizijskih programov. Najbolj pogosto za svoje delo iščejo informacije iz časopisov, 
revij in televizijskih programov učitelji, ki imajo od 18 do 24 let delovne dobe. Črpanja 
informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz video posnetkov se poslužuje največ 
učiteljev, ki imajo od 18 do 24 let delovne dobe. Razlike se kažejo tudi pri spremenljivki 
pri pripravah na ure športne vzgoje uporabljam vire, ki smo jih dobili na stalnem 
strokovnem izpopolnjevanju. Razlike med učitelji z različno starostno dobo dela so 
majhne. Tako vire iz stalnih strokovnih izpopolnjevanj najpogosteje uporabljajo učitelji, 
ki imajo za sabo od 18 do 24 let delovne dobe. Z nekaj manj odstotki pa so učitelji, ki 
imajo od 6 do 10 let delovne dobe ter učitelji, ki imajo od 25 do 31 let delovne dobe. V 
sklopu metode in oblike poučevanja se razlike kažejo pri spremenljivki pri športni vzgoji 
uporabljam učno obliko obhodne vadbe. Odstotki med posameznimi skupinami so zelo 
skupaj, pa vendar se je največ poslužujejo učitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe ter 
učitelji, ki imajo med 25 in 37 let delovne dobe. Do razlik prihaja pri spremenljivki 
uporabljanja učne oblike dela z dodatnimi nalogami. Najbolj pogosto to obliko dela 
uporabljajo učitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe. V sklopu preverjanja in 
ocenjevanja prihaja do razlik pri oblikovanju ocene pri upoštevanju učenčevega truda 
(p=0,043). V celoti  učenčev trud pri oblikovanju ocene upoštevajo učitelji v kategorijah 
od 0 do 5 let delovne dobe, od 6 do 10 let delovne dobe ter od 25 do 31 let delovne dobe. 
Razlike so opazne pri spremenljivki upoštevanja učenčevega vedenja pri oblikovanju 
ocene, saj ga upošteva največ učiteljev, ki imajo od 0 do 5 let delovne dobe. Pri 
spremenljivki upoštevanja učenčevega napredka pri oblikovanju ocene se pojavljajo 
razlike, vendar so mejne. Učitelji, ki imajo v vseh kategorijah od 0 do 31 let delovne dobe, 
najpogosteje (100%) upoštevajo učenčev napredek pri oblikovanju ocene. V sklopu 
motiviranja učencev prihaja do razlik pri spremenljivki z učenci skupaj načrtujem vsebine 
in teme, ki jih bomo obravnavali, saj le to najbolj pogosto storijo učitelji, ki imajo od 11 



 Zaključki            233 
 

 
Jasmina Vodovnik: Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje 

MAGISTRSKO DELO 

 

do 17 let delovne dobe. Pri spremenljivki v ure športne vzgoje vključujem teme, ki so 
uporabne v vsakdanjem življenju, so najbolj opazne razlike pri tistih učiteljih, ki imajo od 
25 do 31 let delovne dobe. V sklopu stalno strokovno izpopolnjevanje se ponovno 
pojavlja spremenljivka udeležba učiteljev na seminarjih stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja, ki loči skupine učiteljev med seboj. Najpogosteje se seminarjev 
strokovnih izpopolnjevanj udeležujejo učitelji, ki imajo delovno dobo med 18 in 24 leti. 
Pri spremenljivki iskanja informacij iz strokovnih revij in domačih časopisov se kažejo 
razlike pri tistih učiteljih, ki to počnejo najpogosteje, torej pri tistih, ki imajo od 18 do 24 
let ter od 32 do 37 let delovne dobe. Najbolj pogosto internet pri iskanju informacij 
uporabljajo učitelji, ki imajo delovno dobo med 0 in 5 let. Pri spremenljivkah branja revij 
Šolski razgledi, Didakta in Razredni pouk se razlike med učitelji pojavljajo zato, ker 
učitelji z več delovne dobe bolj redno oz. bolj pogosto prebirajo omenjene revije kot 
učitelji z manj delovne dobe. Udeležba na seminarjih stalnih strokovnih izpopolnjevanj s 
področja Zlati sonček, Krpan, Vsebin atletike, Vsebin gimnastike z ritmično izraznostjo, 
Osnovne motorike, Iger z žogo, Splošnih didaktičnih vsebin (ocenjevanje, načrtovanje) je 
najvišja pri tistih učiteljih, ki imajo od 32 do 37 let delovne dobe. Želja po udeležbi v 
programu stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zlati sonček, Krpan je bolj izražena pri 
tistih učiteljih, ki imajo od 18 do 24 let delovne dobe; v programu Osnovne motorike pa je 
največ učiteljev, ki je izrazilo željo po udeležbi, tistih od 0 do 5 let delovne dobe.  
Tudi tretjo hipotezo (H3) o obstoju statistično značilnih razlik med učitelji z različno 
delovno dobo ovržemo, saj do razlik med spremenljivkami prihaja v zgolj slabih dvajsetih 
odstotkih. 
 

6) Razlike med učitelji glede na naziv smo iskali prav tako v 132 spremenljivkah, ki so se 
pojavile v naslednjih kazalcih kakovosti: 

� načrtovanje in izvajanje pouka, 
� metode in oblike poučevanja, 
� motiviranje učencev,  
� individualizacija in diferenciacija pouka,  
� stalno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje učitelja. 

Med učitelji z različnim nazivom prihaja do razlik pri pogostosti črpanja informacij iz 
priročnikov za učitelje, saj jih najpogosteje črpajo učitelji z nazivom svetnik. Razlike v 
pogostosti črpanja informacij pri pripravah na ure športne vzgoje iz časopisov, revij in 
televizijskih programov se najbolj pogosto kažejo pri učiteljih z nazivom svetnik. Najbolj 
pogosto internet pri svojem načrtovanju uporabljajo učitelji brez naziva. Črpanje informacij 
pri pripravah na ure športne vzgoje iz seminarjev stalnih strokovnih izpopolnjevanj je višja 
pri učiteljih, ki imajo naziv, torej mentor, svetovalec ali svetnik, kar je pričakovati, saj učitelji 
brez naziva praktično nimajo dovolj delovne dobe, v skladu s tem pa tudi manj seminarjev 
strokovnih izpopolnjevanj. Največje razlike pri izdelavi letne priprave, glede na upoštevanje 
testiranj za športno-vzgojni karton se kažejo pri učiteljih z nazivom svetovalec in svetnik, saj 
jih v prvem primeru to pogosto stori 16,7%, v nazivu svetnik pa 27,3%. V sklopu metode in 
oblike poučevanja se razlike kažejo pri spremenljivki pri športni vzgoji uporabljam učno 
metodo razlage. Odstotki med posameznimi skupinami so zelo skupaj, pa vendar se je največ 
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poslužujejo učitelji z nazivom mentor. Razlike se kažejo tudi v pogostosti uporabe učne 
metode demonstracije (video, DVD). To metodo najbolj uporabljajo mlajši učitelji – brez 
naziva, medtem ko se je ostali učitelji, ki imajo naziv poslužujejo redko ali celo nikoli. Pri 
spremenljivki uporabe individualne učne oblike – delo prilagodim učencu, glede na njegovo 
znanje in sposobnosti  je razlika med učitelji z različnim nazivom, in sicer zaradi učiteljev, ki 
imajo najvišji naziv – svetnik, saj jih delo pogosto individualizira, kar 91,7%. V sklopu 
motiviranja učencev se kažejo razlike pri spremenljivki z učenci skupaj načrtujem teme, 
vsebine, ki jih bomo obravnavali. Izmed vseh skupin učiteljev to metodo najpogosteje 
uporabljajo učitelji brez naziva. Spremenljivka z učenci skupaj izbiram metode dela je tista, ki 
je najbolj zaznamovala skupino učiteljev z nazivom svetnik, saj jo le ti uporabljajo 
najpogosteje. Spremenljivka učence, ki motijo pouk, ostro grajam je tista, kjer se pojavljajo 
razlike med učitelji z različnim nazivom, in sicer zaradi učiteljev, ki so še brez naziva, saj tiste 
učence, ki motijo pouk, najpogosteje ostro grajajo. Največ je učiteljev brez naziva, ki 
najpogosteje usmerjajo učence k dopolnilnemu pouku. Visok odstotek, ki pogosto usmerjajo 
učence k dopolnilnemu pouku, je tudi pri učiteljih, ki imajo naziv mentor. V sklopu stalno 
strokovno izpopolnjevanje se učitelji z višjim nazivom najpogosteje udeležujejo seminarjev 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Razlike se kažejo tudi v iskanju informacij iz 
strokovnih domačih revij in časopisov. Najpogosteje jih iščejo učitelji z najvišjim nazivom, 
torej svetniki. Najbolj pogosto internet pri iskanju informacij uporabljajo učitelji brez naziva. 
Statistične razlike se kažejo v prebiranju revij Šolski razgledi, Didakta,  Razredni pouk, 
Educa. Najbolj pogosto revije prebirajo tisti učitelji z nazivom svetnik. Višji naziv kot imajo 
učitelji, bolj pogosto prebirajo strokovne revije. Pri sodelovanju v revijah Šolski razgledi, 
Didakta, Razredni pouk, Pedagoška obzorja, Vzgoja in izobraževanje se pojavljajo razlike. 
Zapišemo lahko, da se pogostost sodelovanja v revijah viša s stopnjo naziva. Nižji kot je naziv 
učiteljev, večji je odstotek tistih, ki v revijah s prispevki nikoli niso sodelovali. Udeležba na 
seminarjih stalnega strokovnega izpopolnjevanje je zelo statistično raznolika, in sicer pri 
naslednjih seminarjih: Zlati sonček, Krpan, Šola v naravi, Vsebine atletike, Ples, Osnove 
motorike, Igre z žogo, Splošne didaktične vsebine. Najbolj pogosto se seminarjev stalnih 
strokovnih izpopolnjevanj udeležujejo učitelji z nazivom svetnik, tesno za njimi se približajo 
učitelji z nazivom svetovalec. Razlike se kažejo pri spremenljivkah plavanje in rolanje. Želja 
po udeležbi v različnih programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja je bolj izražena pri 
tistih učiteljih, ki so brez naziva ali pa imajo naziv mentor.  

Hipotezo (H4) o obstoju statistično značilnih razlik med učitelji z različnim nazivom 
ovržemo, saj do razlik prihaja v zgolj štiriindvajsetih odstotkih zajetih spremenljivk. 
 

7) Pogostost ukvarjanja s športom učiteljev, ki so različno stari, je zelo raznolika. Vsak 
dan v tednu se s športom ukvarja 12,2% učiteljev, ki so stari od 48 do 53 let. Od 4 do 6-
krat na teden se s športom ukvarjajo učitelji, stari 54 do 59 let. 2 do 3-krat na teden se s 
športom ukvarja polovica učiteljev, starih od 31 do 35 let. Zapišemo lahko, da je pogostost 
ukvarjanja s športom ne glede na starost zelo visoka. Do statističnih razlik med različno 
starimi učitelji glede na pogostost ukvarjanja s športom ne prihaja. S športom se torej 
ukvarjajo učitelji vseh starosti.  
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Zapišemo lahko, da hipotezo (H5) o obstoju razlik glede pogostosti ukvarjanja s športom 
glede na starost ovržemo. 
 

8) Način ukvarjanja s športom po starostnih kategorijah je raznolik. Tako se s športom, 
glede na organiziranost vadbe, ukvarjajo učitelji vseh starostnih kategorij. S športom se 
organizirano tekmovalno ukvarja največ učiteljev, starih od 36 do 41 let. Prav ta starostna 
kategorija se pojavlja tudi pri organizirani redni rekreaciji (vsaj 1-krat do 2-krat na teden 
– vadba je sistematična). V kategoriji organizirane rekreacije, ki je neredna (vadba na 
občasnih prireditvah, akcijah) se ukvarja največ učiteljev starih od 54 do 59 let in prav 
slednja starostna kategorija se v neorganizirani rekreaciji, ki je redna (vsaj 1-krat do 2-
krat na teden – vadbe je sistematična), pojavlja največkrat. Pri neorganizirani neredni 
rekreaciji (vadba na občasnih prireditvah, akcijah) je najbolj zastopana kategorija 
učiteljev starih od 48 do 53 let. Starostne omejitve glede načina organiziranosti vadbe 
sploh ni, torej statistične razlike, glede na starost, ne obstajajo.  
Hipotezo (H6) o obstoju statistični razlik pri izboru načina ukvarjanja s športom glede na 
starost ovržemo. 
 

9) Med različno starimi učitelji se pri izbiri vrste športne aktivnosti pojavljajo statistično 
značilne razlike v naslednjih športnih panogah: fitnes (skupinska vadba), odbojka, 
orientacijski šport, rolanje, turno smučanje, strelstvo. S fitnesom se ukvarja največ 
učiteljev starih od 54 do 59 let, in sicer 3-krat ali 4-krat tedensko. Največ učiteljev se z 
odbojko ukvarja 1-krat tedensko in ti so stari od 25 do 30 let, kar je razumljivo; 3-krat 
tedensko pa so v treninge odbojke vključeni učitelji med 54. in 59. letom, kar pa nekako ni 
razumljivo. Z orientacijskim športom se ukvarja največ učiteljev starih med 54 in 59 leti 
in to 1-krat ali 3-krat tedensko. Statistične razlike se kažejo v pogostosti ukvarjanja s 
športom – s športno panogo rolanje (na rolerjih). 1-krat do 2-krat tedensko rolajo učitelji 
stari med 31 in 35 leti; 4-krat tedensko pa učitelji najvišje starostne kategorije od 54 do 59 
let. S treningi turno smučanja se največkrat na teden (6-krat) ukvarjajo učitelji stari od 54 
do 59 let. Te rezultate moramo pospremiti z veliko mero dvoma, saj so rezultati, poleg 
učiteljevega rednega delovnika, pa tudi vremenskih pogojev, nedopustni. S športno zvrstjo 
strelstvom se ukvarjajo samo in edino učitelji v starostni kategoriji od 54 do 59 let in to 1-
krat tedensko. Učitelji ostalih starostnih kategorij se nikoli ne ukvarjajo s to športno 
panogo. Pri teh rezultatih lahko zapišemo dejstvo, da rezultati, ki jih dobimo z vprašalniki, 
ne odražajo nujno realnega stanja. Marsikdo namreč (nenamenoma) odgovarja tako, kot 
od njega pričakujemo ali kot meni, da pričakujemo, predvsem pa tako, kot bi si želel, zato 
bi jih »pospremili« z veliko mero dvoma.  
Hipotezo (H7), ki govori o obstoju razlik med učitelji različnih starosti, glede na vrsto 
športne aktivnosti, lahko potrdimo. 
 

Raziskava je opozorila na nekatere pomanjkljivosti, ki jih je potrebno pri nadaljnjih 
raziskovanjih popraviti. Reševanje vprašalnikom naj se izvaja na začetku šolskega leta ali pa 
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nekje v sredini. Nikakor ne na koncu šolskega leta, kajti učitelji so prenasičeni z delom in 
obveznostmi, zato jim je vsako prostovoljno delo, pa čeprav je dobronamerno, odveč.  

Vprašalnik naj bo krajši, predvsem pri nekaterih vprašanjih, manj obsežen. V njih se je 
potrebno osredotočiti le na pomembnejše vidike, saj se s tem izognemo naveličanju in 
utrujenosti pri odgovarjanju. 

Vrednost naše raziskave pomeni nadaljevanje (začetek te raziskave je uvedla V. Štemberger) 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vodenja procesa športne vzgoje, in sicer v nižjih 
razredih osnovne šole, saj so nekateri še vedno mnenja, da se na razredni stopnji proces 
športne vzgoje ne izvaja dovolj dobro. Vrednost nalogi daje tudi postavljeni model oziroma 
ponujene rešitve; predvsem pa ima naloga veliko uporabno vrednost za delo v praksi in lahko 
pomeni le nadaljevanje (tudi raziskave V. Štemberger (2003c)) v kontinuiranem procesu 
zagotavljanja kakovosti športne vzgoje v povezavi z učiteljevim ukvarjanjem s športom. 
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10. 0 PRILOGA – VPRAŠALNIK ZA 

UČITELJE 
Spoštovani! 

Sem Jasmina Vodovnik, profesorica razrednega pouka in absolventka podiplomskega 
študijskega programa Izobraževanje na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 
Pripravljam magistrsko nalogo pri prof. dr. Vesni Štemberger z naslovom Športna aktivnost 
razrednih učiteljev v povezavi z realizacijo in kakovostjo športne vzgoje, s katero želim 
ugotoviti povezavo med kakovostjo športno-vzgojnega procesa in športno aktivnostjo 
učiteljev/profesorjev, ki poučujejo športno vzgojo. Prosila bi Vas, da vprašalnik rešite v 
celoti, saj mi bodo Vaše izkušnje pri raziskovanju naloge v veliko pomoč. 

Hvala.                                                                                                  

                                                                                                               Jasmina Vodovnik 

ŠOLA:________________________________________________________ 

RAZRED, KATEREMU STE RAZREDNIK V TEM ŠOLSKEM LETU (prosim obkrožite): 
1   2   3   4   5 

1. TIP ŠOLE (obkrožite): matična šola               podružnična šola 
 

2. Leto rojstva:_______  
 

3. Najvišje dosežena stopnja izobrazbe: 
a.) višješolska izobrazba (učitelj razrednega pouka), 
b.) univerzitetna izobrazba (profesor razrednega pouka), 
c.) magisterij, doktorat. 

 
4. Okolje bivanja (obkrožite): 

a.) vas in primestno okolje, 
b.) mestno okolje. 

 
5. Koliko časa ste zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja? 

_____  let.  
 

6. Vaš trenutni naziv: 
a.) brez naziva, 
b.) mentor, 
c.) svetovalec, 
d.) svetnik. 
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1. Iz katerih virov in kako pogosto črpate informacije pri pripravah na ure športne 
vzgoje? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

a) učni načrt pogosto redko nikoli 
b) cilji športne vzgoje pogosto redko nikoli 
c) prejšnje priprave pogosto redko nikoli 
d) strokovna literatura pogosto redko nikoli 
e) priročniki za učitelje pogosto  redko nikoli 
f) časopisi, revije, televizijski program pogosto redko nikoli 
g) literatura, ki so nam jo priporočili na fakulteti     pogosto redko nikoli 
h) video posnetki pogosto redko nikoli 
i) pomagam si z internetom pogosto redko nikoli 
j) letna priprava pogosto redko nikoli 
k) strokovno izpopolnjevanje pogosto redko nikoli 

 

2. S čim in kako pogosto si pomagate pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo? 
(Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

a) z učnim načrtom pogosto redko nikoli 
b) s cilji športne vzgoje pogosto redko nikoli 
c) z rezultati testiranj za športno-vzgojni karton pogosto redko nikoli 
d) z opisnimi ocenami prejšnjega leta pogosto redko nikoli 

 
3. S kom in kako pogosto sodelujete pri izdelavi letne priprave za športno vzgojo? 

(Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

a) s kolegom razrednim učiteljem/ico pogosto redko nikoli 
b) s športnim pedagogom/injo pogosto redko nikoli 
c) delam sam/a pogosto redko nikoli 

 
4. S kom in kako pogosto sodelujete pri pisanju priprav za ure športne vzgoje? 

(Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

a) s kolegom razrednim učiteljem/ico pogosto redko nikoli 
b) s športnim pedagogom/injo pogosto redko nikoli 
c) delam sam/a pogosto redko nikoli 

 
5. Kako pogosto uporabljate pri športni vzgoji naslednje učne metode? (Obkrožite en 

odgovor v vsaki vrstici.) 

a) razlaga pogosto redko nikoli 
b) pogovor  pogosto redko nikoli 
c) demonstracija – učitelj sam pogosto redko nikoli 
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d) demonstracija – učenec pogosto redko nikoli 
e) demonstracija – video, DVD pogosto  redko nikoli 

 
6. Kako pogosto uporabljate pri športni vzgoji naslednje učne oblike? (Obkrožite en 

odgovor v vsaki vrstici.) 

a) individualna – delo prilagodim učencu,  
glede na njegovo znanje in sposobnosti 

pogosto redko nikoli 

b) vadba po postajah pogosto  redko nikoli 
c) obhodna vadba pogosto redko nikoli 
d) poligon pogosto redko nikoli 
e) štafeta pogosto redko nikoli 
f) delo v igralnih skupinah pogosto redko nikoli 
g) delo z vrsto, kolono pogosto redko nikoli 
h) delo s kartoni pogosto redko nikoli 
i) delo z dopolnilnimi nalogami pogosto redko nikoli 
j) delo z dodatnimi nalogami pogosto redko nikoli 
k) delo s homogenimi in heterogenimi skupinami pogosto redko nikoli 

 
7. Zapišite, na kaj ste pozorni pri oblikovanju ocene pri športni vzgoji? (Obkrožite en 

odgovor v vsaki vrstici.) 

a) sodelovanje učenca na različnih športnih tekmovanjih pogosto redko nikoli 
b) obiskovanje športnih dejavnosti izven časa pouka pogosto redko nikoli 
c) sodelovanje učencev pri športni vzgoji pogosto redko nikoli 
d) učenčev trud pogosto redko nikoli 
e) učenčevo vedenje pogosto  redko nikoli 
f) prinašanje športne opreme pogosto redko nikoli 
g) napredek učenca pogosto redko nikoli 
h) znanje učenca pogosto redko nikoli 
i) interes učenca do športne vzgoje pogosto redko nikoli 

 
8. Kako pogosto storite med urami športne vzgoje naslednje? (Obkrožite en odgovor v 

vsaki vrstici.) 

a) z učenci skupaj načrtujem teme, vsebine, ki jih bomo 
obravnavali 

pogosto redko nikoli 

b) z učenci skupaj izbiram metode dela pogosto redko nikoli 
c) v ure športne vzgoje vključujem teme, ki so uporabne v 

vsakdanjem življenju 
pogosto redko nikoli 

d) učencem postavljam realne cilje in jih pohvalim, ko jih 
dosežejo 

pogosto redko nikoli 

e) učence pri delu spodbujam in bodrim pogosto  redko nikoli 
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f) učence grajam, če ne dosežejo tega, kar bi od njih lahko 
pričakovali 

pogosto redko nikoli 

g) učence, ki motijo pouk, ostro grajam pogosto redko nikoli 
h) učenci, ki motijo ure športne vzgoje, ne smejo telovaditi pogosto redko nikoli 

 
9. Ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas pri športni vzgoji? (Obkrožite 

en odgovor v vsaki vrstici.) 

a) vse učence v oddelku enako upoštevam pogosto redko nikoli 
b) če ugotovim, da učenec zaostaja v znanju, mu pomagam pogosto redko nikoli 
c) če ugotovim, da so nekateri v razredu že osvojili določeno 

znanje,  
drugi pa ne, vsakemu posebej prilagodim dejavnosti 

pogosto redko nikoli 

d) delo prilagajam motivaciji učencev pogosto redko nikoli 
e) boljšim učencem dam drugačne naloge kot ostalim pogosto  redko nikoli 
f) boljšim učencem dam več nalog kot ostalim pogosto redko nikoli 
g) pri športni vzgoji slabše učence vključim med boljše pogosto redko nikoli 
h) pri športni vzgoji lahko različni učenci istočasno delajo različne 

stvari 
pogosto redko nikoli 

i) pri športni vzgoji uvajam medsebojno pomoč pogosto redko nikoli 
j) učence usmerjam k dopolnilnemu pouku pogosto redko nikoli 
k) delo pri športni vzgoji diferenciram pogosto redko nikoli 
l) delo pri športni vzgoji individualiziram pogosto redko nikoli 

 
10. Kako pogosto se udeležujete seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja s 

področja športne vzgoje? (Ne upoštevajte zadnjega šolskega leta, v katerem veljajo 
recesijski ukrepi.) 

   pogosto      redko      nikoli   

 
11. Kako pogosto iščete informacije in za svoje izobraževanje uporabite naslednje vire – 

velja za področje športne vzgoje. (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

a) strokovne revije, časopisi (domače) pogosto redko nikoli 
b) internet pogosto redko nikoli 
c) strokovne revije, časopisi (tuji) pogosto redko nikoli 
d) domače strokovne knjige pogosto redko nikoli 
e) tuje strokovne knjige pogosto  redko nikoli 
f) ustne informacije (npr. pogovor s športnim pedagogom) pogosto redko nikoli 
g) drugo:      pogosto redko nikoli 
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12. Ali prebirate naslednje strokovne revije? (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

a) Šport mladih pogosto redko nikoli 
b) Šport  pogosto redko nikoli 
c) Kinesiologia slovenica pogosto redko nikoli 
d) Šolski razgledi pogosto redko nikoli 
e) Didakta  pogosto  redko nikoli 
f) Razredni pouk  pogosto redko nikoli 
g) Pedagoška obzorja      pogosto redko nikoli 
h) Vzgoja in izobraževanje pogosto redko nikoli 
i) Educa  pogosto redko nikoli 
j) drugo  pogosto redko nikoli 

 
13. Kako pogosto sodelujete s prispevki s področja športne vzgoje v naslednjih revijah? 

(Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

a) Šport mladih pogosto redko nikoli 
b) Šport  pogosto redko nikoli 
c) Kinesiologia slovenica pogosto redko nikoli 
d) Šolski razgledi pogosto redko nikoli 
e) Didakta  pogosto  redko nikoli 
f) Razredni pouk  pogosto redko nikoli 
g) Pedagoška obzorja      pogosto redko nikoli 
h) Vzgoja in izobraževanje pogosto redko nikoli 
i) Educa  pogosto redko nikoli 
j) drugo  pogosto redko nikoli 

 
14. Se udeležujete kongresov s področja športne vzgoje? (Obkrožite en odgovor v vsaki 

vrstici.) 

a) Posveti športnih pedagogov pogosto redko nikoli 
b) Šport mladih  pogosto redko nikoli 
c) Otrok v gibanju  pogosto redko nikoli 
d) drugo : _________________________ pogosto redko nikoli 

 
15. Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja ste se že udeležili? (Obkrožite en 

odgovor v vsaki vrstici.) 

a) Zlati sonček, Krpan da ne 
b) Šola v naravi da ne 
c) Vsebine atletike da ne 
d) Vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo da ne 
e) Ples da ne  
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f) Mini rokomet da ne 
g) Mini odbojka da  ne 
h) Mini nogomet da ne 
i) Mini košarka da ne 
j) Osnovna motorika da ne 
k) Igre z žogo da ne 
l) Smučanje  da ne 
m) Plavanje da ne 
n) Drsanje da ne 
o) Rolanje da ne 
p) splošne didaktične vsebine (ocenjevanje, načrtovanje …) da ne 
r) drugo: _______________________________________  da ne 

 
16. Katerih seminarjev stalnega izpopolnjevanja se želite udeležiti? (Obkrožite en 

odgovor v vsaki vrstici.) 

a) Zlati sonček, Krpan da ne 
b) Šola v naravi da ne 
c) Vsebine atletike da ne 
d) Vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo da ne 
e) Ples da ne  
f) Mini rokomet da ne 
g) Mini odbojka da  ne 
h) Mini nogomet da ne 
i) Mini košarka da ne 
j) Osnovna motorika da ne 
k) Igre z žogo da ne 
l) Smučanje  da ne 
m) Plavanje da ne 
n) Drsanje da ne 
o) Rolanje da ne 
p) splošne didaktične vsebine (ocenjevanje, načrtovanje…) da ne 
r) drugo: ________________________________________  da ne 

 
17. Kako pogosto ste (se) v tem šolskem letu … (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

a) … udeležili sestankov strokovnih aktivov pogosto redko nikoli 
b) … udeležili sestanka aktiva športnih pedagogov pogosto redko nikoli 
c) … bili mentor študentom na praksi – na področju športne 

vzgoje 
pogosto redko nikoli 

d) … o problematiki športne vzgoje pogovarjali z razrednimi 
učitelji 

pogosto redko nikoli 
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e) … o problematiki športne vzgoje pogovarjali s športnimi 
pedagogi 

pogosto  redko nikoli 

 
18. Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici. 

a) pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji šole v naravi sodelujem pogosto redko nikoli 
b) pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji športnih dni sodelujem pogosto redko nikoli 
c) pri testiranju za športno-vzgojni karton sodelujem pogosto redko nikoli 
d) pri izvedbi tečaja plavanja sodelujem pogosto redko nikoli 
e) pri izvedbi aktivnega odmora sodelujem pogosto redko nikoli 
f) pri izvedbi Zlatega sončka sodelujem pogosto redko nikoli 
g) pri izvajanju športnih interesnih dejavnosti sodelujem pogosto redko nikoli 
h) pri dopolnilnem pouku za športno vzgojo sodelujem pogosto redko nikoli 
i) pri različnih tečajih v okviru športne vzgoje sodelujem pogosto redko nikoli 
j) v delu športnih oddelkov sodelujem pogosto redko nikoli 
k) pri Cicibanu planincu sodelujem pogosto redko nikoli 

 
19. Vodim interesne dejavnosti s področja … (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

a) športne vzgoje pogosto redko nikoli 
b) glasbene vzgoje pogosto redko nikoli 
c) likovne vzgoje pogosto redko nikoli 
d) matematike pogosto redko nikoli 
e) slovenščine pogosto  redko nikoli 
f) spoznavanja okolja pogosto redko nikoli 
g) tehnične vzgoje pogosto redko nikoli 
h) drugo: _______________________________ pogosto redko nikoli 

 
20. Izven šole vodim dejavnosti s področja … (Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici.) 

a) športa pogosto redko nikoli 
b) glasbe pogosto redko nikoli 
c) umetnosti (gledališče, likovno ustvarjanje …) pogosto redko nikoli 
d) drugo: 

_______________________________________________ 
pogosto redko nikoli 

 
21. Obkrožite en odgovor v vsaki vrstici. 

a) učenci so pri športni vzgoji v športni opremi pogosto redko nikoli 
b) športno vzgojo vodim v športni opremi pogosto redko nikoli 
c) osebno športno opremo dobim v šoli pogosto redko nikoli 
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22. Ali ste zadovoljni s pogoji za izvajanje športne vzgoje? (Obkrožite en odgovor v 
vsaki vrstici.) 

a) prostori, kjer izvajate športno vzgojo pogosto redko nikoli 
b) oprema, rekviziti, ki jih imate na voljo pogosto redko nikoli 
c) higienskimi pogoji (prostor za preoblačenje, umivanje) pogosto redko nikoli 
d) osebno opremo za vodenje športne vzgoje pogosto redko nikoli 
e) sodelovanje s kolegi razrednimi učitelji na področju športne 

vzgoje 
pogosto  redko nikoli 

f) sodelovanje s športnimi pedagogi pogosto redko nikoli 
g) sodelovanjem z vodstvom šole na področju športne vzgoje pogosto redko nikoli 
h) sodobno tehnologijo (računalnik, video, merilci srčnega utripa 

…), s katerimi lahko popestrite športno vzgojo 
pogosto redko nikoli 

 
23. Kako pogosto se ukvarjate s športom – športno rekreacijo v prostem času? 

(Obkrožite en odgovor.) 

a) ne ukvarjam se s športom, rekreacijo    
b) 1-krat do nekajkrat letno 
c) 1 do 3-krat na mesec 
d) 1-krat tedensko 
e) 2 do 3-krat tedensko  
f) 4 do 6-krat tedensko  
g) vsak dan 
h) ne vem  

 
24. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili tako, da ste obkrožili odgovore A, B ali H, na 

to vprašanje ne odgovarjajte. Koliko ur športne aktivnosti je to povprečno na teden?  

 ______ (Vpišite število ur.) 

25. Ali se morda ukvarjate s kakim športom, bodisi  tekmovalno ali za rekreacijo, bodisi 
organizirano  ali neorganizirano, bodisi redno ali občasno?  (Neorganizirana vadba 
pomeni, da se z njo ukvarjate sami, ali v krogu družine, s prijatelji, z znanci, s sodelavci 
… Organizirana vadba pomeni vadba v športnih klubih, centrih, društvih … skratka pod 
strokovnim vodstvom.)  

 DA    NE 
organizirano tekmovalno 1 2 
organizirana  rekreacija 
  - redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska, sistematična     

 
1 

 
2 

  - neredna, na občasnih akcijah, prireditvah        1 2 
neorganizirana  rekreacija 
  - redna, vsaj enkrat, dvakrat tedenska sistematična  

 
1 

 
2 
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  - neredna, občasna, v prostih dneh in na dopustu 1 2 

 
26. Ali ste, če šport odmislite, v vsakdanjem življenju kako drugače telesno aktivni, tako 

da se npr. utrudite, zadihate ali prepotite (npr. košnja trave, delo na vrtu…)? 
a) ne 
b) da, enkrat do nekajkrat letno  
c) da, 1 do 3-krat na mesec 
d) da, 1-krat tedensko 
e) da, 2 do 3-krat tedensko  
f) da, skoraj vsak dan 
g) ne vem 

 
27. Koliko ur športne aktivnosti je to povprečno na teden? 

 

____(Vpišite število ur.)        
 

28. Koliko je za vas v vašem življenju pomembna vaša športna aktivnost? 

nepomembna     zelo pomembna  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
29. Tu je spisek športnih aktivnosti. S katerimi od njih ste se ukvarjali v zadnjih 12 

mesecih? 
� A – Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?   (Npr. 1-krat na teden 

je 52-krat v 12-ih mesecih.) 
� B – Ali ste to počeli organizirano, v klubu, društvu ali neorganizirano, sami, v  

družini ...? (Pod B lahko obkrožite 1 – organizirano, 2 – neorganizirano ali oboje.) 

 A B  

 
kolikokrat v 
12 mesecih 

organi- 
zirano 

neorgani-
zirano 

1 – aerobika     _________ 1 2 
2 – alpinizem       _________ 1 2 
3 – atletika        _________ 1 2 
4 – avto-moto šport _________ 1 2 
5 – badminton  _________ 1 2 
6 – balinanje                  _________ 1 2 
7 – borilni športi (rokoborba, karate, judo, 

boks)    _________ 1 2 
8 – deskanje na snegu _________ 1 2 
9 – drsanje          _________ 1 2 

10 – fitnes                       _________ 1 2 
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11 – fitnes – skupinska vadba _________ 1 2 
12 – golf                         _________ 1 2 
13 – hoja, sprehodi _________ 1 2 
14 – hokej na ledu  _________ 1 2 
15 – jadranje       _________ 1 2 
16 – jadranje na deski        _________ 1 2 
17 – jadralno padalstvo      _________ 1 2 
18 – joga                            _________ 1 2 
19 – jutranja gimnastika, vadba doma               _________ 1 2 
20 – kajak, kanu               _________ 1 2 
21 – kegljanje                    _________ 1 2 
22 – kolesarstvo – cestno  _________ 1 2 
23 – kolesarstvo – gorsko _________ 1 2 
24 – konjeniški šport    _________ 1 2 
25 – košarka                _________ 1 2 
26 – lokostrelstvo         _________ 1 2 
27 – lov                                     _________ 1 2 
28 – namizni tenis                     _________ 1 2 
29 – nogomet                            _________ 1 2 
30 – obiskovanje trimskih stez  _________ 1 2 

   31 – odbojka                     _________ 1 2 
32 – orientacijski šport      _________ 1 2 
33 – planinstvo, gorništvo _________ 1 2 
34 – plavanje                    _________ 1 2 
35 – ples                    _________ 1 2 
36 – podvodni športi  _________ 1 2 
37 – rafting                 _________ 1 2 
38 – ribolov                _________ 1 2 
39 – rokomet                   _________ 1 2 
40 – rolanje (na rolerjih)  _________ 1 2 
41 – Smučanje – alpsko     _________ 1 2 
42 – smučarski tek          _________ 1 2 
43 – smučanje – turno   _________ 1 2 
44 – squash  _________ 1 2 
45 – strelstvo                   _________ 1 2 
46 – športna gimnastika   _________ 1 2 
47 – športno plezanje   _________ 1 2 
48 – tek (v naravi)         _________ 1 2 
49 – tenis                      _________ 1 2 
50 – triatlon                   _________ 1 2 
51 – veslanje               _________ 1 2 
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52 – druge športne aktivnosti   _________ 1 2 
 
30. Prosim povejte še ... 

 ... koliko ste visoki?                 Višina _____cm   0 – ne vem 

 ... koliko tehtate?                    Teža ______ kg      0 – ne vem 
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