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IZVLEČEK 

 

 

Načrtovanje in organizacija katerega koli učnega procesa je zahtevno delo. Navezuje se tako 

na s strani drţave predpisane učne načrte kot tudi na delo posamezne šole in njeno lokalno 

skupnost. V kakšni meri in kako bo učitelj prenesel predpise iz drţavne, druţbene ravni v 

razred, pa je odvisno od njega kot posameznika in njegovega načrtovanja pedagoškega 

procesa. (Uljens, 1997) 

V teoretičnem delu diplomskega dela bomo na kratko predstavili osnovnošolsko 

izobraţevanje v Republiki Sloveniji. Sledi predstavitev dokumentov, ki učitelju v osnovni šoli 

sluţijo kot osnova za načrtovanje in organizacijo učnega procesa. Predstavili bomo tudi 

pomembne elemente, ki jih mora upoštevati pri načrtovanju in organizaciji pouka likovne 

vzgoje. Poleg pouka likovne vzgoje v Republiki Sloveniji bomo na kratko predstavili tudi 

pouk likovne vzgoje v sosednjih drţavah (Avstrija, Hrvaška, Italija Madţarska). 

V empiričnem delu smo skušali ugotoviti, kako razredni učitelji v Sloveniji načrtujejo in 

organizirajo pouk likovne vzgoje, kakšen je njihov odnos do načrtovanja, s katerimi teţavami 

se pri tem soočajo in ali prihaja do razlik med učitelji glede na njihove delovne izkušnje. 

Predstavili bomo odgovore sodelujočih anketirancev in rezultate raziskave. 

Z raziskavo smo ugotovili, da učitelji upoštevajo didaktična načela o načrtovanju učnega 

procesa likovne vzgoje, da so pri tem ustvarjalni in da jim največ teţav predstavlja 

pomanjkanje tako finančnih kot učnih sredstev in časa ter strokovnega znanja na določenih 

likovnih področjih. Večjih odstopanj v odgovorih učiteljev glede na delovne izkušnje v okviru 

raziskave nismo prepoznali.  

 

 

 

Ključne besede: likovna vzgoja, načrtovanje, organizacija, učni proces, osnovnošolsko 

izobraţevanje, razredna stopnja. 
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ABSTRACT 

Planning and organization of the learning process in art education at primary level 

 

Planning and organization in any learning process is difficult. It consists of accepted 

curriculum, organization of the school and local community. In what extent and how the 

teachers will implement formal directions into the classroom planning, depends on the teacher 

as the individual and his planning of the pedagogical process. (Uljens, 1997) 

Theoretical part of the thesis will present education at primary level in the Republic of 

Slovenia. It will present the documents in primary school, which are the basis of planning and 

organization of the learning process. It will present important aspects, which must be included 

in the planning and organization when teaching art. In addition to art classes in the Republic 

of Slovenia, we will also briefly present the teaching of art education in neighboring countries 

(Austria, Croatia, Italy, Hungary). 

In the empirical part of thesis it provides with research on planning and organization of the art 

education, and relationship to the planning and difficulties that teachers point out as the 

problem when planning and organizing art classes, with the emphasis on importance of 

teachers work experiences. 

The research shows, that teachers creatively follow the didactics principals when planning the 

learning process. They acknowledged that the biggest problem is lack of time, financial 

resources and knowledge on some of the fields of art. The study shows that there are no 

elementary differences in ways of planning and organizing based on teachers work 

experiences. 
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1 UVOD  

 

Načrtovanje učnega procesa in njegova organizacija je ena izmed nalog, ki jih mora opraviti 

učitelj v okviru pedagoškega poklica. Izobraţevanje poteka znotraj določenih okvirov in 

zahteva upoštevanje predpisanih zakonov, pravil in smernic. Osnovnošolsko izobraţevanje v 

Sloveniji je opredeljeno z Zakonom o osnovni šoli in predstavlja osnovo osnovnošolskega 

izobraţevanja. Med drugim določa tudi obvezni in razširjeni program osnovne šole. »Obvezni 

program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti.« 

(http://www.uradni-list.si) Eden izmed obveznih predmetov je tudi pouk likovne vzgoje, pri 

katerem mora učitelj poleg splošnih zakonitosti načrtovanja in splošne didaktike upoštevati 

tudi značilnosti ustvarjalnega procesa, ki se pri tem odvija, ter načela likovne didaktike.  

Učiteljeva naloga je, da pozna predpisana pravila in zakone, organizacijo šole ter druge 

dokumente, na podlagi katerih lahko nato kakovostno načrtuje in organizira proces 

izobraţevanja v okviru predmeta, katerega poučuje.  

Vsako načrtovanje katerega koli pedagoškega procesa, ki ga opravi učitelj pred začetkom 

šolskega leta, mesečno, tedensko ali pred izvedbo učne ure, se nanaša na nekaj osnovnih 

vprašanj, ki jih mora ob tem vzeti v razmislek. To so: izbira ciljev, vsebin, načinov 

predstavitve učne snovi ter izbire učnih metod. (Uljens, 1997) Tudi v okviru načrtovanja 

učnega procesa pri likovni vzgoji mora učitelj upoštevati vse zgoraj omenjene elemente. Tudi 

Duh (2004, str. 35) poudarja specifičnost načrtovanja likovne vzgoje: »Likovna vzgoja je, v 

primerjavi s procesi učenja ali dela, dokaj specifična, saj je zasnovana na ustvarjalnih 

procesih.«  

Učitelj lahko ob načrtovanju in organizaciji učnega procesa pokaţe svojo iznajdljivost in 

ustvarjalnost. Na učence pa ima pomemben vzgojni in izobraţevalni vpliv. Pomembna je 

kakovostna predstavitev likovnih pojmov, nazorna demonstracija likovnih tehnik, pravilna 

izbira likovnih materialov, pripomočkov za delo ter likovnih motivov. Učitelj se mora 

zavedati, da je glavni cilj pedagoškega procesa vzgoja in izobraţevanje učencev, da skuša 

omogočiti takšne učne situacije, s pomočjo katerih bodo učenci dosegli cilje osnovnošolskega 

izobraţevanja in se razvili v vsestransko razvito osebo, katera se bo lahko samostojno 

vključila v naše druţbeno okolje.  

http://www.uradni-list.si/
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 IZOBRAŢEVANJE 

IZOBRAŢEVANJE je proces, dejavnost povečevanja kognitivnega in konativnega 

(afektivnega) znanja ter obvladovanje veščin. Izobraţevanje običajno povezujemo z 

intencionalnim izobraţevanjem oziroma s tradicionalno šolsko obliko poučevanja, dandanes 

pa se veliko poudarja tudi vseţivljenjsko izobraţevanje. Izobraţevanje delimo tudi na: 

formalno, neformalno in funkcionalno izobraţevanje (nenamerno, nehoteno).  

V Sloveniji zajemata vzgoja in izobraţevanje sistem, ki se začne s predšolsko vzgojo v 

zasebnih in javnih vrtcih in konča z univerzitetnim in doktorskim študijem. »Cilji vzgoje in 

izobraţevanja so opredeljeni z zakoni in z vzgojnimi in izobraţevalnimi programi. Postavljeni 

so visoko in so primerljivi z drugimi izobraţevalnimi sistemi v razvitih drţavah Evrope in 

sveta.« (www.mss.gov.si – 2) 

POUK oziroma UČNI PROCES je enoten vzgojnoizobraţevalni proces, ki poteka pod 

vodstvom učitelja v stalnih skupinah z namenom, da bi razvili harmonično oziroma 

vsestransko razvito osebnost. Je del izobraţevanja in predstavlja sistematično podajanje učne 

snovi v okviru izobraţevalnih ustanov. (www.wikipedia.org) 

 

Osnovnošolsko izobraţevanje v Republiki Sloveniji 

»Osnovnošolsko izobraţevanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim 

programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi 

potrebami.« (www.mss.gov.si – 1) Poznamo tudi osnovnošolsko izobraţevanje odraslih, ki 

poteka v osnovnih šolah za odrasle in ljudskih univerzah, ter mednarodno šolo za tujce. V 

Sloveniji smo s šolskim letom 2008/2009 začeli z osnovnošolskim izobraţevanjem, ki poteka 

po programu devetletne osnovne šole. Pred tem smo izvajali osemletni program 

izobraţevanja. »S spremembami in dopolnitvami zakona se ţeli šolam omogočiti več 

avtonomije in s tem tudi laţjo organizacijo ter izvedbo vzgojno-izobraţevalnega dela. 

Predlagani zakon omogoča, da bo osnovna šola znotraj zakonskih okvirov samostojno 

določila vzgojni načrt s pravili šolskega reda, hišni red, publikacijo šole, postopek dodelitve 

http://www.mss.gov.si/
http://www.wikipedia.org/
http://www.mss.gov.si/
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in odvzema statusa učenca, ki se vzporedno izobraţuje oziroma statusa športnika, izvedbo 

pouka ter drugo.« (prav tam) Spremembe zakona o osnovni šoli, so tudi na področju 

podaljšanega bivanja, drugega tujega jezika, predmetnika, izbirnih predmetov in drugih 

področjih. (prav tam) 

 

Pouk likovne vzgoje v sosednjih drţavah 

Slovenski izobraţevalni sistem tako kot mnogi temelji na primerih dobre prakse iz tujine. 

Turkovićeva (2009) predstavlja primerjavo organizacije pouka likovne vzgoje v 11 evropskih 

drţavah, pri čemer izpostavi predvsem pomembnost reforme hrvaškega izobraţevalnega 

sistema na področju likovne vzgoje. V zaključku predstavi, da je skupno vsem evropskim 

drţavam to, da se zavedajo pomena likovne vzgoje in njenega vpliva na celostni razvoj 

učenca, pozitivne učinke, ki jih ima poučevanje likovne vzgoje tudi pri drugih predmetih. 

Skupno drţavam v raziskavi je, da imajo oblikovano izobraţevanje in učne načrte v okviru 

drţavnih institucij. Tako je Hrvaška edina drţava, ki likovno vzgojo še vedno izvaja kot samo 

poučevanje o likovni umetnosti in ne poučevanje preko umetnosti. Likovni vzgoji od leta 

1996 namenjajo manjše število ur znotraj obveznega šolanja v osnovni šoli, predmet pa 

imenujejo likovna kultura (angleško visual art). Če pogledamo še primerjavo z Avstrijo in 

Madţarsko, vidimo, da je sistem poučevanja likovne vzgoje zelo podoben našemu. V Avstriji 

predmet imenujejo likovna vzgoja (ang. art education) in je del obveznega izobraţevanja od 1. 

do 9. razreda (do 7. razreda izvajajo 2 uri na teden, v 8. in 9. pa 1 uro tedensko). Madţarska v 

okviru obveznega izobraţevanja do 8. razreda izvaja predmet risanje in vizualna umetnost 

(ang. drawing and visual arts) (do 6. razreda izvajajo 2 uri tedensko, nato pa 1 uro na teden). 

Tudi v Italiji je osnovna šola oziroma Scuola Elementare obvezna in traja 5 let. Predlog 

spremembe šolskega sistema (2003) se nanaša na spremembo trajanja oziroma na podaljšanja 

zdajšnje osnovnošolske obveznosti iz 5 na 8 let. Tudi pri njih je likovna vzgoja oziroma 

estetska vzgoja eden izmed obveznih predmetov osnovnošolskega izobraţevanja. 

(www.mvzt.gov.si)  
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2.2 NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA UČNEGA PROCESA 

 

Osnova uspešnega dela učitelja je dobro načrtovanje učnega procesa, kar pomeni, da učitelj 

opravi didaktično-metodično členitev učnega procesa in zagotovi pogoje ter razmere, da bo 

proces potekal sistematično organizirano, po načelih, pravilih in zakonitostih didaktike in 

metodike. (Tomič, 1992) Učiteljeva naloga je, da organizira, načrtuje pouk in učno delo in je 

nosilec pouka. To pomeni, da odloča o strategijah učenčevega učenja in mišljenja, razvijanju 

določenih vrst učenčevih znanj in oblikah učenčevega delovanja v času šolanja. (Krapše, 

2003) Ko načrtujemo učni proces, se moramo zavedati, katera znanja pričakujemo v okviru 

predpisanih ciljev. V zadnjem času prihaja do prenov šolskega sistema, pri čemer pa Karim 

(2003) opozarja, da ne gre samo za spreminjanje učnih načrtov, ampak je pomembno tudi 

upoštevanje novih znanj, ki naj bodo povezana, sistematična, uporabna in kritična. Pravi, da 

naj bo učenec v sodobni šoli motiviran, čim bolj samostojen pri raziskovanju, odkrivanju in 

analiziranju. Učitelj naj ga pri tem podpira in vodi, učenec pa bo tako prihajal do lastnih 

spoznanj in dosegel cilj vseţivljenjskega in konstruktivnega znanja. Pri načrtovanju moramo 

biti pozorni na to, katere cilje (kognitivne, psihomotorične in afektivne) naj učenec doseţe, 

kako bomo organizirali proces uresničevanja zastavljenih ciljev in kako bomo preverili 

doseganje ciljev.  

Načrtovanje pouka je v veliki meri povezano z individualnostjo, tako učitelja, z vsemi svojimi 

osebnostnimi značilnostmi in spoznanji, ki vplivajo na njegovo razmišljanje, reagiranje, 

načrtovanje in poučevanje, kot tudi učenca, kateremu se učni proces prilagaja. Vendar vsi 

učenci v razredu tvorijo povezano celoto, kateri se mora učitelj po najboljših močeh 

prilagoditi in načrtovati ter njim primerno načrtovati in izvajati pouk. Ker gre za večje število 

posameznikov, lahko pride do odstopanj v njihovem razvoju, mišljenju, učenju in 

sposobnostih, mora biti učitelj zelo prilagodljiv ter ustvarjalen, da doseţe najboljši moţni 

rezultat poučevanja. (Karlavaris, & Berce-Golob, 1991) 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jakopin Nives; diplomsko delo 

-12- 

 

Dokumenti osnovne šole 

Šola ob začetku šolskega leta pripravi vrsto dokumentacije, ki je predpisana v Pravilniku o 

šolski dokumentaciji s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Dokumentacija zajema 

načrtovanje delovanja šole kot enotne institucije in načrtovanje izvajanja učnih ur v okviru 

učnega procesa. Zaposleni v šoli morajo po predpisani obliki in s predpisano vsebino 

pripraviti potrebno dokumentacijo. Pri tem lahko uporabijo določene obrazce, razen pri letni 

in učni pripravi, ki sta narejeni glede na individualne potrebe učitelja. Vse dokumente šola 

pripravi na podlagi predpisov in zakonov, ob upoštevanju učnega načrta. 

(www.zakonodaja.gov.si) 

1. predmetnik 

2. letni delovni načrt 

3. vzgojni načrt 

4. letna priprava 

5. učna priprava 

Šola na podlagi vzgojnega načrta izda tudi pravila šolskega reda in šolsko publikacijo, v 

kateri natančneje opredeli dolţnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, 

pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, 

organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju 

zdravstvenega varstva učencev in druga področja. Poleg pravil v publikaciji predstavi tudi 

program šole, organizacijo dela, pravice in dolţnosti učencev, vsebine vzgojnega načrta, hišni 

red ter drugo. (www.mss.gov.si) 

 

PREDMETNIK  

»S predmetnikom se določi letno in tedensko število ur pouka posameznih predmetov 

oziroma predmetnih področij, število ur oddelčne skupnosti in minimalno število ur, 

potrebnih za uresničevanje učnega načrta.« (http://www.uradni-list.si)  

26. oktobra 2007 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli. 

Zakon se nanaša tudi na spremembe 29. člena obstoječega zakona, in sicer »poleg ţe 

predpisanih sestavin določijo tudi izbirni predmeti. Sprememba člena omogoča šoli, da lahko 

v posameznem razredu drugače razporedi tedensko število ur pouka posameznih predmetov, 

kot jih določa predmetnik, razen pouka slovenščine in italijanščine ali madţarščine na 

narodno mešanih območjih, matematike, tujega jezika kot obveznega predmeta in športne 

http://www.zakonodaja.gov.si/
http://www.mss.gov.si/
http://www.uradni-list.si/
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vzgoje, ki jih lahko drugače razporedi le v krajšem obdobju, omejenem na dva tedna. To 

šolam omogoča fleksibilnejšo organizacijo pouka, moţnost projektnega dela in 

medpredmetnega povezovanja ter vpeljave novih didaktičnih pristopov, s tem pa povečanje 

znanja in kompetenc učenca.« (prav tam) 

 

LETNI DELOVNI NAČRT IN VZGOJNI NAČRT  

Letni delovni načrt je osrednji dokument šole, s katerim se določijo: vsebina, obseg ter 

razporeditev vzgojno-izobraţevalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim 

načrtom. Določi se tudi obseg, vsebino in razporeditev razširjenega programa (interesnih in 

drugih dejavnosti), ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne sluţbe in drugih sluţb, 

delo šolske knjiţnice, dejavnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s 

katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno 

izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki 

izobraţujejo učitelje, raziskovalnimi institucijami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z 

zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole. 

(http://www.uradni-list.si) 

Vzgojni načrt zajema vzgojno delovanje šole. Z njim šola v sodelovanju s starši in učenci na 

osnovi zakonsko določenih ciljev in vrednot določi načine doseganja in njihovega 

uresničevanja, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. 

Vsebuje vzgojne dejavnosti (proaktivne in preventivne), svetovanje, usmerjanje ter druge 

dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno) in oblike 

vzajemnega sodelovanja šole s starši in njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega 

načrta. Vzgojni načrt je del letnega delovnega načrta šole. Temelji na ciljih osnovne šole in je 

oblikovan s strani delavcev šole v sodelovanju s starši in učenci. Obsega: 

1. vzgojna načela, 

2. vzajemno sodelovalni odnos s starši, 

3. vzgojne dejavnosti (proaktivne dejavnosti in svetovanje ter usmerjanje učencev),  

4. vzgojne postopke, 

5. vzgojne ukrepe. (www.mss.gov.si – 1) 

 

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-059-02566-OB~P001-0000.PDF
http://www.mss.gov.si/
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UČNI NAČRT   

V našem šolskem sistemu obstajajo predpisani učni načrti za vse predmete osnovnošolskega 

izobraţevanja. Sluţijo kot vodilo pri organizaciji učnega procesa posameznega predmeta. Z 

njimi se določi vsebino, standarde znanja in cilje pouka pri predmetih in predmetnih 

področjih. Učitelje usmerjajo k načrtovanju učnih vsebin, tako da zajamejo vse predpisane 

teme in omogočijo učencem učne situacije, s pomočjo katerih doseţejo predpisane učne 

(vzgojne, izobraţevalne in splošne) cilje. Med njimi je tudi učni načrt za likovno vzgojo. 

(www.uradni-list.si) 

Učni načrt pri likovni vzgoji  

Je dokument, ki ga predpisuje predmetna kurikularna komisija za likovno vzgojo pod 

okriljem Ministrstva za šolstvo in šport ter Zavoda RS za šolstvo. Obstoječi in veljavni učni 

načrt je bil sprejet leta 2001. (Učni načrt za likovno vzgojo, 2007) 

Likovna vzgoja je del vzgojno-izobraţevalnega programa osnovne šole v Republiki Sloveniji. 

S tem ima, tako kot vsi ostali predmeti, zapisane cilje, ki jih morajo učenci doseči. Učiteljeva 

naloga je, da omogoči takšne situacije in priloţnosti, da je doseganje teh ciljev mogoče in 

enakovredno za vse učence. Ker pa je vsak učenec posameznik s svojimi značilnostmi in 

potrebami, se mora učitelj prilagoditi situaciji in poiskati načine, s katerimi bo pripomogel k 

doseganju predpisanih ciljev. (Karlavaris, & Berce-Golob, 1991) Tacolova (1999) opozarja, 

da mora biti vsebina učnega načrta prilagojena vzgojno-izobraţevalnim in individualnim 

potrebam učencev.  

Učni načrt predpisuje splošne in operativne cilje predmeta, ki so razdeljeni na posamezna 

triletja oziroma razrede. Poleg ciljev so v učnem načrtu zapisani tudi temeljni in minimalni 

standardi znanja ter specialnodidaktična priporočila za vzgojno-izobraţevalno delo. Ta 

zajemajo priporočila za spodbujanje likovnih doţivetij učencev, usvajanje likovnih pojmov, 

likovno izraţanje, privzgajanje doţivljajskih naravnanosti, medpredmetne povezave, časovni 

okvir in vrednotenje učenčevih izdelkov. V učnem načrtu najdemo opredelitev predmeta, 

vsebine pa so razdeljene na 5 likovnih področij: risanje, slikanje, kiparstvo, prostorsko 

oblikovanje in grafika. (Učni načrt za likovno vzgojo, 2007) 

Cilj vzgojno-izobraţevalnega procesa pri likovni vzgoji v Slovenji je razvoj celovite, 

vsestranske, svobodne, ustvarjalne in aktivne osebnosti, kar omogoča skrbno načrtovan pouk 

http://www.uradni-list.si/
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likovne vzgoje. Spodnja preglednica prikazuje, kako z likovno vzgojo vplivamo na 

posamezne elemente vsestransko razvite osebnosti.  

Tabela 1: Vpliv likovne vzgoje na razvoj vsestransko razvite osebnosti  

cilj vzgojno-izobraţevalnega procesa likovna vzgoja 

vsestranska osebnost estetska vzgoja 

svobodna osebnost 
svoboda izraţanja: nepredvidljive, nove rešitve v likovnem 

izraţanju 

ustvarjalna osebnost individualnost izraţanja 

aktivna osebnost aktivnost učencev pri likovni dejavnosti 

celovita osebnost 
aktiviranje kvalitativnih, kvantitativnih faktorjev, čustev, idej, 

motorike, intelekta 
(vir: Karlavaris, & Berce-Golob, 1991) 

 

LETNA PRIPRAVA  

Je dokument, ki predstavlja izvedbo učnega načrta. Razredni učitelj jo pripravi za tiste 

predmete in razrede, v katerem poučuje, lahko tudi v sodelovanju z učitelji drugih oddelkov. 

Navezuje se na šolsko zakonodajo, učni načrt, šolski koledar, letni delovni načrt šole in je v 

veliki meri povezana tudi z delovnimi izkušnjami posameznih članov delovne skupine. 

Upoštevati mora posebnosti učencev in šole (materialni, geografski, kadrovski, klimatski 

pogoji, tradicija in interes kraja). Oblikovana je lahko po učiteljevi lastni presoji (miselni 

vzorec, tabela …), vendar mora biti usklajena z učnim načrtom. (Karim, 2003) 

 

UČNA PRIPRAVA   

Učno ali urno pripravo učitelj zapiše pred izvedbo vsake ure pouka, ki jo določa urnik. V njej 

natančneje opredeli cilje, metode, potek in vsebino ure, oblike dela, učna sredstva in 

pripomočke ... Učna priprava sluţi kot opora pri izvajanju pouka in z njo zaključi načrtovanje 

učnega procesa. (Lorenci po Tomič, Pučko) 

Navadno ob učni pripravi pomislimo na zapiske učitelja. Natančne učne priprave naj bi bile 

napisane in pripravljene tedensko (za teden vnaprej). Način pisanja je odvisen od 

posameznega učitelja, vendar mora upoštevati tudi dogovore znotraj šole oziroma dogovore 

učiteljskega kolektiva in ravnatelja. Zgodi se, da učitelj v učni pripravi zapiše le, katere 

aktivnosti morajo biti opravljene, torej ne napiše ciljev, ampak dejavnosti, ki jih je načrtoval 

za nadaljnje delo. Ker je učna priprava oziroma njena vsebina predpisan dokument šole, mora 

učitelj vanjo vključiti vse predpisane elemente, zato samo zapis dejavnosti ni ustrezen. 

Ravnatelj zahteva priprave, saj ima s tem vpogled v učiteljeve ideje, namene o aktivnostih pri 
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pouku, napredovanje z učno snovjo (pri kateri snovi so in to primerja z drugimi oddelki, 

predvidi potek nadaljnjega dogajanja glede na učbenike). (Lofthouse, 1990) 

V primeru učiteljeve odsotnosti naj bi bile učne priprave dostopne in na razpolago 

nadomestnemu učitelju. Tako pouk poteka nemoteno in učenci ne zaostanejo z obravnavo 

učne snovi. Izvlečki iz ameriške študije (Virginia) v poznih 70' so pokazali, da nekateri 

učitelji pripravijo učne priprave posebej za primere nadomeščanja. Takšno delo so utemeljili, 

ker se jim zdijo njihove priprave premalo natančne za nadomestnega učitelja ter da tako lahko 

pripravijo alternativne aktivnosti, ki jih bo nadomestni učitelj lahko izvedel. (prav tam) 

 

2.3 POUK LIKOVNE VZGOJE 

Načrtovanje vsake učne ure je zelo pomembno, ne glede na to, ali gre za pouk matematike, 

slovenščine, likovne vzgoje ali drugih predmetov. Organizacija pouka likovne vzgoje od 

učitelja zahteva celostno in sistematično načrtovanje. Poznati mora cilje, vsebine in likovni 

jezik. (Tacol, 2003) Učitelj mora razumeti strokovne in didaktične posebnosti predmeta in 

temu prilagodi načrtovanje učnega procesa. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili učni 

proces likovne vzgoje. Načrtovanje likovne vzgoje je nekoliko drugačno kot načrtovanje 

učnega procesa drugih predmetov, zato bomo predstavili ključne elemente, ki jih moramo 

vzeti v razmislek pred in med samim načrtovanjem. Zajeli bomo pomen teoretičnih in 

praktičnih vsebin, potek učnega procesa, specifičnost prostora in materiala ter pripomočkov. 

 

Likovna vzgoja 

Likovna vzgoja je predmet, ki zajema različna področja likovne teorije, psihologije in 

pedagogike. Pouk je zasnovan na splošnih zakonitostih likovnega oblikovanja, zaradi česar je 

drugačen od drugih predmetov. V primerjavi z drugimi predmeti naj bi učitelj pri načrtovanju, 

poleg vsebin in ciljev, upošteval tudi materiale in tehnike, s katerimi pripomore k 

razumevanju likovnega sporočila.  

V okviru likovne vzgoje vzgajamo likovne ustvarjalce in likovno publiko. To je zelo 

pomembno, saj likovna umetnost predstavlja eno izmed druţbenih vrednot. Likovna vzgoja 

prispeva tudi k vzgojnim ciljem šolstva in z estetsko vzgojo, kot delom likovne vzgoje, 

omogoča razvoj vsestransko razvite osebnosti. (Karlavaris, & Berce-Golob, 1991)  
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Kot učni predmet je pomembna, saj se z umetnostjo srečujemo povsod. Pomembno je, da 

preko pouka likovne vzgoje učence naučimo razlikovati med estetskimi in kakovostnimi 

likovnimi pojavi okoli sebe. (Lancaster, 1990) Učence učimo samostojnega pridobivanja 

znanja, opazovanja, razvijanja sposobnosti pomnjenja in razumevanja, izboljšanja delovnih 

navad, discipline in razvijanja čustev. (Tacol, 1999) Naučijo se kritičnega pogleda, 

sodelovanja v skupini ter spoštovanja drugih. Pri likovni vzgoji se lahko učenec, ki je na 

drugih področjih šibkejši (učno, vedenjsko), pozitivno razvije ravno zaradi drugačne oblike in 

organizacije dela. Učenci razvijajo spretnosti, ki jim omogočajo večjo samozavest tudi na 

drugih področjih (npr. risanje grafov pri matematiki, kostumografija pri zgodovini, oprema 

domačega stanovanja ...). (Lancaster, 1990) Likovna vzgoja spodbuja ustvarjalnost, ki se kaţe 

kot razvijanje zmoţnosti izraţanja v likovnem jeziku, spoznavanju in doţivljanju likovnih 

umetnin ter vrednotenju likovne problematike v okolju. (Karim, 2003) 

SPLOŠNOKULTURNI POMEN LIKOVNE VZGOJE  

Cilj likovne vzgoje je doseči določeno raven likovne kulture, torej razvoj ustvarjalnih 

sposobnosti, sposobnosti vizualnega opazovanja, vizualnega mišljenja, vrednotenja, 

kritičnosti, sposobnost za sprejemanje novosti in novih načinov ustvarjalnosti.  

S kombinacijo praktično-ustvarjalnih dejavnosti in teoretičnih vsebin gradimo na 

prepoznavanju in razumevanju likovnih del, hkrati pa omogočamo tudi pridobivanje pojmov 

iz znanstvenih discipline, kot so teorija likovne umetnosti, umetnostna zgodovina in likovna 

kritika. (Kalavaris, Berce-Golob, 1991) 

SPLOŠNOVZGOJNI POMEN LIKOVNE VZGOJE  

Zaradi kompleksnosti likovnih aktivnosti lahko razvijamo številne osebnostne lastnosti 

(vztrajnost, doslednost, samostojnost, iniciativnost, kritičnost, strpnost ...) in psihične procese 

(opazovanje, pozornost, pomnjenje, mišljenje, motivacijo, tehnično spretnost, motorično 

občutljivost ...). Zelo pomembna je likovna ustvarjalnost, ki pripomore k ustvarjalnosti 

nasploh. Likovna aktivnost osvobaja in krepi osebnost, emocionalne, intelektualne 

sposobnosti in s tem pripomore k razvoju uravnovešene osebnosti. Pomemben je hkratni 

razvoj logičnega in vizualnega mišljenja, ki se razvijata z likovno vzgojo. Ta ima tudi 

pomembno vlogo v medčloveških odnosih, saj s svojimi vsebinami razvija razumevanje med 

ljudmi ter razumevanje likovnih sporočil (iz preteklosti, od drugih kultur). (prav tam) 
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TEORIJA LIKOVNE UMETNOSTI V LIKOVNI VZGOJI  

Teorija likovne vzgoje je rezultat vsebin teorije likovne umetnosti in pedagogike. Znotraj 

vsebin se prepletajo tudi druge druţbene vede, psihologija, sociologija, semiologija (osnova 

za razumevanje komunikacije s pomočjo znakov), logika, gnoseologija (osnova za pridobitev 

spoznanj in ugotavljanje resnice), filozofija in estetika (osnova za razumevanje estetskih 

pojavov). Sestavine teorije likovne umetnosti v vsebinah likovne vzgoje so tudi estetsko 

izraţanje, likovno oblikovanje materiala, estetska komunikacija, likovne smeri, likovni jezik. 

Likovna vzgoja je eden izmed načinov estetske komunikacije, saj umetnik svoja doţivetja in 

razpoloţenja preko likovnih znakov prenaša na druge. V današnjem času se je zaradi hitrega 

druţbenega razvoja, ki omogoča likovnim ustvarjalcem veliko svobodo in mnoţico novih 

materialov, načinov oblikovanja in novih tehnik, s katerimi lahko ustvarjajo, pojavil velik 

porast likovnih stilov in smeri. Učitelj se mora tega zavedati in učencem predstaviti čim širši 

spekter umetniških del. Le tako jih lahko nauči razumevanja in dojemanja likovne umetnosti 

današnjega časa in jim ne vsiljuje le ene moţnosti, likovno pravilne rešitve nekega problema. 

(prav tam) 

PSIHOLOŠKA SPOZNANJA V PROCESU LIKOVNE VZGOJE  

Znotraj psihologije sta se na področju umetnosti razvili psihologija ustvarjalnosti in 

psihologija recepcije umetniških del. Za uspešno poučevanje likovne vzgoje je med drugim 

potrebno tudi poznavanje pedagoške in razvojne psihologije, saj razvoj likovnoustvarjalnih 

sposobnosti sovpada s splošnim razvojem otrok.  

S pravilno zastavljeno likovno aktivnostjo lahko učitelj razvija vse plasti zavesti in dejavnosti 

učencev, saj se v času ustvarjalnosti aktivirajo vse posameznikove sposobnosti (opaţanje, 

zbiranje podatkov, obdelava podatkov, čustveno ocenjevanje, motorično izraţanje. (prav tam) 

Psihologija ustvarjalnosti: Pri ustvarjalnosti moramo ločiti ustvarjalne spodbude in 

ustvarjalne procese. Poznamo kreativne faktorje po Guilfordu. Ti faktorji so: fluentnost, 

fleksibilnost, redefinicija, originalnost, elaboracija in občutljivost. Faktorji likovne 

sposobnosti pa so: natančno in občutljivo zaznavanje, vizualni spomin, kreativno mišljenje, 

imaginacija, emocije, motorična spretnost in motorična občutljivost.  
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»Proces praktičnega likovnega dela temelji na spodbujanju in aktiviranju likovnih sposobnosti 

in likovno-kreativnih faktorjev.« (prav tam, str. 21) Zaporedje razvoja pa je odvisno od 

posameznih faz ustvarjalnega procesa: 

1. odkrivanje, 

2. inkubacija, 

3. iluminacija, 

4. realizacija, 

5. verifikacija. (prav tam) 

 

Psihofizični razvoj: Učenčev likovni razvoj je v veliki meri odvisen tudi od njegovega 

splošnega razvoja. Zaradi te povezanosti mora učitelj poznati njegove zakonitosti, saj le tako 

lahko prilagodi ustvarjalne aktivnosti učencem. Razvojni procesi potekajo v določenem 

zaporedju in deloma vplivajo drug na drugega, vendar ni nujno, da faze razvoja potekajo v 

enakem časovnem intervalu pri vseh posameznikih. V razvojni psihologiji poznamo več 

vidikov razvoja, ti so: telesni, psihomotorični, kognitivni, emocionalni in socialni.   

V spodnji tabeli je predstavljen pregled razvoja sposobnosti v posameznem razredu (podatki 

za osemletno osnovnošolsko izobraţevanje) in kako se razvoj odraţa pri delu pri likovni 

vzgoji v osnovni šoli. (prav tam) 

Tabela 2: Likovni razvoj otrok  

obdobja starost, razred delo pri likovni vzgoji 

ra
zr

ed
n

a 
 

st
o

p
n

ja
 

prehod iz 

srednjega v pozno 

otroštvo 

7, 8 let 

1., 2. razred 
nekontrolirano oblikovanje s prakso 

pozno otroštvo 
9, 10 let 

3., 4. razred 

prehod v kontrolirano oblikovanje na osnovi spontanega 

čutenja likovnih vrednot s prakso 

p
re

d
m

et
n

a 

 s
to

p
n

ja
 

predpuberteta 
11, 12 let 

5., 6. razred 
prehod v kontrolirano oblikovanje s teorijo in prakso 

puberteta 
13, 14/15 let 

7., 8. razred 
kontrolirano oblikovanje s teorijo in prakso 

(vir: Berce-Golob, 1993) 
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PEDAGOŠKA SPOZNANJA V PROCESU LIKOVNE VZGOJE  

Na področju pedagoških spoznanj so za pouk likovne vzgoje pomembni: 

 vzgojni cilji 

 odnosi med vzgojnimi področji – Za dosego cilja razvoja celovite osebnosti je potrebno 

povezovanje čustev, intelekta in motorike (posameznega področja namreč ne moremo 

razvijati brez prepletenosti različnih segmentov osebnosti) 

 zakonitosti didaktičnih procesov – Te so povezane s strukturo, načrtovanjem in 

izvajanjem pouka likovne vzgoje. Pri večini predmetov je temelj pouka učni proces sam. 

Likovna vzgoja pa v ospredje postavlja proces ustvarjanja, deloma tudi proces igre ter 

dela. Upošteva tudi metode, načela, učne vsebine, učna sredstva, učbenik, vlogo učitelja in 

učencev, organizacijo dela, ocenjevanje rezultatov ... (prav tam) 

 

Načrtovanje učnega procesa likovne vzgoje 

Jasne predstave o značilnosti predmeta likovna vzgoja, posameznih likovnih področjih in 

likovnih nalogah z likovnimi problem so osnova za kakovostno načrtovanje učnega procesa 

likovne vzgoje. Učinkovito organiziran učni proces je mogoč šele takrat, ko učitelj dobi 

vpogled na učinkovanje, mišljenje, čutenje, doţivljanje in ročne spretnosti učencev. (Tacol, 

2003) 

PRIPRAVA NA POUK LIKOVNE VZGOJE  

Vsebinska ali strokovna priprava se nanaša na učno snov, torej likovnoteoretske probleme. 

Pri učitelju začetniku ali pripravniku naj bi bila priprava podrobnejša, kar pa ne pomeni, da je 

za učitelja z več izkušnjami nepomembna. Oblikovana pa mora biti tako, da bo ustrezala 

svojemu namenu in v skladu s spremembami in novostmi stroke. (Berce-Golob, 1993) Učitelj 

je sicer omejen z izbiro učnih vsebin, saj so te predpisane v učnem načrtu, vendar mora pri 

izbiri oziroma obravnavi posameznih vsebin izhajati iz kulturnega in zgodovinskega okolja 

učencev, predznanja in psihologije učenja, razvoja in osebnosti. (Uljens, 1997) 

»Pedagoška priprava vsebuje didaktično-metodično preoblikovanje in ureditev učne snovi.« 

(Berce-Golob, 1993, str. 122) Določa obseg, globino in strukturo učne snovi. Ta mora biti 

razporejena pravilno in stopnjevano glede na teţavnost. Učitelj mora znati artikulirati likovno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jakopin Nives; diplomsko delo 

-21- 

 

nalogo, oblike in metode dela, povezave z učno snovjo, določiti in operacionalizirati vzgojno-

izobraţevalne cilje ter razmisliti o individualnem pristopu pri delu z učenci. (prav tam) 

Materialna priprava zajema pripravo materiala za pouk in zunanjo organizacijo pouka. Sem 

sodita evidentiranje in didaktično prilagajanje pogojev za učno uro (ureditev učilnice, 

priprava materiala, orodij, učnih sredstev, pripomočkov in oblikovanje socioloških skupin; 

izbira mora biti primerna, uporabna in delujoča). (Tomič, 1990) 

Pomembna je tudi psihofizična priprava, saj le zdrav in zadovoljen učitelj lahko uspešno 

opravi delo z učenci. (Berce-Golob, 1990) 

Učitelj mora načrtovati proces likovne vzgoje tako, da je na prvi pogled videti kot popolnoma 

prostovoljna dejavnost in igra otrok. Smiselno organiziran učni proces spremlja sproščenost, 

ki omogoča doseganje učinka poučevanja. Prava izbira aktivnosti bo v učencih spodbudila 

interes in pojavila se bodo vprašanja o likovnem problemu, kar pomeni, da učenci o njem 

razmišljajo, torej je doseţen del ciljev. (Lancaster, 1990) 

»V likovni vzgoji si je treba prizadevati za sistematično delo pri pridobivanju likovne kulture, 

kar pa naj ne bo togo in šablonsko, pa tudi ne stihijsko, ampak naj sistematika temelji na 

poznavanju vseh pomembnih zakonitosti in njihove medsebojne usklajenosti v učnem 

procesu.« (prav tam, str. 38) Čeprav je načrtovanje likovne vzgoje zaradi njene specifičnosti 

zapleteno, pa je le-to nujno potrebno. Pridobivanje spoznanj likovnih pojmov mora biti 

prilagojeno starostni stopnji učencev. Vsebine, ki jih usvojijo na niţji stopnji, nadgradimo v 

višjih razredih osnovne šole. V primeru, da pri učencih opazimo pomanjkljivosti na določnem 

področju, lahko v okviru praktičnega dela izmenično razvijamo likovne sposobnosti in jih 

nadgrajujemo s spreminjanjem aktivnosti. Spremembe so potrebne, kadar opazimo, da so 

učenci določeno raven sposobnosti ţe usvojili in tako nadaljujemo z razvojem višjih 

sposobnosti. Z dobrim načrtovanjem učnega procesa lahko učitelj omogoči uravnovešenost 

med sposobnostmi in znanjem likovne teorije. (Karlavaris, & Berce-Golob, 1991) 

Najbolj osnoven način za doseganje tega ravnovesja je povezovanje in nadgradnja praktičnega 

s teoretičnim delom in obratno. (prav tam) Pri povezovanju teoretičnega in praktičnega dela 

mora učitelj upoštevati, da morajo učenci najprej doţiveti predmete in pojave v okolju, nato 

pa so le-ta lahko osnova za izraţanje lastnih doţivetij in spoznanj. Kot praktično delo pri 

likovni vzgoji razumemo likovno delo učencev, teoretične vsebine pa obsegajo učenje o 

likovnih zakonitostih, spoznanja likovne umetnosti ter proces estetskega vrednotenja. Zelo 
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pomembno je razmerje med teoretičnim in praktičnim delom, saj le oba omogočata 

sprejemanje likovne kulture. Mlajši učenci so manj dojemljivi za teoretična znanja, zato je na 

tej stopnji v ospredju praktično delo. Z nadaljevanjem šolanja dograjujemo tudi teoretične 

vsebine, ki se nanašajo na teorijo likovne umetnosti, umetnostne zgodovine, likovne kritike, 

ter estetskega vrednotenja. S prepletanjem teorije in prakse se dviguje raven ustvarjalnih 

sposobnosti, doţivljanja in zmoţnost ozaveščanja ter definiranja likovnih problemov. To pa 

pomeni, da pridobivamo likovno kulturo. (Tacol, 1999) 

Večina predmetov v šoli temelji na znanstvenih spoznanjih. Likovna vzgoja pa se od njih 

razlikuje v tem, da temelji na umetnostnem področju, teţi k lepoti in z njo odkrivamo 

subjektivnost, individualnost in emocionalnost. Zaradi ustvarjalnosti, ki jo dopušča, moramo 

upoštevati individualne rešitve likovnega problema vsakega učenca. Razlog za to so 

kompleksnost likovnih procesov, različnost likovnih sposobnosti (likovni tipi), različne 

metode oblikovanja, nivoji ustvarjalnih sposobnosti idr. Vpliv na to imajo tudi učitelji sami s 

svojimi nagnjenji in sposobnostmi. »Vsak ustvarjalen učitelj mora vedeti, da likovne kulture 

ni mogoče pridobiti preko togih modelov, predpisov ali navodil, ki jih za učitelje pripravijo 

drugi, ampak s pomočjo lastnega ustvarjalnega dela [...]« (Karlavaris, & Berce-Golob, str. 37) 

Učenci naj bi v procesu izobraţevanja spoznali in uporabljali likovne pojme in njihove 

zakonitosti. To mora potekati postopoma, razvojni stopnji primerno. Učitelj se mora zavedati, 

da likovna aktivnost izhaja iz potreb in občutljivosti posameznega učenca.  

V likovni vzgoji prihaja do nasprotij med splošnimi zakonitostmi pedagogike, didaktike in 

teorije likovne umetnosti ter pri uporabi teh zakonitosti v posameznih situacijah. Učitelj mora 

to reševati in biti ustvarjalen pri njihovem odstranjevanju. Nasprotja namreč upočasnijo 

razvoj občutljivosti in pridobivanje likovne kulture (razvoj individualnih vrednot učenca). 

(prav tam) 

Ker je likovna vzgoja pomemben dejavnik razvoja učenčevih mentalnih in motoričnih funkcij, 

je pomembno, da je učni proces gibljiv in originalen. Učenci so sooblikovalci učnega procesa, 

učitelj pa je vodja, ki nudi razvojni stopnji primerne oblike in metode dela ter upošteva 

individualni razvoj učencev. V okviru načrtovanja mora učitelj narediti razmislek o delovnih 

razmerah, značilnosti okolja, starostni stopnji učencev, njihovem socialnem stanju, 

zmoţnostih, motiviranosti, moţnosti razvoja likovne občutljivosti, ustvarjalnosti in estetskega 

izraţanja. Vprašati se mora, kako čim bolj uspešno voditi učence, da bodo razvijali likovno 
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kulturo, zmoţnost za likovno izraţanje, ob tem pa upoštevati predpisane vsebine in cilje 

učnega načrta. (Tacol, 1999)  

Učence uvajamo v splošne likovne zakonitosti zato, ker je likovni jezik univerzalen in vsem 

razumljiv. Dokazano je, da učenci laţje spoznavajo in sprejemajo vrednote v lastnem okolju, 

ker jim je najbliţe, ga razumejo in ga vsebine privlačijo. (Karlavaris, & Berce-Golob, 1991) 

Lancaster (1990) opozarja, da je malo učiteljev, ki bi imeli izkušnje in znanje o likovni vzgoji, 

ki bi segalo izven okvira njihovega izobraţevanja. Veliko učiteljev da poudarek drugim 

predmetom, ker se jim zdijo pomembnejši. A opozarja, da je likovna vzgoja tudi pomembna, 

saj prinaša veliko uporabnih izkušenj, kot so npr. znanje o materialih, orodju, opremi, 

shranjevanju. Poleg tega učitelj pridobiva tudi nove veščine poučevanja, predstavitve vsebin 

in avtonomnost pri ocenjevanju.  

Likovna vzgoja se izvaja v dveh šolskih urah (90 minut), vanjo pa je poleg ustvarjalne 

aktivnosti učencev vključena tudi priprava na delo, pospravljanje in ureditev prostora po 

končani aktivnosti ter vrednotenje rezultatov dela. Ker pouk temelji na delovnih aktivnostih, 

zahteva poseben prostor in opremo (mize, osvetlitev, materiali in pripomočki). Ustrezno 

morajo biti izbrani pohištvo, voda, svetloba, pralna tla, pomembna je tudi pravilna izbira in 

opremljenost s potrebnimi materiali in orodji. Vendar ni nujno, da likovna vzgoja ves čas 

poteka v učilnici. Lahko jo izvajamo tudi v naravnem okolju, tovarni, umetniškemu ateljeju, 

pred kulturnimi spomeniki ... Kraj izvajanja je osnova za to, kakšna bosta proces in narava 

dela (likovna vzgoja pred kulturnim spomenikom poteka drugače kot tista v učilnici). Odvisna 

je tudi od obravnavanih vsebin. Skupno vsaki uri likovne vzgoje, ne glede na lokacijo, pa je 

to, da je potrebna priprava vnaprej ter da je končni izdelek ocenjen oziroma ovrednoten. S tem 

ko otroke seznanimo z različnimi prostori in lokacijami, jim ponudimo naravnejše in 

učinkovitejše predstave, doseţemo tudi močnejši vzgojni učinek ter pripomoremo k 

ustvarjalnemu okolju. (Karlavaris, & Berce-Golob, 1991)  

Učilnice v osnovni šoli pogosto niso najbolj primerne za pouk likovne vzgoje. Čeprav 

učilnice morda niso tako ustrezne, kot bi lahko bile, pa to ne pomeni, da je pouk zato 

dolgočasen. Ravno nasprotno, ustvarjalni učitelj bo izvedel učinkovito uro, katero bo 

prilagodil prostoru in zmoţnostim. Ob začetku naj učitelj pregleda učilnico in analizira njene 

moţnosti. Razmisli naj o organizaciji prostora, o opremi ter koliko prostora bo namenil 
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likovnemu pouku. (Lancaster, 1990) Lancaster učiteljem priporoča, da pri načrtovanju 

upoštevajo naslednje: 

 prilagoditev prostora starosti in razvoju učencev, 

 število učencev za izvajanje likovne aktivnosti, 

 primerna oblačila (halje, stare majice ...), 

 razmislek o tipu učne ure (ponavljanje znanega ali spoznavanje novega), 

 razmislek o veščinah, ki jih bodo učenci usvojili z aktivnostjo, v povezavi z ţe znanim, 

 smiselnost povezovanja z drugimi področji (medpredmetno povezovanje ali likovna 

vzgoja kot ločen predmet). 

 

Didaktična načela v učnem procesu likovne vzgoje 

»Likovna načela so idejni vodniki, ki kaţejo učitelju usmeritve za delovanje v učnem procesu, 

in obenem merila za odločanje, saj izhajajo iz zakonitosti procesa likovne dejavnosti. Iz njih 

izhajajo teoretični prijemi in koncepti pouka.« (Tacol, 2003, str. 79) So temelj posredovanja 

likovnih pojmov, izbire materialov, orodij, motivov in likovnih problemov. »Didaktična 

načela usmerjajo proces poučevanja in učenja v procesu pouka in so vodilo učitelju, da dosega 

najboljše moţne rezultate.« (prav tam, str. 79) V ospredju pa niso cilji, ampak likovni razvoj 

učencev. Tacolova predstavlja naslednja načela: 

1. Načelo postopnosti in kontinuiranosti: pomembno je poznavanje ciljev v učnem 

procesu in zavedanje, da se učenci razvijajo postopoma. 

2. Načelo ustreznosti likovnih problemov psihofizičnemu razvoju učencev: učitelj mora 

celotno organizacijo pouka (število ur, metode, oblike dela …) prilagajati fizičnim, 

umskim in emocionalnim zmoţnostim učencev. 

3. Načelo kakovosti likovnih materialov, orodij in učnih sredstev: učitelj izbira med 

materiali in orodji, ki omogočajo učencem ustvarjalno rešitev likovnih nalog; pri izbiri 

učnih sredstev pa mora biti pozoren na ustreznost glede na starostno stopnjo otrok, 

nazornost, preglednost materiala in razumljivost. 

4. Načelo likovne dejavnosti in samopoznavanja: je doseţeno kadar učitelj načrtno vodi 

učence v učnih korakih in upošteva individualni način njihovega izraţanja. 

5. Načelo likovnosti: zajema smiselno medpredmetno povezovanje vsebin, pri čemer ne 

smemo zanemariti logičnosti in čistosti likovnih vsebin. 
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6. Načelo nazornosti: »Učitelj mora učence usposobiti, da bodo odkrivali bistvene likovne 

posebnosti predmetov in figur in samostojno prevajali zaznave v likovne predstave.« 

(Tacol, 2003, str. 86) To doseţe z upoštevanjem načela nazornosti, predvsem pri izbiri in 

uporabi ustreznih učnih sredstev. 

7. Načelo zgleda (eksemplarnosti): učitelj doseţe s pravilno izbiro učnih sredstev, s 

pomočjo katerih pojasnjuje likovne zakonitosti likovnoteoretičnega problema. 

8. Načelo celovitosti: je upoštevano, kadar učitelj uresničuje problemske likovne naloge 

vseh likovnih področij. 

9. Načelo udruţbljenja (socializacije): pri pouku likovne vzgoje spodbujamo učence k 

strpnosti, prijateljstvu, sodelovanju z drugimi, kulturnim vedenjem … To načelo učitelj 

uresniči z izbiro učnih metod in oblik dela, ki omogočajo doseganje teh ciljev oziroma 

socializacijo učenca. 

10. Načelo sodobnosti (aktualnosti): sistem vzgoje in izobraţevanja se ves čas nadgrajuje in 

posodablja; pomembno je, da učitelj sledi sodobnim pristopom v obliki sodobnih metod 

dela, izbire primerov likovnih stvaritev … (prav tam) 

 

Celostni likovni razvoj 

Učitelj mora upoštevati, da likovna vzgoja pripomore k razvoju celovite osebnosti učenca. 

(Tacol, 2003) »Cilji morajo biti načrtovani tako, da bo celotni sistem poučevanja, kamor 

spadata usvajanje likovnega problema in dejavnost likovnega izraţanja, slonel na sredstvih in 

postopkih razvijanja afektivnih, kognitivnih in psihomotoričnih funkcij učencev.« 

(Tacol, 1999, str. 97) Pomembno je, da pri načrtovanju učitelj ne načrtuje ciljev samo za 

teoretično ali samo za praktično področje, ampak da razmišlja o povezavi in odnosih med 

posameznimi cilji in tako prepreči, da morda ne bi bili realizirani. Upoštevati mora 

predznanje, sodelovanje učencev v pogovoru, razmisliti mora tudi o izbiri ustreznih učnih 

sredstev in pripomočkov. (prav tam)  

Pomembna je učiteljeva doslednost pri izbiri ciljev, torej da ne oblikuje le ciljev niţje stopnje, 

ampak doseţe ravnovesje med vsemi. Tacolova opozarja, da je osnova za uspešno načrtovanje 

operativnih ciljev za posamezna področja poznavanje in obvladanje razvojnih stopenj in 

podstopenj taksonomije. Pomembno je tudi poznavanje likovnega razvoja učencev glede na 

starostno stopnjo, predznanje in zmoţnost obvladovanja likovnih tehnik. Tacolova (1999) 
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navaja taksonomske stopnje razvoja v vzgojno-izobraţevalnem procesu, ki izhajajo tudi iz 

Bloomove taksonomije. Pravi namreč, da je za doseganje ciljev pri likovni vzgoji potrebna 

aplikacija, ki jo je osnovala na podlagi opredelitev različnih strokovnjakov (Bloom, Krathwol, 

Simpson, Malić, Muţić). Vendar opozarja, da načrtovani cilji niso edina postavka, na podlagi 

katere bi lahko izvajali takšen pouk, da bi dosegli pričakovane rezultate, ampak je pomembno 

tudi samo delo učitelja z učenci.  

 

Taksonomija razvoja v vzgojno-izobraţevalnem procesu likovne vzgoje  

Od učencev pričakujemo, da v posamezni stopnji dosegajo določene sposobnosti in likovna 

znanja. V nadaljevanju bomo predstavili vse tri taksonomije in kaj pri posamezni stopnji od 

učencev pričakujemo oziroma zahtevamo. Klasifikacija je narejena za tri področja učenčeve 

osebnosti: na spoznavno – kognitivnem področju in psihomotoričnem področju ter za vzgojne 

cilje oziroma afektivno področje. Vsa področja se medsebojno povezujejo in vplivajo druga 

na drugo. 

 

SPOZNAVNO – KOGNITIVNO PODROČJE: Gre za zadovoljevanje spoznavnih interesov 

učencev, da z lastno miselno dejavnostjo spoznavajo stvarnost okrog sebe tudi z likovne plati. 

Zajema razumevanje likovnih pojmov, organizacijo percepcije, pomnjenje in ustvarjalno 

mišljenje.   

Znanje je védenje, ki nastaja na podlagi pomnjenja. V to stopnjo uvrščamo prepoznavanje 

likovnih in drugih pojmov ter zmoţnost obnavljanja po spominu. Učenci s pomočjo učnih 

sredstev ali neposrednega opazovanja prepoznavajo, razumejo, pomnijo posredovane likovne 

probleme, dokaţejo, da jih znajo uporabiti pri likovnem izraţanju, kar pomeni, da obvladajo 

postopke dela z različnimi materiali in orodji. Gre za najniţjo podstopnjo učnih ciljev. 

Razumevanje in uporabljivost je stopnja, ki od učencev zahteva višjo stopnjo razumevanja; 

učenec ob razlagi, pogovoru ali demonstraciji izrazi posredovano sporočilo z besedami ali 

praktičnim izraţanjem. Če so zmoţni praktično izraziti uporabno znanje o problemu, pomeni, 

da so ga razumeli. Razumevanje je razvidno tudi iz uporabe usvojenega znanja pri likovni 

tehniki in uporabi različnih materialov.  

Razčlenjanje (analiza) in vcelotenje (sinteza) predstavljata zmoţnost razčlenjevanja 

usvojenih likovnih pojmov, tako da učenci dojemajo strukturo in odnose med deli, prepoznajo 

delovne postopke pri praktičnem delu in vcelotijo spoznanja v novo celoto. V tej stopnji 

stremimo k doseganju zmoţnosti za ugotavljanje pravilnosti uporabe likovnoteoretičnih 
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problemov v naloge in ob učnem gradivu ter ustreznost postopkov likovne tehnike in 

kombiniranje pojmov za reševanje likovnih problemov. Predstavlja višjo intelektualno stopnjo 

(nove rešitve), uporabo razuma, svobodo izbire idej in rešitev, posredovanje lastnih mnenj in 

doţivetij.  

Pri vrednotenju gre za sistematično zbiranje podatkov in zmoţnost presojanja vrednosti 

likovnih izdelkov. Gre za najvišji cilj kognitivnega področja, zdruţuje usvojena znanja, 

razumevanje pojmov, uporabo znanj, zmoţnost analize in sinteze. Povezani so z vzgojnimi 

cilji in motivacijo ter kritičnim izraţanjem učenčevih mnenj. Nanaša se na vrednotenje učnega 

procesa v celoti, njegovih sestavnih delov in ustreznost pojmov, uporabo metod in oblik dela, 

pravilnost učiteljeve dejavnosti, izbiro tehnik in motivov ter likovni razvoj učencev. Pomeni 

kritično analizo opravljenega dela, napredka učencev ter označitev doseţkov z oceno (ustna, 

opisna ali številčna). (Tacol, 1999) 

 

PSIHOMOTORIČNO PODROČJE: Zajema razvoj motoričnih veščin (ročne spretnosti, 

veščine pri izvajanju delovnih postopkov, zadovoljevanje interesov in potreb po motorični 

dejavnosti), zmoţnosti razumevanja navodil, usvojitve postopkov, tehnik in ravnanj z 

materiali in orodji. Kaţejo se v koordinaciji oči in rok, izraţanju z različnimi materiali in 

orodji ter z vajo in ponavljanjem. Za uresničitev psihomotoričnih ciljev je potrebna dejavnost 

učitelja in učencev. Učitelj z uporabo izvirnih učnih sredstev nazorno podaja dejstva – 

demonstrira in s tem doseţe razumevanje in motivacijo učencev. Pomembno je, da temu 

področju posveti dovolj časa in omogoči tudi individualno sodelovanje učencev.  

Posnemanje je najniţja stopnja, pri kateri gre za pridobivanje informacij s pomočjo 

posredovanja teoretičnih pojmov, postopkov izvajanja likovne tehnike s strani učitelja. Kaţe, 

kako učenec sprejema vidne in druge informacije, samoiniciativno posnema postopke, kaţe 

tudi potrebo po individualni pomoči oziroma pozitivnih spodbudah s strani učitelja, učenčevo 

uspešnost, samostojnost, obvladanje načina reševanja likovne tehnike. Delo temelji na 

kognitivni zasnovi: začne se z mislijo, sledi ţelja po samostojnem izvajanju kar pripelje do 

motorične rešitve.  

Ročna spretnost in natančnost je stopnja, v kateri opazujemo, kako se kaţe začetek 

motoričnega izraţanja, ki je sprva negotovo, vaja pa povečuje njegovo gotovost. Nato se (ob 

zgledih) poveča samostojno reševanje. Na dejavnost in njeno uspešnost vpliva tudi 

emocionalnost. Kasneje učenci slepo posnemajo izvajanje tehnike in ţe iščejo lastne izvirne 

rešitve pri uporabi materialov in orodij. Kot posledica ponavljanj sledi bolj samostojno 
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reševanje likovnoteoretičnih problemov, večja natančnost, zanesljivost in hitrost izvajanja. 

Uspešnost je pogojena s samozaupanjem in prepričanostjo o pravilnosti izvedbe likovne 

tehnike ter obvladovanjem postopkov. Ponavljanje temelji na načelu poskusov in zmot (vpliv 

na zanesljivost, izurjenost, natančnost).  

Razčlenjanje in vcelotenje na psihomotoričnem področju pomeni, da motorične reakcije 

postanejo avtomatične in del navad. Učiteljevo neposredno vodstvo je nepotrebno, saj so 

učenci ţe usvojili določeno tehnično dovršenost. Na osnovi usvojenega poznavanja in 

razumevanja postopkov le-te učenci izpeljejo pri izvajanju likovne tehnike. So bolj prepričani, 

samostojni, brez teţav sledijo navodilom, jih analizirajo ter pravilno nizajo postopke 

(enostavno – sestavljeno, neznano – znano, nesamostojno – samostojno). Motorično reagirajo 

brez pomislekov, poveča se avtomatizirana ročna spretnost in zanesljivost izvajanja. Učenci 

se na tej stopnji lahko bolj posvetijo estetskemu izraţanju.  

V stopnji usvajanja pričakujemo, da se učenci samostojno izraţajo, postopki izvajanja 

tehnike so brez negotovosti, delo je brez napak, avtomatizirano. Dejavnost postane del 

osebnosti, povezana z afektivnostjo, delo je osebno obarvano, izdelek pa odraţa značaj in 

usvojene pojme ter znanje. Rezultati kaţejo ustvarjalnost in visoko razvite spretnosti. (Tacol, 

1999) 

 

AFEKTIVNO PODROČJE: Izpostavljeni cilji, katerim sledimo na afektivnem področju, so: 

doseganje stališč, zavesti, vrednot, privzgajanje doţivljajskih naravnanosti (aktivnost, 

samozavest, čustvena razgibanost, doţivetost), ponotranjanje interesov, čustev, stališč in 

vrednot. Cilji se uresničujejo v daljšem obdobju tekom vsake učne ure. Pomemben je način 

obravnave, posredovanja, načrtovanja, vključevanja likovnih pojmov ter reševanje likovnih 

problemov pri izraţanju. Zelo pomemben je tudi odnos med učiteljem in učenci ter odnos do 

samega dela.   

Dovzetnost je najniţja podstopnja afektivnega področja. Učenci so pripravljeni sprejemati 

pojave, pojavi se volja za nadziranje draţljaja. Je prva stopnja, ki jo učitelj opazi pri 

usmerjanju pozornosti in jo ţeli zadrţati. Sprva je nenamerna, z nazornimi in zanimivimi 

posredovanji likovnih problemov pa se povečuje in spreminja v namerno. Učenci pokaţejo 

večjo pripravljenost za delo, vţivljanje v situacijo, so bolj voljni za sprejem informacij in 

upoštevanje navodil. Kaţe se kot sodelovanje pri razlagi, samostojno in spontano izraţanje, 

opazovanje likovnih del in demonstracij učil.  

Odzivnost in ponotranjanje vrednot je podstopnja, v kateri opazimo, da se glede na vrsto 
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spodbude kaţe ţelja po dejavnosti. Pomembna je zunanja učiteljeva spodbuda, saj z njo 

ustvarimo temelje notranje spodbude. Zadovoljstvo pri izraţanju opazimo tudi preko tega, 

kako samostojno se učenci lotijo dela. Kaţe se kot veselje, navdušenje, uţitek. Neprijetne 

izkušnje pa izzovejo negativna čustva: jeza, odpor do dela, kar je lahko tudi posledica 

negativnega oziroma neprimernega dela učitelja (neprimerna povratna informacija, izbira 

metod in oblik dela, kazni idr.).  

Razvrščanje vrednot – »Na tej podstopnji se kaţe, kako učenci svoje pozitivno in negativno 

mnenje organizirajo (sistematizirajo) v samostojno emocionalno in estetsko mnenje.« (Tacol, 

1999, 110) Učenci kaţejo zmoţnost vključevanja emocionalnih in višjih spoznavnih funkcij 

analiziranja in generaliziranja. Za to podstopnjo je značilna tudi sintetizacija večih vrednot. 

Učenci samostojno izbirajo likovni motiv, primeren za likovno rešitev, zaupajo v lastno delo 

in svoje izbire znajo utemeljiti. »Objektivno in kritično vrednotijo likovna dela sošolcev glede 

na način rešitve problema, pravilno izvedenost likovne tehnike in izvirnost motiva.« 

(prav tam, str. 111) 

Doţivetost se kaţe v zdruţenosti in povezanosti pridobljenih vrednosti. Predstavlja najvišjo 

raven vednosti in stališč. Kaţe se preko odnosa učencev do likovnega in lastnega dela ter dela 

sošolcev. Prav tako se opazi pri ustvarjalnosti učencev in njihovem mnenju – izvirnost, 

samostojnost, presojanje. (prav tam) 

 

Letna priprava za pouk likovne vzgoje 

Del načrtovanja je zagotovo povezan z razmislekom o notranji organizaciji oziroma 

artikulaciji učnega procesa. To je: letna priprava in priprava za učno uro. (Tacol, 1999) Letna 

priprava je učiteljev izdelek, v katerem se odraţa ustvarjalnost pri oblikovanju problemskih 

nalog, načrtovanje raznolikih likovnih tehnik, učnih sredstev in pripomočkov, metod in oblik 

dela. (Tacol, 2003) Z njo učitelj predvidi število ur in vrsto likovnih nalog za uresničitev 

tekom šolskega leta. Zato jih hierarhično razporedi, tako da učenci laţje spoznavajo 

posebnosti likovnih problemov in jih rešujejo z likovnim izraţanjem. Za uspešno razporeditev 

učne snovi mora učitelj povezati realizacijo učnih vsebin oziroma likovnih nalog za 

oblikovalna področja v vseh razredih. (Tacol, 1999) 

Sestava letne priprave za pouk likovne vzgoje je podobna kot priprava drugih predmetov, le 

da je v določenih točkah nekoliko specifična. Vsebuje naslednje podatke: šola, razred, 
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predvideno število ur, likovno oblikovalno področje, likovna naloga, likovna tehnika, 

materiali in orodja, metode in oblike dela, učna sredstva in pripomočki (učila), medpredmetno 

povezovanje, cilji (kognitivno, psihomotorično in afektivno področje) in moţnost za dodatne 

opombe. (Tacol, 2003) 

Primer letne priprave za likovno vzgojo  

V spodnji tabeli je prikazana vsebina letne priprave za pouk likovne vzgoje. Z letno pripravo 

razporedimo 70 ur likovne vzgoje v enem šolskem letu, kar pomeni 14 ur za posamezno 

likovno področje.  

Tabela 3: Primer letne učne priprave za likovno vzgojo 

število 

ur 

likovno 

 področje 

likovna 

naloga 

likovna 

tehnika 

materiali, 

pripomočki, 

podlaga 

učna 

sredstva 

oblike, 

metode 

dela 

cilji opombe 

 risanje, slikanje, 

kiparstvo, 

grafika,  

prostorsko 

oblikovanje 

       

        

        

        

        

 

 

Učna priprava za pouk likovne vzgoje 

Obvladovanje učne strategije je osnova za ustvarjalno oblikovanje učne priprave in likovne 

naloge, ki izhaja iz likovno izraznega dela in temelji na likovnoteoretičnem problemu. Obliko 

priprave učitelj snuje samostojno, v njej pa mora biti razvidno, kako bo pri učencih razvijal 

ustvarjalnost in spodbujal harmonični razvoj. Napisana mora biti tako, da je učitelju v pomoč 

in je osnova za realizacijo učnega časa. »Učna priprava je avtorsko delo, ki nastaja z lastnim 

izvirnim razmišljanjem, fleksibilnostjo in obvladovanjem likovnega jezika in ob upoštevanju 

vseh didaktičnih načel.« (Tacol, 1999, str. 81) V njej mora biti razvidna smiselna povezava 

didaktičnih sestavin (metod, oblik dela) ter didaktičnih etap oziroma faz. Razvidna mora biti 

vsebina za pridobivanje novih likovnih pojmov, predvidevati mora generalizacijo mišljenja, 

doţivljanje in reagiranje učencev, pravila, sklepe, zglede, pomembne povzetke, navodila, 

izvedbo likovne tehnike, izvedbo likovne naloge: vključitev likovnega problema in likovnega 

motiva v likovno izraţanje ter merila za vrednotenje. Učna priprava je odraz učiteljevega dela 

in predvidi dejavnost učencev. Delo naj bi potekalo ustvarjalno, odgovorno in usmerjeno v 

kakovostne medčloveške odnose ter v obvladovanje likovnega jezika. To je osnova za 

snovanje dela učencev, saj mora učitelj upoštevati njihove razvojne potrebe, interese in tudi 
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potrebo po igri in delu (reševanje teoretičnih problemov, eksperimentiranju, likovnemu 

izraţanju), ugodno počutje, komunikacijo, doţivljanje in intuicijo. Poudarjena mora biti 

dejavnost učencev z upoštevanjem individualnih razlik v likovnem razvoju in izkušnjah 

učencev. (prav tam) 

Navadno zajema zapis priprave za 1–2 uri, odvisno od obsega likovne naloge (zahtevnost 

likovnega problema, pojma, motiva, tehnike). Dnevne prekinitve (2 x po eno uro) ali tedenske 

(več kot 2 uri) se pri mlajših učencih načeloma ne izvaja. (Tacol, 2003) 

»Zaţeleno je, da učitelj piše učne priprave na liste, ki jih shrani v mape za posamezne razrede. 

Po vsaki izvedbi učne ure učno pripravo dopolnjuje s pisnimi kritičnimi pripombami o 

uspešnosti njihove uresničitve po posameznih učnih korakih.« (prav tam, str. 40)  

Sestavni deli učne priprave 

Oblike učnih priprav so različne, vendar vse vsebujejo podatke, ki so nujno potrebni za 

organizacijo in preverjanje izvedbe učnega procesa. Ti podatki so praviloma enaki pri vseh 

učnih pripravah ne glede na predmet. Priprava za likovno vzgojo pa vsebuje elemente, ki so 

specifični za njeno načrtovanje. (Berce-Golob, 1993)   

1. osnovni podatki: datum, avtor (učitelj), šola, razred, predmet, število ur 

2. »glava priprave«: likovno področje, likovna naloga, število ur, likovna tehnika, likovni 

materiali, orodja in podlage (format, kakovost, barva), likovni motiv, učna sredstva, 

pripomočki, oblike in metode dela, učni cilji (splošni in operativni) 

3. del: potek učne ure po učnih korakih: uvodni, osrednji in sklepni del, skupaj s 

podstopnjami v posameznem delu (Tacol, 2003) 

 

LIKOVNO PODROČJE 

Kot smo ţe povedali v poglavju o učnem načrtu likovne vzgoje, v njem najdemo pet likovnih 

področij: risanje, slikanje, grafika, kiparstvo ali plastično oblikovanje in prostorsko 

oblikovanje. V spodnji tabeli so predstavljene osnovne značilnosti posameznih likovnih 

področij. 
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Tabela 4: Pregled likovnih tehnik  
likovno področje izdelek izrazno sredstvo tehnike 

RISANJE risba linija, točka 
risarske (poimenovane po risarskem 

materialu) [svinčnik, tuš ...] 

SLIKANJE slika barvna ploskev 
slikarske (poimenovane po materialu) 

[tempera, akvarelna, gvaš ...] 

GRAFIKA 
grafični 

list/grafika 

točka, linija, (barvna) 

ploskev 

grafične (poimenovanje glede na material 

odtisne plošče) [tisk s pečatniki, šablonski 

tisk, kolažni tisk, linorez ...] 

KIPARSTVO ali 

PLASTIČNO 

OBLIKOVANJE 

kip, plastika kiparski volumen 

kiparske (poimenovanje po načinu 

obdelave – materiala) [modeliranje, 

ulivanje, upogibanje ...] 

PROSTORSKO  

OBLIKOVANJE 

arhitekturna 

tvorba 
prostorski volumen 

poimenovanje po načinu obdelave 

[sestavljanje, rezanje, zvijanje, lepljenje 

...] 
(vir: Karlavaris, & Berce-Golob, 1991) 

 

LIKOVNA NALOGA 

»Likovna naloga je načrtovana dejavnost za učence. Učitelj jo zasnuje tako, da je izhodišče za 

likovnoizrazno delo likovni problem, ki ga učitelj začrta na temelju pojasnjenih likovnih 

pojmov ali v primeru drugačne zasnove likovne naloge na temelju izbranega likovnega 

motiva ali likovne tehnike.« (Tacol, 2003, str. 39) 

Tacolova (2003) učitelju sporoča, da: »Najboljše je, če problemske likovne naloge po 

posameznih likovnih področjih razporedi izmenično, likovnoteoretične probleme pa tudi 

hierarhično, tako da v njihovem okviru omogoči učencem laţje razumevanje likovnih 

pojmov.« (prav tam, str. 26) Izvedba likovne naloge zdruţuje teoretično znanje in praktično 

delo, temelji na učenčevih izkušnjah, spoznanjih ob doţivljanju predmetov in pojavov v 

okolju in naravi.  

Poznamo tri izhodišča za snovanje problemske likovne naloge. Učitelj se samostojno odloči, 

katero izhodišče bo izbral, pri tem pa upošteva: razvojno stopnjo učencev, učni načrt z letno 

pripravo, posebnosti učencev. Učitelj učence najprej seznani s posebnostmi likovnega 

problema. Učenci ga spoznajo, doţivijo, razumejo ter besedno ali likovno rešijo. Pri tem je 

pomembna nazorna predstavitev s primernimi učnimi sredstvi, metodami in oblikami dela. 

Ker je likovni problem celostno zasnovan, omogoča tudi celostni razvoj učenčevih 

sposobnosti: emocionalnih, psihomotoričnih in spoznavnih. Za povečanje moţnosti usvojitve 

novih pojmov mora učitelj učence pri spoznavanju likovnih pojmov spodbujati k lastni 

aktivnosti ter usmerjati k povezovanju njihovih izkušenj ter ţe usvojenih pojmov iz različnih 

področij. (prav tam) 
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Izhodišča za zasnovo likovnega problema: 

1. Likovni pojem: učitelj na nazoren način učencem predstavi likovne pojme, osvetli 

posebnosti, izbere primeren likovni motiv in likovno tehniko. Motorična dejavnost in 

doţivljanje sta v vlogi spoznavanja (prevladuje spoznavni vidik). Ideje za rešitev učenec 

dobi v lastni zamisli, izkušnjah, doţivetju, likovnem spominu, znanju.  

2. Likovni motiv: najprej ga učenci doţivijo in ga nato z različnimi materiali upodobijo. 

Likovne pojme pa spoznajo ob lastnem likovnem delu. Spoznavanje likovnih pojmov in 

motorična dejavnost sta v tem primeru v vlogi izraţanja doţivetega (doţivljajski vidik).  

3. Likovni materiali in pripomočki (likovna tehnika): ob doţivljanju in upodabljanju motiva 

učenci spoznavajo likovni material in razvijajo spretnosti rokovanja z njim. Doţivljanje in 

zaznavanje sta v vlogi motorične dejavnosti (spretnostni vidik). (Tacol, 2003) 

 

LIKOVNA TEHNIKA, MATERIALI, ORODJA, PODLAGE 

Poznamo različna poimenovanja in opredelitve likovnih tehnik. Berce-Golobova (1993) 

navaja delitev na tehnike oblikovanja na ploskvi in tehnike oblikovanja v prostoru. 

Najosnovnejša delitev likovnih tehnik pa je delitev glede na likovno področje. Torej risarske, 

slikarske, grafične tehnike, tehnike arhitekturnega oblikovanja ter kiparske tehnike. Vse 

zajemajo tudi podstopnje, ki so odvisne od posameznega likovnega področja (nekatere se 

nanašajo na likovni material, druge na vrsto izvedbe …). Učitelj likovne materiale in 

pripomočke učencem predstavi pred likovnim izraţanjem. Pozoren mora biti na ustreznost 

tehnik glede na starost učencev in po potrebi podati tudi posebnosti likovnih materialov in 

pripomočkov. Mlajši učenci imajo raje materiale, ki puščajo jasno in intenzivno sled, so 

enostavnejši za uporabo, so mehkejši za obdelavo. V višjih razredih počasi uvajamo tudi 

materiale z neţnejšo sledjo in tiste, ki omogočajo več mešanja barv. Ponujeni material 

moramo poleg upoštevanja ustreznosti razvojni stopnji učencev izbrati tudi tako, da ta 

predstavlja spodbudo za delo. (Karlavaris, & Berce-Golob, 1991) Vseh likovnih tehnik v šoli 

ne moremo izvajati. Razlog za to so lahko: pomanjkanje materiala in orodja, zahtevnosti 

tehnike (glede na zmoţnosti učencev), tudi zaradi nepoznavanja oziroma neobvladovanja 

posameznih tehnik s strani učitelja. (Berce-Golob, 1993) Izbrati mora tiste materiale, ki so v 

tesni povezavi z izvedbo likovnega motiva. (Tacol, 2003)  

Izbira materialov in orodij, ki jih učencem ponudimo, je pomembna, saj prava izbira spodbudi 

posameznika k ustvarjalnosti. Učencem moramo ponuditi moţnost za ustvarjanje, čim širši 
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izbor materialov in pripomočkov, s katerimi bo rokoval in tako širil svoje znanje ter 

sposobnosti. Pogosto učitelj nima velikega vpliva na izbor materiala, zato mora biti zelo 

inovativen in samoiniciativen pri zbiranju različnih virov materiala (doma, poznanstva, 

narava ...). Ker so šole omejene tudi s finančnimi sredstvi, se zgodi, da nakupijo nekoliko 

cenejši, manj kakovosten material. Pomembno je, da učencem vseeno omogočimo moţnost 

rokovanja tudi z bolj kakovostnimi materiali, saj tako pridobijo osebno izkušnjo. Tako 

povečamo interes do dela samega, do dela umetnika in poglobimo spoštovanje do umetnosti. 

(Lancaster, 1990)  

 

Vrlič (2001) v svojem delu predstavlja naslednje zahteve: 

 material mora biti na voljo v zadostnih količinah, 

 vsak učenec mora imeti na dosegu ves material in pripomočke, katere potrebuje pri delu, 

 vsak učenec mora imeti na voljo dovolj delovnega prostora, 

 prostor mora biti primerno osvetljen, 

 pripravljene barve za slikanje ne smejo biti pregoste ali preredke (ustrezno likovni 

tehniki), 

 glina ali plastelin morata biti primerno gnetljiva, 

 učenci morajo imeti na voljo podlage različnih velikosti, formatov, barv, kakovosti, 

 učenci in delovna površina morajo biti primerno zaščiteni glede na uporabo likovnih 

pripomočkov in orodij, 

 ponujeni materiali in orodja morajo biti ustrezne kakovosti (škarje, čopiči, voščenke …), 

 orodja morajo biti prilagojena razvojnim zmoţnostim učencev, 

 pri pripravi materialov sodelujejo tudi učenci (priprava, pospravljanje, čiščenje, 

negovanje), 

 pripravljen mora biti tudi ustrezen odlagalni in razstavni prostor za izdelke.  

 

LIKOVNI MOTIV 

Likovni motivi izhajajo iz likovnih nalog. Vedno so usklajeni z likovno tehniko. Niso 

predpisani z učnim načrtom, zato učitelj pri izbiri lahko izhaja iz učenčevega okolja ter tako 

izbira med veliko mnoţico različnih moţnosti za motiv pri likovnem ustvarjanju. Pripravljen 

mora biti na iskanje vedno novih motivov, pri čemer lahko sodeluje tudi z učenci. Poskuša se 

izogibati stereotipnim motivom in ponavljanjem ali celo posnemanjem drugih motivov (drugi 
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učitelji, pretekla leta). (Berce-Golob, 1993) Mlajšim učencem motiv pogosto predstavlja 

spodbudo za reševanje likovnih problemov. Učitelj mora paziti, da ne usmerja vse pozornosti 

v motiv, s tem pa dajati vtis, da je smisel likovnega ustvarjanja točna upodobitev motiva. 

(Karlavaris, & Berce-Golob, 1991) Tacolova (2003) še dodaja, da mora biti motiv celostno 

zasnovan, tako da učenci ob izvedbi likovnega problema razvijajo zmoţnost doţivljanja, se 

emocionalno in socialno krepijo, usvojijo nove likovne pojme ter z ravnanjem z izbranim 

likovnim materialom razvijajo ročne spretnosti.  

 

METODE IN OBLIKE DELA 

 

METODE DELA  

Učne metode predstavljajo sredstvo za doseganje ciljev na kognitivnem, psihomotoričnem in 

afektivnem področju. Ne glede na izbiro mora biti v ospredju aktivna vloga učenca, 

upoštevanje njihovih individualnih značilnosti in ustvarjalnosti ter pozitivnega odnosa v 

razredu. Pri likovni vzgoji je metoda načrtovan postopek, način in pot delovanja v učnem 

procesu, ki določa način izvajanja problemske naloge ter odnose v komunikaciji. Izbira 

temelji na poznavanju same učne metode in njene učinkovitosti, učence pa mora usmerjati k 

motivaciji in novimi izkušnjami. Na izbiro metod vplivajo tudi etape učnega procesa, likovni 

cilji, likovno področje, likovna naloga, likovni motiv, tip učne ure, čas, ţe usvojeni likovni 

pojmi, izkušnje, razvojna stopnja, interes, stil in število učencev. (Tacol, 2003)  

Uljens (1997) v svojem delu navaja Terharta (1989), ki pravi, da ni splošno sprejete definicije 

o metodah dela pri likovni vzgoji. Pri izbiri pa je pomembno, da se učitelj odloči na podlagi 

tega, da bo z izbrano metodo dosegel zastavljene učne cilje ter da upošteva odnos med 

vsebino, teorijo in metodo. Duh (2004) opozarja, da pri likovni vzgoji učitelji načrtujejo in 

uporabljajo obče metode dela, ki izhajajo iz splošne didaktike, manj pa specifične likovne 

metode. Problem je v tem, da splošne metode bolj temeljijo na spoznavnih in učnih procesih, 

medtem ko pri likovni vzgoji izhajamo iz ustvarjalnega procesa. Likovno-ustvarjalni proces 

pa se bistveno razlikuje od učnih procesov pri drugih šolskih predmetih, saj pri likovni vzgoji 

nimamo znanstveno potrjenih resnic, katere bi morali pribliţati učencem. Pri ustvarjalnosti 

gre za raziskovanje, večplastnost in individualnost, katero morajo učitelji spodbujati z 

ustreznimi metodami. (Karlavaris, & Berce-Golob, 1991)  
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Splošne, obče oziroma osnovne učne metode so skupne metode vsem didaktikom oziroma 

avtorjem. Med osnovne učne metode uvrščamo: metodo pisnih del, metodo grafičnih del, 

metodo razlage, demonstracije, razgovora, laboratorijsko-eksperimentalne in metode dela s 

tekstom. (Ašič, 2002)  

Pri likovni vzgoji najpogosteje uporabimo naslednje splošne metode dela: 

Metoda demonstriranja je najbolj pogosta splošna metoda v procesu likovne vzgoje. Zajema 

demonstracijo statičnih predmetov s pomočjo modelov, shem, likovnih del; dinamičnih 

naravnih pojavov, katere demonstriramo s pomočjo pojavov v gibanju in eksperimentov; 

demonstracija aktivnosti, kadar učencem podamo navodilo za uporabo materialov in orodij ter 

izvajanje likovne tehnike. Pri tej metodi mora biti učitelj pozoren, da z njo ne vsili 

predvidenih likovnih rešitev. Navadno je demonstracija naloga učitelja, lahko pa se odloči in 

demonstrira s pomočjo videoposnetkov, vključitvijo učencev … Z demonstracijo razvija 

sposobnost opazovanja, predstavljivost, domišljijo in ustvarjalnost, v učencih spodbudimo 

zanimanje in ţeljo po raziskovanju likovnega problema. (Berce-Golob, 1993) Povezuje se z 

okoljem, metodo razlage in metodo pogovora. (Tacol, 2003)  

Z metodo praktičnih del naučimo učence rokovanja z materiali in ustvarimo osnovne pogoje 

za likovno izraţanje, torej učence naučimo izvajanja likovne tehnike. Pri tem so pomembni 

uporaba, izbira in poznavanje lastnosti likovnih materialov, orodij in postopkov dela. Pri 

prvem spoznavanju likovne tehnike naj bi učitelj po posameznih korakih vodil celoten 

postopek. Ko učenci pridobijo določeno stopnjo znanja in izkušenj, lahko likovno tehniko 

samostojno izvajajo. (Berce-Golob, 1993) Omogoča čustveno, miselno in ustvarjalno izvedbo 

dejavnosti. Povezuje se z verbalnimi in dokumentacijskimi metodami. (Tacol, 2003) 

Metoda pisanja, branja in dela z besedilom vključuje kakršno koli pisanje učitelja (na tabli) 

ali učenca (zapiski), pri čemer teţimo k jezikovni in strokovni pravilnosti. Poleg tega pa z 

likovnega vidika tudi k estetskem videzu pisanja (čitljivo, pregledno, dovolj veliko, 

kompozicijo). Metoda branja in dela s tekstom pri likovni vzgoji pride v poštev pri branju 

zapisov o likovnih dogodkih, o umetnikih ali branje kot osnova za ilustracijo. (Berce-Golob, 

1993) Dopolnjuje se z metodo razlage, pogovora in opazovanja. (Tacol, 2003)  

Metoda pogovora temelji na dvosmerni komunikaciji med učenci in učiteljem. Učitelj z 

metodo pogovora vodi učence k ustvarjalnim rešitvam likovnega problema, pri tem pa ne sme 

delati razlik med učenci. Povezuje se z metodo razlage in demonstracije, omogoča izraţanje 
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učencev o lastnem delu ter razvoj razprave (predvsem pri vrednotenju izdelkov). (prav tam) 

Sem uvrščamo postavljanje vprašanj, pri čemer učitelj teţi k spodbujanju razvoja učenčeve 

sposobnosti in veselja do dela, ne pa k spraševanju zaradi ocenjevanja. (Berce-Golob, 1993)  

Metoda razlage zajema pripovedovanje, opisovanje, obrazloţitev, pojasnjevanje pojmov, 

idej, zakonov, simbolov in odnosov. To v učencih spodbudi mišljenje in posledično privede 

do razumevanja. Razlago, opis ali pojasnjevanje lahko uporabi tako učitelj kot učenci. 

Uporabna je na začetku učne enote, ob predstavitvi in razlagi nove likovne naloge. Pri likovni 

vzgoji si prizadevamo, da je te metode manj in da čim hitreje preidemo v metodo pogovora ali 

demonstracije. (prav tam) Z njo učitelj v zelo kratkem času posreduje veliko informacij 

(neznane likovne pojme, način uporabe likovnih materialov in posebnosti likovnega motiva). 

Moţna je povezava z metodo demonstracije in pogovora. Od učitelja zahteva veliko mero 

strokovnosti ter poznavanje predmetnih in didaktičnih vsebin. (Tacol, 2003) 

V likovni vzgoji bi morali uporabljati tudi tako imenovane specifične metode. Karlavaris 

(1963, povzeto po Duh, 2004) poudarja, da bi bila zaradi specifičnosti likovne vzgoje 

potrebna prilagoditev učnih metod splošne didaktike. Izpostavi karakteristike, na podlagi 

katerih bi lahko oblikovali specifične metode likovne vzgoje. To so: specifičnost estetske 

komunikacije in ustvarjalnih procesov, kompleksnost likovnih pojavnosti, funkcij in procesov 

ter individualne, subjektivne značilnosti likovnih fenomenov. 

S kombinacijo splošnih didaktičnih in specifičnih likovnih metod doseţemo večjo 

fleksibilnost in dinamičnost poučevanja.  

Specifične metode so:   

Metoda širjenja in udejanjanja likovnih senzibilnosti zahteva od učitelja didaktično in 

strokovno usposobljenost. Je osnova za ustvarjanje motivacije, sproščene razredne klime in 

ustvarjalnega učnega procesa. Uspešnost se kaţe v originalnih likovnih rešitvah, pravilnem 

likovnem izraţanju, zmoţnosti ubesedanja in uporabe likovnih elementov ...  

Metoda estetske komunikacije od učitelja zahteva predvsem poznavanje emocionalnosti 

učencev in njihovega likovnega razvoja. Pripomore k samostojnem in ustvarjalnem reševanju 

likovnih problemov. 
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Metoda transponiranja in alternative omogoča učencem izrazito doţivljanje in 

razumevanje likovnega problema. Preko nje spodbuja domišljijo, likovni spomin, zajema tudi 

nazorno demonstracijo likovnih postopkov. 

Metoda kompleksnosti in prepletanja učencem omogoča preplet in povezavo likovnega 

problema, doţivljanje motiva ter poznavanje likovnih materialov in orodij. Omogoča celostni 

razvoj učencev. Zahteva sproščeno, ustvarjalno učno okolje. 

Metoda uzavedanja lastne senzibilnosti je metoda, ki temelji na spodbujanju razvoja 

individualnega stila učencev, torej njegovega načina izraţanja. Učitelj na podlagi dobrega 

poznavanja učencev prilagodi učni proces njihovim izraznim stilom. 

Metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike skozi lastno izkušnjo 

zahteva od učitelja poznavanje načela postopnosti in kontinuiranosti, na podlagi katerega 

izbira likovne materiale in orodja. Torej izhaja iz preprostih, znanih, usvojenih postopkov, ki 

jih postopoma nadgrajuje in učencem omogoča napredek v lastni aktivnosti pri izvajanju 

postopkov ter pri izraţanju. (Tacol, 2003) 

OBLIKE DELA  

V procesu likovne vzgoje prevladuje individualna oblika oziroma individualizirano delo z 

učenci – vsakemu je omogočeno, da samostojno z lastno aktivnostjo sodeluje v procesu. 

Uvodni in zaključni del pa se navadno izvaja v frontalni učni obliki. (Duh, 2004) Poznamo 

štiri osnovne oblike dela: frontalno, individualno, skupinsko delo in delo v dvojicah. Glede na 

učiteljevo vlogo delimo oblike dela na: posredno in neposredno. Berce-Golobova (1993) 

predstavlja oblike dela, opredeljene po V. Pekljaj.  

Frontalno delo je značilno za začetek likovne ure v okviru katere učitelj poda navodila za 

delo ter napove likovne naloge in ob zaključku ure (v času vrednotenja). Učitelj jo izvaja 

istočasno za vse učence in je primerna tudi za čas, ko učenci preko pogovora ugotavljajo 

stopnjo lastnega znanja, analizirajo likovna dela, jih opazujejo ter vrednotijo. Predstavlja 

izhodišče za otrokovo razmišljanje o novih originalnih rešitvah likovnega problema. 

Uporabljamo jo pri spoznavanju novih vsebin (tehnični postopki, informacije o delih), vendar 

za likovnovzgojno delo ni ena izmed boljših oblik dela. Je sicer potrebna vendar ob pravem 

času in v pravi meri.  
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Individualno delo je osnovna, najpogostejša oblika dela učitelja in učencev. Z individualnim 

svetovanjem učitelj lahko pri učencih doseţe večji učinek in najboljši način za individualno 

likovno izraţanje. O individualnem delu govorimo vedno, kadar imamo v mislih samostojno 

likovno izraţanje učencev. Traja najdlje in je prisotno na vseh likovnih področjih. Pomembno 

je, da je učitelj dober opazovalec, svetovalec, organizator in vodja učnega procesa. Negativne 

posledice poudarjanja individualnega dela so, da otrok vidi in razume le lastno delo, ne zna 

sodelovati v skupini, se ne izraţa ter sooča z lastnimi mnenji in mnenji drugih. 

Delo v dvojici je najpreprostejša oblika skupinskega dela, ki ima predvsem vzgojne učinke. 

Učinkovita je predvsem pri tehnično zahtevnejših ali dolgotrajnejših izdelkih (npr. lepljenke, 

tiskanje monotipij, reprodukcije in njihovo opazovanje, obisk galerije, vrednotenje …). 

Skupinsko delo pri likovni vzgoji redkeje uporabljamo zaradi načina dela, v ospredju pa je 

vzgojni učinek (sodelovanje, povezanost razreda). Primeri skupinskega dela: oblikovanje več 

posameznih del na manjšem formatu, ki tvorijo skupinski izdelek; sočasno oblikovanje 

likovnega dela večjega formata; skupinsko tiskanje grafik (skupinsko delo je v tem primeru 

samo tehnični postopek). Skupine so oblikovane glede na interes in sposobnosti. (prav tam) 

Glavni cilj oblikovanja in dela v skupinah naj bi bila pridobitev časa za samo likovno 

ustvarjanje. Pogosto učitelj hodi od ene do druge skupine, vendar bi bilo bolj smiselno 

oblikovati skupine tako, da npr. tri samostojno ustvarjajo, eno pa učitelj poučuje. Predlaga 

moţen način skupinskega dela v dveh skupinah. Ena izvaja nalogo na področju grafike (tisk s 

pečatniki), druga skupina pa meša barve. Po polovici ure se skupini zamenjata in preizkušata 

moţnosti, ki jim jih ponuja druga tehnika. V naslednjih urah vsi učenci skupaj dokončajo 

likovno delo. Delo v skupinah je uporabno tudi kot moţnost sodelovalnega učenja, tako da 

učence razdeli v skupine, pri čemer se ena skupina uči rokovanja z materialom. Nato učence 

zdruţi v dvojice, v kateri učenec, ki se je učil rokovanja z materialom prevzame vlogo učitelja 

in nauči rokovanja drugega učenca. Delo v skupinah lahko učitelj organizira tudi tako, da 

učence razdeli v 3 skupine, katerim frontalno razloţi navodila, nato pa posamezno skupino 

omeji na določeno tehniko ali problem (npr. ena skupina ustvarja samo v črno-beli 

kombinaciji, druga uporablja odtenke ene barve, tretja uporabi namesto tempera barv 

flomastre). Na ta način učenci spoznajo variacije likovnega dela. (Barnes, 1990)  
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UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 

S pomočjo učnih sredstev učenci znanje pridobijo neposredno. Učna sredstva lahko delimo na 

avditivna (poslušanje), vizualna (slikovno in tekstno gradivo: učbeniki, knjige, učni listi, 

predmeti …) in avdiovizualna sredstva (poslušanje in gledanje). (Renko, 2005 po Blaţič, 

1986, 15–16) 

Učna sredstva in pripomočki, ki jih uporabljamo pri pouku likovne vzgoje za posredovanje 

učne snovi, so zelo raznolika. Gre za vsa knjiţna dela, likovna dela, fotografije, skice, zvočne 

posnetke, plakate, filme, prosojnice, računalniške aplikacije in programe. Pomembna je 

smiselna in kakovostna izbira, saj le tako omogočimo doseganje ustreznih znanj in ciljev 

likovne vzgoje. Primerna morajo biti za nazorno posredovanje in razumevanje likovnih 

pojmov ter postopkov likovne tehnike. Gre za učiteljevo materialno pripravo, ki prispeva k 

uspešni izpeljavi učne ure in motivaciji učencev. (Tacol, 2003) 

Likovna stvaritev kot učno sredstvo   

Likovna stvaritev je večplastna in večpomenska, plasti pa lahko razumemo na vidnem in 

nevidnem nivoju. Na umetniških delih lahko opazujemo vplive časa, druţbenega poloţaja in 

okolja, v katerem umetnik ţivi, ali je ţivel in ustvarjal. Načeloma se drţimo pravila, da 

izbiramo med domačimi likovnimi deli, če le-ta ustrezajo kriterijem izbire. Hkrati pa lahko z 

uporabo tujih del otrokom pribliţamo značilnosti drugih narodov. Pri opazovanju smo pozorni 

na motiv, temo, likovno tehniko, likovni material, likovni jezik, likovno kulturo, likovne ideje 

oziroma sporočilo, ustvarjalne sposobnosti umetnika, njegove individualne značilnosti, 

okolje, tradicijo in druţbeni poloţaj. 

Učitelj naj izbira tista likovna dela, ki ustrezajo likovnim problemom, vendar mora paziti, da 

otrokom omogoči estetsko doţivljanje slike in ne uporabi slike samo kot učno sredstvo za 

dosego rezultatov. Umetniška dela izbiramo po načelu eksemplifikacije. Izbira mora biti 

koordinirana s predvidenimi likovnimi problemi, tako da se učenci z njimi ukvarjajo pri 

praktičnem delu ter jih hkrati opazujejo in spoznavajo na umetniških delih. Izbira je povezana 

tudi s predvidenimi pojmi, ki naj bi jih učenci spoznali. Izbiramo glede na ustreznost 

razvojne stopnje učencev, torej upoštevamo njihove zmoţnosti sprejemanja likovne 

umetnine. (Karlavaris, & Berce-Golob, 1991) 
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VRSTA UČNE URE 

S tipom učne ure določimo, katere sestavine bodo obravnavane v določeni uri, saj je pogosto 

nemogoče, da bi se vse zvrstile v eni ali blok uri. Tip ure je določen glede na to, katera 

didaktična sestavina (pogovor, razlaga, likovno izraţanje, vrednotenje ali kombinacija večih) 

prevladuje v izbrani uri. (Tacol, 1999) 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE  

Tacolova (2003) poudarja, da je medpredmetno povezovanje le sredstvo za doseganje 

poglobljenega razumevanja likovnih pojmov, spoznavanje posebnosti likovnih materialov in 

postopkov za izvajanja likovnih tehnik ter spretnosti v procesu učenja. Sluţi predvsem za 

priklic izkušenj in znanja učencev ter omogoča razumevanje oziroma intenzivnejše 

doţivljanje pojmov. »Medpredmetno povezovanje kot zgolj povzemanje motiva iz vsebin, 

spoznanih pri drugem predmetnem področju, in realizacija tega motiva v izbrani likovni 

tehniki z likovnega vidika nista sprejemljiva.« (prav tam, str. 56) Poudarja še, da 

medpredmetne povezave niso osnova za doseganje ciljev drugih predmetnih področij, saj 

mora učitelj pri likovni vzgoji uresničevati zgolj cilje likovne vzgoje.  

 

CILJI 

Učitelj mora v pedagoškem procesu načrtovati tudi učne cilje. Med njimi mora izbrati tiste, ki 

so v skladu z njegovim pedagoškim načinom ter lastno presojo o tem, kaj je cilj poučevanja 

znotraj izbrane učne ure in kateri so skupni splošnim ciljem vzgoje in izobraţevanja. Ni 

dovolj, da izbere samo predpisane cilje, ampak mora upoštevati tudi učne vsebine, učence kot 

individualne osebe in sredstva, ki so mu na razpolago, ter v pomoč za uresničitev učnih ciljev. 

(Uljens, 1997) 

Načrtovani cilji morajo biti jasno oblikovani ter se uspešno dopolnjevati, saj predstavljajo 

temelj oblikovanja likovnih nalog, izbiro učnih sredstev ter oblikovanje meril vrednotenja 

doseţkov učenca. Kaţejo na učiteljevo namero, pričakovane doseţke oziroma spremembe 

vedenja in védenja učencev. Izbrani so na podlagi učencev, njihove razvojne stopnje, 

predhodnih izkušenj, zmoţnostih ravnanja z materiali, poznavanja likovnih pojmov ter 

doţivljajske naravnanosti. (Tacol, 2003) 
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Ciljno načrtovanje likovne vzgoje  

Glavni cilj procesa likovne vzgoje je doseganje razvojnih (funkcionalnih) ciljev. Ti cilji 

povedo, kako učenci usvajajo znanje, izostrujejo misli in razvijajo spretnosti. Gre za sklop 

intelektualnih, motoričnih, emocionalnih, socialnih, moralnih, estetskih in ustvarjalnih ciljev. 

Pri tem ima veliko vlogo način izvajanja metod in pristopov učitelja za razvoj pozitivnih 

vrednot, stališč, navad učencev. Učni proces likovne vzgoje vpliva tudi na razvoj 

psihofizičnih funkcij učencev – percepcija, likovno mišljenje, likovni spomin, pozornost, 

interes, domišljija, zmoţnosti pri izraţanju. Za razvoj le-teh je potrebno usvojiti neko znanje, 

ga dojeti, spoznati, razumeti. To je osnova za razvoj ostalih zmoţnosti, ki omogočajo 

verbalno likovno in ustvarjalno izraţanje. Pogoj za vsestranski razvoj učenčevih zmoţnosti je 

sistematičnost pouka. Likovno dejavnost načrtujemo glede na cilje, ki so povezani z likovnim 

problemom. Na podlagi tega določimo likovno področje, likovno tehniko, materiale in orodja 

za delo. Problem je povezan z izbrano temo, ki je osnova za motiv, oblike dela pa so vezane 

na pripravo ustvarjalnega prostora. Likovne metode pa predstavljajo osnovo za načrtovanje 

motivacije in zaključnega vrednotenja.  

Cilji so manj pomembni, kadar učenci spoznavajo likovno tehniko. V tem primeru večjo 

pozornost namenimo metodam in oblikam dela, materialom in orodjem. Teme in motiva 

navadno ne določimo. Glede na temo in motiv redkeje načrtujemo. Takšno načrtovanje 

uporabimo, kadar opazimo, da upodabljanje določenega motiva poteka preveč stereotipno ali 

ga učenci ne znajo upodobiti. Takrat izberemo ustrezno likovno področje in tehniko, ki jo 

učenci ţe obvladajo, in se tako lahko bolj posvetijo motivu in temi. Likovnega problema ne 

poudarjamo, metode in oblike dela pa določimo enako kot pri drugih načrtovanjih. 

(Vrlič, 2001) 

Osnovni cilji poučevanja likovne vzgoje 

 razvoj znanja o materialih (moţnost prostega eksperimentiranja in spodbuda k smiselni 

uporabi pri ustvarjanju), 

 razvoj spretnosti (uporaba različnih spretnosti in pravilne uporabe različnih materialov, 

pripomočkov), 

 čustveno izraţanje (čustveno izraţanje skozi ustvarjanje), 

 analiziranje in opazovanje (pogled na svet in okolico z likovnega vidika), 

 komuniciranje v likovnem jeziku (komunikacija in pridobivanje izkušenj, učenje 

likovnega izraţanja), 
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 projektno delo in medpredmetno povezovanje (prikaz vsestranskosti likovne vzgoje in 

predstavitev moţnosti povezovanja različnih področij), 

 pomen likovne umetnosti (spoštovanje zgodovinskega in kulturnega pomena umetnosti). 

(Lancaster, 1990) 

 

Določanje ciljev  

Naloge likovne vzgoje so, čeprav zelo specifične, povezane s splošnimi vzgojnimi cilji, ki 

veljajo za naš vzgojno-izobraţevalni program. Cilji se z razvojem druţbe spreminjajo, 

dopolnjujejo in zamenjujejo, kljub temu pa jih lahko strnemo v posamezne skupine. To so: 

razvoj osebnosti (vsestranska, svobodna, ustvarjalna), družbena vloga (pravična druţba, 

enakopravnost, etične vrednote), odnos do ustvarjalnosti in dela (proizvodnja, varovanje 

okolja). (Karlavaris, & Berce-Golob, 1991) »Smotri današnje slovenske likovne vzgoje so 

usklajeni s sodobnimi načeli likovne vzgoje v svetu in temeljijo na razumevanju in 

vrednotenju likovnih del s pomočjo aktivnega ustvarjalnega likovnega izraţanja.« (Berce-

 Golob, 1993, str. 17) 

»Učitelj ob postavljanju ciljev razmišlja o ravnanju učencev in okoliščinah, vpričo katerih 

bodo učenci dosegli cilj.« (Tacol, 1999, str. 85) Rezultate v obliki učenčevega dela in 

izdelkov preveri z vnaprej pripravljenimi kriteriji. Cilji so tudi osnova za izbiro metod in 

oblik dela, učnih sredstev, likovne tehnike in motiva. Na podlagi vzgojno-izobraţevalnih 

ciljev izbere tudi učno vsebino, vire znanja, informacije o likovnih in drugih pojmih, moţnost 

doţivljanja in vrednotenja. »Cilji odraţajo uresničevanje temeljnih nalog pouka likovne 

vzgoje, in sicer socialno-integracijske, vzgojno-socializacijske in izobraţevalno-

kvalifikacijske.« (prav tam, str. 86) Med cilji mora biti vidna razlika med bistvenimi in 

nebistvenimi, spoznavnimi, psihomotoričnimi in čustveno-motivacijskimi, splošnimi in 

konkretnimi cilji. 

Načrtovanje ciljev je pedagoško in psihološko utemeljeno, saj zajemajo celotno vzgojno-

izobraţevalno področje. Za reševanje naloge mora učenec poznati določene zakonitosti 

likovnega problema, obvladati mora motorične spretnosti pri uporabi materiala in orodja ter 

izvajanju likovne tehnike. Čutiti mora veselje in interes pri delu. Vse to opozarja na to, da 

načrtovanje ne more biti ločeno za vzgojni in izobraţevalni del, ampak je rezultat celostnega 

pogleda na učni proces.  

Pomembno izhodišče za načrtovanje oziroma izbiro ciljev zagotovo predstavljajo izkušnje 
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strokovnjakov (Bloom, Marentič Poţarnik ...) in tudi učiteljev samih. Prava izbira je zelo 

pomembna, saj so cilji osnova za učiteljevo delo in mu nudijo pomoč pri razvoju duševnih in 

motoričnih procesov učencev ter izvajanju vsebin. Zelo pomembno je dobro poznavanje 

učencev, kar od učitelja zahteva poznavanje področja učenčeve osebnosti. V veliko pomoč pri 

motivaciji učencev je tudi njihovo poznavanje oziroma seznanitev s cilji. S tem ko učence 

seznanimo, kaj od njih pričakujemo oziroma kakšni so cilji, posredno usmerimo njihovo 

pozornost in vztrajnost, s smiselno izbranimi cilji pa vplivamo na pridobivanje oziroma 

nadgrajevanje znanja, motorike in čustvovanja.  

Pomanjkljivo načrtovani in oblikovani cilji onemogočijo določitve učinkovitosti pouka, kar 

pomeni, da moramo za dosego pravega cilja oblikovati vzgojno-izobraţevalne cilje 

premišljeno, tako da nakazujejo spremembe, do katerih naj bi prišlo pri učencih. Cilji naj ne 

prikazujejo nalog pouka in učiteljeve dejavnosti med učno uro, ampak dejavnost učencev, 

njihovo kritično, ustvarjalno misel in izraţanje. 

Pri načrtovanju ciljev se učitelj lahko opre na Bloomovo taksonomijo ciljev. Ta velja za vsa 

področja osebnosti učencev, kjer so cilji razvrščeni od najbolj preprostih do najbolj 

kompleksnih. Doseganje najvišje stopnje pomeni, da učenec obvlada vse prejšnje stopnje. 

Vsako področje osebnosti obsega šest etap, ki so med seboj povezane, se nadgrajujejo ter 

vsebujejo tudi podskupine. Vsaka podskupina vključuje védenje in vedenje niţje stopnje. Cilji 

so opredeljeni neposredno in izraţajo dejavnost učenca, aktivirajo njegovo predznanje in 

ročne spretnosti, jih motivirajo za delo in usmerijo k večji ustvarjalnosti, vztrajnosti, trudu ter 

omogočajo čim večji razvoj učenčevih likovnoizraznih zmoţnosti. (prav tam) 

Bloomova taksonomija 

a) znanje (posameznih dejstev, teorij, postopkov; memoriziranje), 

b) razumevanje (preoblikuje naučeno znanje, razloţi, prevede iz ene simbolične oblike v 

drugo, napovedovanje), 

c) uporaba (transfer naučenega v nove situacije), 

d) analiza (neko sporočilo razčleni tako, da postanejo sestavine in odnosi med njimi jasni), 

e) sinteza (zdruţevanje usvojenih delov v novo celoto; ustvarjalnost), 

f) vrednotenje (izrazi vrednostno sodbo; po notranjih ali zunanjih kriterijih; kritično 

mišljenje). (Marentič Poţarnik, 2000)  
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Delitev ciljev pri likovni vzgoji 

 

VZGOJNI IN IZOBRAŢEVALNI CILJI  

»Razčlenitev ciljev na vzgojne (afektivne) in izobraţevalne (kognitivne in psihomotorične) je 

zelo pomembna, saj lahko na temelju tega učitelj izboljša učni proces likovne vzgoje.« 

(Tacol, 1999, str. 89) Z njimi učitelj dobi vpogled v doseţke, védenje ter vedenje učencev. 

Vzgojni in izobraţevalni cilji so osnova učnega procesa likovne vzgoje. Učitelju sluţijo kot 

pomoč učencem pri omogočanju doseganja določenih znanj, razvijanju ročnih spretnosti in 

emocij. Omogočajo usmerjanje poučevanja in predstavljajo merilo za napredek učencev, 

usmerjajo delovanje učitelja in učencev ter jih motivirajo. Pri oblikovanju ciljev je potrebno 

upoštevanje zakonitosti razvojne stopnje učencev, druţbeni in individualni vidik ter njihov 

namen. (prav tam)  

a) VZGOJNI – AFEKTIVNI CILJI  

»Sem uvrščamo pričakovane spremembe učencev, do katerih prihaja pod vplivom 

vzgojnega procesa in ki se tičejo emocij, estetskega odnosa do predmetov ter dejavnosti 

pri sprejemanju likovnih pojmov in pri likovnem izraţanju.« (Tacol, 2003, str. 45) Učenci 

naj bi z doseganjem teh ciljev poglabljali socialna čustva, bogatili notranji svet, razvijali 

estetsko-ustvarjalni čut ...   

Estetski: spodbujajo interes in potrebo po likovno estetskem (estetsko doţivljanje 

predmetov v okolju in naravi ter umetniških del). Kaţejo se kot izvirnost, spontanost, 

razgibana domišljija, občutek za ritem, skladnost, lepoto in izraţanje lastnih čustev. 

Socialni: spodbujajo usvajanje vzgojnih vrednot (razvoj odnosa do soljudi in okolja). 

Kaţejo se kot sprejemanje navodil, razumevanje z vrstniki, samostojno likovno izraţanje, 

samoiniciativnost.   

Emocionalni: pri učencih razvijajo pozitivna čustva, doţivljanje, sproščenost. Kaţejo se v 

doslednosti, vztrajnosti, natančnosti, kritičnosti, odgovornosti in samostojnosti. (prav tam) 

b) IZOBRAŢEVALNI – KOGNITIVNI IN PSIHOMOTORIČNI CILJI  

Gre za zbiranje znanja o likovnih pojmih, razvoj likovnih zmoţnosti in občutljivosti. 

Učenci naj bi z lastno miselno dejavnostjo spoznavali okolje in naravo, v katerem ţivijo. 

(prav tam) Z njimi učitelj predvidi obvladovanje likovnih in drugih pojmov, postopkov, 

pravil, tako v besedno kot z likovnimi simboli. Z njimi predvidi zmoţnost uporabe 

reproduciranja razumljenih podatkov in kritično vrednotenje del. Predvidi tudi, kako 

učenci pridobljena spoznanja uporabljajo pri likovnem izraţanju. Zajemajo informativne 
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(določajo vsebino likovnih problemov) in formativne cilje (določajo strategijo reševanja 

likovnih problemov pri likovnem izraţanju. (Tacol, 1999) 

c) PROCESNI CILJI  

S procesnimi cilji učitelj načrtuje lastne cilje in cilje učencev. Učenci naj bi bili čim bolj 

aktivni in z lastno aktivnostjo prihajali do novih spoznanj, razvoja ročnih spretnosti in 

navad ter vrednot, učitelj pa naj bi jih pri tem usmerjal. (Tacol, 2003) Uresničimo jih s 

pomočjo likovnoteoretičnih problemov, metod dela, oblike dela, učnih sredstev, 

pripomočkov, materialov, orodij in likovnega izraţanja. Rezultati se kaţejo v 

kakovostnem opazovanju, poimenovanju, primerjanju, vrednotenju, risanju ... Procesni 

cilji so specifični, saj moramo razlikovati med cilji, namenjenimi učitelju in učencem. 

Tacolova kot primer navaja, da je učiteljev cilj razloţiti in demonstrirati postopke izvedbe 

likovne tehnike, cilj učencev pa je izvajanje likovne tehnike. Skupni končni cilj učitelja in 

učencev pa je učenčeva pravilna izvedba likovne tehnike. Zato učitelji v okviru teh ciljev 

razmišljajo tudi o pomoči učencem pri razvoju znanja in spretnosti. Za procesne cilje je 

značilna uporaba glagolov: omogočiti, usposobiti, pomagati, razviti ... Rezultat procesnih 

ciljev je končni cilj. (Tacol, 1999) 

d) KONČNI OZIROMA PRODUKTNI CILJI   

Predstavljajo vzgojno-izobraţevalne zahteve pri likovni vzgoji, opredeljene za daljše 

obdobje. So posledica interakcije med učitelji in učenci, saj zdruţujejo učiteljevo 

poučevanje in rezultat učenčevega učenja na teoretičnem in ustvarjalnem področju (ročne 

spretnosti, doţivljanje, znanje). Oblikovani so na podlagi učiteljevega predvidevanja 

pomoči učencem za dosego napredka pri reševanju likovnega problema, spoznavanju 

likovnih in drugih pojmov, pravilnem izvajanju postopkov likovnih tehnik v procesu učne 

ure. Uresničimo jih s povezavo likovnih in drugih pojmov, metod poučevanja, učnih 

pripomočkov, učenčevih izkušenj, dejavnosti in likovne zmoţnosti učencev. Doseţki so 

vidni v razvoju učencev, njihovem uspehu pri interpretaciji rezultatov, izkušnjah pri 

naštevanju, izločanju, primerjanju ... pojmov. Večinoma so hierarhično in postopno 

razporejeni (upoštevanje načela od laţjega k teţjemu, enostavnega k sestavljenemu). (prav 

tam) 

e) RAZVOJNI OZIROMA FUNKCIONALNI CILJI  

Z njimi razvijamo zmoţnosti učencev: psihofizične, percepcija, likovno mišljenje, spomin, 

pozornost, čustva, zmoţnosti izraţanja. »Ti cilji torej povedo, kako učenci usvajajo 

likovno znanje, izostrujejo misli, razvijajo ročne spretnost.« (Tacol, 2003, str. 49) 
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SPLOŠNI – DOLGOROČNI  CILJI 

Gre za časovno neopredeljene cilje, ki jih učitelj ne načrtuje za posamezno učno uro oziroma 

realizacijo likovne naloge, ampak za daljše obdobje. Ne vsebujejo kriterijev uspešnosti, 

ampak zajemajo celovit napredek učenca na besednem in praktično-ustvarjalnem področju. 

(prav tam)  

OPERATIVNI – SPECIFIČN CILJI  

Operacionalizacija je metoda, ki se ukvarja z oblikovanjem in načrtovanjem ciljev, ki so 

izbrani glede na potrebe, ţelje in zmoţnosti učenca, učitelja in okolja. Predstavlja osnovo za 

oblikovanje ustvarjalnih likovnih nalog, izbiro učnih sredstev, metod in oblik dela, ki 

omogočajo ustvarjalno poučevanje, učenje, likovno izraţanje ter vrednotenje lastnih del, del 

sošolcev in umetnikov. Učitelj z njimi natančno predvidi rezultate svojega dela in dela 

učencev ter sproti preverja njihovo uspešnost. Poznavanje operativnih ciljev s strani učencev 

pripomore k večji motivaciji in laţjem usmerjanju. Cilji omogočajo laţje in doslednejše 

primerjanje rešitev likovne naloge, torej laţji potek vrednotenja. Vedno se nanašajo na 

kognitivno področje učencev, saj od njih zahtevajo miselne dejavnosti pri usvajanju pojmov, 

psihomotorično kot reproduciranje znanja pri izraţanju in afektivno, z razvojem emocije, 

motivacijo, estetiko in moralo. Pri načrtovanju operativnih ciljev učitelj razmišlja o tem, kaj 

bodo učenci počeli, da bodo dosegli pričakovane rezultate. Vedeti mora, kako bodo učenci 

dokazali poznavanje likovnih in drugih pojmov, obvladanje likovne tehnike in izvirno 

izraţanje. Cilje prepoznamo predvsem po glagolu akcije (konkretni, enopomenski glagol) 

(npr. opiše, nariše, našteje ...). Glagolu je dodana tudi dejavnost učencev in likovni pojmi. 

Vsebujejo tudi kriterij, ki omogoča ugotovitev, ali je učenec opravil delo in kakšno je bilo 

afektivno ravnanje v procesu dela. Z njimi učitelj ne opredeljuje nalog pouka ali učiteljeve 

dejavnosti med učno uro. Pogoj za načrtovanje teh ciljev je poznavanje učencev in njihovih 

zmoţnost glede na starostno stopnjo in predznanje. (Tacol, 1999) 
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Didaktično-metodična členitev učne ure 

»To je sistematična in organizirana členitev po načelih, pravilih in zakonitostih 

likovnodidaktične teorije, kjer gre torej za oblikovanje procesa likovne vzgoje v določeni 

časovni enoti – učni uri.« (Tacol, 1999, str. 75) Tudi pri likovni vzgoji poteka učni proces po 

didaktični teoriji v posameznih etapah ali strukturnih delih, ki so med seboj povezani. 

Temeljne stopnje vzgojno-izobraţevalnega dela sestavljajo potek procesa likovne vzgoje v 

neki časovni enoti. O artikulaciji pouka govorimo, kadar učitelj določi, kako bo začel učno 

delo, posredoval likovno nalogo z likovnim problemom in pojasnil likovne pojme, ravnanje z 

materiali in orodji ter predstavil motiv. Kaţe ustvarjalnost, pripravljenost na in za delo, 

poznavanje likovnega jezika, obvladovanje didaktičnih načel ter uresničevanje in doseganje 

ciljev. Z artikulacijo učitelj določi posamezne etape učne ure, katera je odvisna od izbire 

likovnega problema. (Tacol, 2003) 

Za vsako učno uro učitelj opredeli število, zaporedje in časovno trajanje etap. Pozoren je na 

njihovo povezanost in usklajenost ter upošteva vzgojno-izobraţevalne namene. Razvrščene 

morajo biti stopnjevalno, tako organizacijsko kot tudi tehnično in metodično. Vrstijo se glede 

na likovno nalogo oziroma likovnoteoretični problem, tehniko in motiv. Za laţje razvrščanje 

je potrebno natančno načrtovanje likovne naloge, učnih metod in oblik dela, učnih sredstev in 

pripomočkov, materiala, orodij, likovnih tehnik, motivov, kar je tudi izhodišče za načrtovanje. 

Cilj razvrstitve etap je uspešno spoznavanje in izrazna dejavnost učencev, njihova 

motiviranost in čustveno-psihološka spodbuda. Pri izvajanju posameznih etap sta tako učitelj 

kot učenec zelo dejavna, kar pomeni, da se morajo dejavnosti vseh v učnih korakih različno 

prepletati. (Tacol, 1999) 

Pouk likovne vzgoje poteka v petih fazah, ki izhajajo iz procesa likovnega ustvarjanja. Vse 

se odvijajo tudi znotraj ene šolske ure likovne vzgoje. V uvodnem delu se odvijata faza učenja 

in igre, v osrednjem oziroma delovnem faza ustvarjanja in dela, v zaključnem delu pa faza 

vrednotenja. Ker gre pri likovni vzgoji za raznovrstno delo, je mogoče prilagajanje teh faz. 

Vsaka faza namreč ustvari oziroma aktivira določene sposobnosti, ki jih ţeli učitelj razviti pri 

učencih. (Karlavaris, & Berce-Golob, 1991)  

Faze ustvarjalnega procesa so: 

1. faza učenja, 

2. faza igre, 
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3. faza ustvarjanja, 

4. faza dela, 

5. faza vrednotenja. 

Aktivnosti, ki se sproţajo v posameznih fazah so prikazane v spodnji tabeli. Tabela 5 

prikazuje, kateri procesi potekajo v posamezni fazi (od faze učenja do vrednotenja), navedene 

so tudi kvantitativne in kvalitativne sposobnosti, ki jih procesi sproţajo.  

Tabela 5: Kvantitativni in kvalitativni procesi in sposobnosti  

faza kvantitativni procesi kvalitativni procesi 

učenje X  

igra  X 

ustvarjanje  X 

delo X  

vrednotenje              X (delno)  

sposobnosti 

opazovanje, vizualno pomnjenje, imaginacija, 

tehnična spretnost, fluentnost, redefinicija, 

evalvacija 

senzitivnost, ustvarjalno mišljenje, čustva, 

motorična senzibilnost, originalnost, 

občutljivost za problem 

(vir: Karlavaris, & Berce-Golob, 1991) 

 

Uvodni del  

Učna ura se navadno začne z uvodno motivacijo in ustvarjanjem razpoloţenja za pripravo na 

osrednji del ure, temu sledita uvajanje in odkrivanje likovnega problema. Učenci v tej fazi 

sprejemajo učiteljeva posredovanja, aktivirajo prejšnja doţivetja in znanja ter jih 

dopolnjujejo, usklajujejo, o njih razpravljajo in sledijo navodilom. Učitelj aktualizira izkušnje 

učencev in predstavi namen ure. Vzpostavi logične zveze z znanimi likovnimi pojmi ter začne 

s tehnično pripravo in pripravo učencev na emocionalno doţivljanje. (Tacol, 1999)  

Osnova za pripravljenost na sodelovanje, vlaganje znanja in truda učencev v njihovo delo je 

visoka stopnja motivacije. (prav tam) Uvodna motivacija mora biti čim krajša, vendar skrbno 

in ustrezno izbrana glede na obliko in metodo dela. (Tacol 2003) 

Duh (2004, str. 35) pravi: »Likovna vzgoja je, v primerjavi s procesi učenja ali dela, dokaj 

specifična, saj je zasnovana na ustvarjalnih procesih. Preden se nek proces sproţi, obstaja 

določeno stanje, ki ga lahko imenujemo predhodna situacija. V tej situaciji nastaja motivacija, 

ki spodbudi določeno aktivnost z določenim ciljem.«  

»Motiviranje učencev pri likovni vzgoji je v tesni zvezi z obravnavanimi teoretičnimi 

problemi, z likovnim motivom in izvajanjem likovne tehnike, torej z likovno nalogo, s katero 

bodo učenci zaposleni v celotnem učnem procesu.« (Tacol, 1999, str. 41) 
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Elementi motivacije za likovno delo so: vzburjenje, napetost in zanimanje za likovno 

dejavnost, notranja in zunanja motivacija, storilnostna motivacija, motivacija kot zavest o 

cilju likovnega izraţanja, motivacija kot raven aspiracije, radovednost in zanimanje kot 

motivacija, likovni motiv kot motivacija, materiali, orodja, tehnike ter učna sredstva kot 

motivacija. (Renko, 2005) 

»Motivacija za učenje je proces zbujanja in usmerjanja posameznikove aktivnosti k ciljem. 

Poglavitni element motivov so potrebe, bodisi biološke, bodisi socialne.« 

(Pečjak, 1977, str. 22) Marentič Poţarnikova (2000, str. 184) pravi, da je: »Učna motivacija 

skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji; obsega vse, kar daje (od zunaj ali od 

znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje, kakovost.« Uvodna 

motivacija je za učence zelo pomembna, saj lahko močno vpliva na potek učne ure. Likovna 

vzgoja je ţe kot predmet sam zelo motivacijska in učenci navadno radi sodelujejo. Učitelj se 

sam odloči, kakšno obliko motivacije bo izbral, na voljo pa ima veliko literature in smernic, 

kako izbrati pravo motivacijo za učence. Ena izmed moţnosti pri izbiri vrste motivacije je tudi 

model TARGET(T), ki ga je oblikoval Epsten (1989) na osnovi modela TARGET, Carol 

Ames. Učitelj se lahko ob načrtovanju motivacije osredotoči na to, da razmisli, kakšna bo 

naloga. To je primerno tudi za pouk likovne vzgoje, saj je likovna naloga osnova ure likovne 

vzgoje. Epsten pravi, da je pomembna učiteljeva spodbuda notranje motivacije pri reševanju 

učnih nalog. Izhaja naj iz predznanja in izkušenj učencev, vključuje naj humor, igre, 

didaktične pripomočke in tako ustvari razgibano učno okolje. Učenci morajo imeti določen 

nivo svobode odločanja in prevzemanja odgovornosti. Če bodo učenci začutili lastno 

avtonomijo, bodo bolj motivirani za delo. Najbolj osnovni način motiviranja učencev za delo 

je zagotovo nagrada. Učitelj se mora zavedati, da je to zunanja spodbuda, ki lahko prinese 

tudi negativne odzive. Pohvaljeni naj bodo vsi učenci, ki vlagajo trud v dejavnosti in dosegajo 

rezultate, čeprav morda niso popolni. Pri likovni vzgoji se moramo zavedati, da je velikokrat 

trud, ki ga učenec vloţi v izvajanje neke likovne tehnike, prav tako pomemben kot končni 

izdelek. Zanimiv način motiviranja je izbira oblike dela. Učitelj osnovne oblike dela lahko 

nadgradi in oblikuje tekmovalno ali sodelovalno strukturo pouka. S tem bo učence dodatno 

motiviral pri iskanju likovnih rešitev danega likovnega problema. Ţe v poglavju o ciljih pri 

likovni vzgoji smo povedali, da je pomembno razumevanje ciljev, saj lahko delujejo 

motivacijsko. Epsten poudari, da je naloga učitelja poudarjanje pomembnosti informacij, ki se 

jih bodo učenci naučili, saj so le-te uporabne v vsakdanjem ţivljenju. Opozarja tudi, da mora 

učitelj učencem razloţiti, da je razumevanje problema bolj pomembno kot dokončanje 
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likovne naloge in posledično dobre ocene. Menim, da je pomembno, da učenci res spoznajo, 

da je ţe sam postopek izdelave nekega likovnega izdelka zelo pomemben in da ni vse v 

končnem izdelku. Veliko učencev ravno zaradi tega sami tehniki ne posveča prave pozornosti, 

kar pa posledično vpliva na končni izdelek in na slabšo oceno oziroma vrednotenje. Tako 

učenec izgubi motivacijo za likovno ustvarjanje, saj vidi, da čeprav likovni izdelek konča, ni 

ocenjen s pričakovano oceno. Včasih učenec ne dokonča neke likovne naloge zato, ker zanjo 

zmanjka časa. Pomembno je, da učitelj predvidi, koliko časa bodo imeli učenci, saj lahko 

nezmoţnost dokončanja izdelka negativno vpliva na učenčevo motivacijo. (Woolfolk 2002, 

Rifini 2003)  

 

Osrednji del   

Se navezuje na zasnovo likovnega problema. Glede na likovno nalogo in v povezavi z 

likovnimi pojmi, tehniko in motivom učitelj načrtuje potek vsebine znotraj učne ure. Pozoren 

je na razvojno stopnjo učencev in likovno tehniko, na logično zgradbo in povezanost ure, 

tabelsko sliko, učna sredstva, učne oblike in metode dela. Vnaprej predvidi časovno trajanje 

posameznega koraka – teoretičnega, praktičnega dela (likovno izraţanje) ter vrednotenja. 

(Tacol, 2003) 

Kadar govorimo o osrednjem delu ure, imamo v mislih predvsem tri sestavine, ki jih učitelj in 

učenci v tem delu ure izvedejo. Učitelj posreduje nove likovne in druge pojme, posreduje tudi 

likovno nalogo, učenci pa se likovno izražajo. (Tacol, 1999) 

Učitelj posreduje likovne pojme, likovno nalogo, vodi pogovor ter razlaga. Učence usmerja k 

razmišljanju, doţivljanju, likovnem opazovanju. Usmerja tudi njihovo delo, miselno 

angaţiranost, pomnjenje in eksperimentiranje, razvoj posebnih nagnjenj, znanj, likovno 

izraznih zmoţnosti in iskanje alternativ, usmerja k subjektivnosti, senzibilnosti, 

samospoštovanju, zavestnem ustvarjanju in estetskem dojemanju. Učitelj pojasnjuje pojme, 

simbole, ideje, odnose in likovne postopke. Spodbuja dejavnost učencev k samostojnem 

iskanju rešitve likovnega problema ter se s povratnimi informacijami odziva na pozive 

učencev. Predstavi nove vsebine, moţnosti uporabe materialov in orodij in vzgojno-

izobraţevalne cilje. Informira o izvirnih rešitvah likovnega problema in poda moţne rešitve. 

Demonstrira likovne postopke. Opozarja na povezavo med likovnim problemom in problemi 

drugih predmetnih področji. Navaja na izbiro dejavnosti in strpnost. Dokazuje in se pozitivno 

odziva na različnost izraţanja in izvirne rešitve likovnega problema.  
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Učenci usmerjajo pozornost, doţivljanje in vizualni spomin, sprejemajo učiteljeva sporočila, 

zbirajo podatke, raziskujejo, podatke zavestno obdelujejo, rešujejo likovnoteoretične 

probleme, iščejo povezave med pojmi, sintetizirajo, posplošujejo, sklepajo, ločujejo bistvo od 

nebistvenega, raziskujejo teoretične zakonitosti in iščejo povezave z drugimi predmeti. 

Analizirajo likovne pojme, sintetizirajo posredovano učno vsebino. Dokazujejo razumevanje 

in doţivljanje, posredujejo lastna odkrivanja zvez med usvojenimi pojmi in moţnostmi 

realizacije pri izraţanju. Motiv povezujejo z rešitvijo likovnega problema, usvajajo postopke 

izvedbe tehnike in jo, tako kot motiv, povezujejo z rešitvijo problema. Razumejo povezavo 

teoretičnega in praktičnega dela, sestavljajo usvojeno znanje, so radovedni in aktivno 

sodelujejo ter se usmerjajo k razvoju zmoţnosti razumevanja in estetskega doţivljanja. 

Učenci sodelujejo pri iskanju rešitve. To je vidno kot individualna izbira materialov in 

oblikovanje izdelka. Z materiali in orodji samostojno ravnajo, po postopkih izvajajo likovno 

tehniko, samostojno izbirajo motive in se izraţajo. Oblikujejo izvirne rešitve ter se izraţajo z 

ustreznimi likovnimi izrazili. To lahko poteka samostojno oziroma individualno ali 

skupinsko. (prav tam) 

 

Zaključni del  

V zadnjem delu ure učenci skupaj z učiteljem uredijo razstavo, sodelujejo pri oblikovanju 

kriterijev vrednotenja, kateri temeljijo na likovni nalogi in pri samem vrednotenju. 

Ugotavljajo stopnjo lastnega znanja, analizirajo lastna dela, jih primerjajo s sošolci ter se 

soočajo z mnenjem drugih. Spremljajo svoj uspeh in napredovanje, spoznajo pomanjkljivosti 

v zvezi z izvedbo likovne tehnike. Likovne izdelke primerjajo po objektivnih merilih in 

ocenjujejo doseţke sošolcev. Definirajo pojme, jih povezujejo s primeri iz narave in okolja. 

Razlagajo lastne rešitve in jih primerjajo s prejšnjimi doseţki. Učitelj v učencih spodbuja 

samokritičnost, objektivnost, samoocenjevanje in ocenjevanje drugih. Opozarja na nove poti 

pri izraznih sredstvih, postopkih tehnike in poudarja uporabnost znanja v zvezi z rešitvijo 

likovne naloge. Poudarja ustrezno uporabo likovnega jezika in manj nadarjene spodbuja k 

reševanju nalog. (Tacol, 1999) 

VREDNOTENJE  

Poteka po vnaprej zastavljenih merilih, ki izhajajo iz ciljev likovne naloge in sluţi kot 

razumevanje oziroma doumevanje likovnih pojmov (kadar likovna naloga temelji na podlagi 

likovnega motiva ali tehnike). Merila za vrednotenje učitelj prilagodi glede na starostno 
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stopnjo učencev. Vrednoti doseţke na spoznavnem, psihomotoričnem in afektivnem področju. 

»Vrednotenje izdelkov učencev je sestavni del učne ure, ki se izvede takoj po izgotovitvi 

izdelkov in ne sme potekati brez navzočnosti in sodelovanja učencev.« (Tacol, 2003, str. 41) 

Objektivnost učitelj doseţe z oblikovanjem meril oziroma kriterijev vrednotenja, pri čemer 

izhaja iz predpisane učne snovi, opredeli jih pisno in predvidi več ustreznih rešitev. Kriterije 

mora predstaviti tudi učencem. (Berce-Golob, 1993) 

Berce-Golobova predstavi naslednjo razdelitev kriterijev oziroma meril, katera lahko sluţijo 

kot osnova za oblikovanje novih, konkretnih meril za potrebe vrednotenja pri pouku.  

Tabela 6: Merila vrednotenja  

merilo vrednotimo 

kreativnost –ustvarjalnost 
- občutljivost za likovne probleme, fleksibilnost, originalnost, 

redefinicijo, fluentnost elaboracijo 

oblikovna stran: 

- likovni jezik 

- občutljivost likovne strukture 

- ustreznost uporabe jezika 

- likovno orientacijo, barvno kompozicijo 

- originalnost oblikovne strani rešitve 

- ustreznost izbora likovnih elementov 

likovni doţivljaj 

- sposobnost najti za določen doţivljaj ustrezen vizualni znak 

- koncentracijo na temo in likovni motiv, pripravljenost angaţiranja 

- ekspresivnost, svobodo izraza 

- ustvarjalno domišljijo 

znanje na likovnem področju 
- pridobljeno likovno znanje v zvezi z likovno nalogo 

- izvedbeno likovno tehniko 
(vir: Berce-Golob, 1993) 

Pri ocenjevanju si lahko učitelj pomaga z obrazcem, v katerem označi doseganje ciljev 

posameznega učenca. Takšen način je primeren tudi zaradi pregleda nad uspehom 

posameznika in celotnega razreda. Učitelja, ki nadaljuje ali prevzame pouk likovne vzgoje v 

razredu naslednje šolsko leto, na podlagi zabeleţenih doseţkov ugotovi, katera področja mora 

še utrditi. (Berce-Golob, 1993) 

»Cilj vrednotenja ni ocena učenčevega likovnega izdelka, temveč ocena njegovega delovanja, 

njegove prizadevnosti, ki temelji na napredovanju v celotnem učnem procesu z različnimi 

procesi.« (Tacol 2003, str. 67) 

Kakšen postopek vrednotenja in ocenjevanja izberemo, ni tako pomembno. Pri raziskavah 

(Lancaster, 1990) so namreč ugotovili, da so različni postopki neodvisni od ocene. Izberemo 

lahko postopek, v katerem razdelimo izdelke na dve skupini – A: ustreznejši, B: manj 

ustrezni. Nato še vsako skupino razdelimo na dve podskupini (dobimo: C, D, E, F 

podskupine), po potrebi razdelimo še te v podskupine in dobimo skupine G–N. Dobimo 
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piramido izdelkov, pri čemer so tisti na vrhu bolje ocenjeni, niţje pa slabše ocenjeni izdelki. 

(Lancaster, 1990) 

 

Vrlič (2001, str. 162) kriterije za vrednotenje razdeli v tri skupine:  

 Razvojna: ugotavljamo, ali učenec izbira primerne motive, ali upodablja najpogostejše 

motive, kako jih upodablja, ali upodablja podrobnosti, ali uporablja raznolike črte, ali 

uporablja primerno število barv, ali meša barve, ali zadovoljuje likovno-oblikovne zahteve 

(upodabljanje prostora, barva cele ploskve, kompozicijske rešitve, upošteva proporce), 

obvladuje likovne tehnike, materiale in orodja.  

 Ustvarjalna: ali je delo originalno, izrazno prepričljivo, neobremenjeno s kriteriji čistosti 

in natančnosti, ali svobodno uporablja barve, je poiskal nove načine pri izraţanju, je 

njegovo delo domišljijsko bogato.  

 Materialno-tehnična: ali je izbral primeren format papirja, uporabil raznolike moţnosti, 

ki mu jih ponujajo materiali, tehnika in pripomočki, ali je uporabil likovno tehniko v 

skladu s temo in motivom.  

 

Tacolova (2003) navaja naslednja merila: 

 Merila na spoznavnem področju se nanašajo na učenčevo likovno spoznavanje 

stvarnosti okoli sebe. S pomočjo doţivljanja, analize in sinteze, opazovanja in kritičnega 

presojanja učenci usvojijo likovne in druge pojme, pravila ter principe. Uspešnost je 

odvisna od zmoţnosti natančnega, občutljivega vizualnega zaznavanja in spomina, 

ustvarjalnega mišljenja ter motoričnih spretnosti. 

 Z merili na afektivnem področju ocenjujemo prizadevnost, samostojnost, izvirnost ... 

zmoţnost likovnega izraţanja (učenci likovne pojme in pravila sistemizirajo s 

primerjanjem in povezovanjem v samostojno likovno enoto). 

 Z merili na psihomotoričnem področju ugotavljamo razvoj ročnih spretnosti pri 

likovnem izraţanju (spretnost izvajanja likovnih postopkov, uporabe likovnega materiala 

in orodij, motorična dejavnost). Zajema tudi zmoţnost posnemanja postopkov, 

usklajevanje likovne tehnike s pojmi in motivi, doslednost ter avtomatizirano odzivnost.  

V zvezi z ocenjevanjem znanja zakon določa, da se znanje učenca v osnovni šoli ocenjuje 

opisno oziroma številčno, pri čemer se v prvem obdobju ocenjuje z opisnimi ocenami, v 

drugem in tretjem obdobju pa s številčnimi ocenami. Zakon ureja tudi preverjanje in 
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ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev, vključenih v prilagojen izobraţevalni program 

z niţjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraţevanja 

(www.mss.gov.si – 1). Pri likovni vzgoji je prisotno formativno ocenjevanje: sprotno 

beleţenje doseţkov po vsaki končani likovni nalogi. Nastane po skupinskem vrednotenju. 

Opisi morajo biti jasni, kratki in razumljivi, vsebujejo doseţene in nedoseţene cilje, ali samo 

zapis doseţenega napredka. Predstavljajo spodbudo in motivacijo za naprej. Sprotni zapisi: 

predstavljajo pregled uspešnosti dela učitelja, spremljajo napredovanje učenca tekom šolskega 

leta. Končni zapis: povzema sprotne zapise, pove motiviranost, sprejemanje likovnih pojmov, 

doţivljanje, izraţanje, poznavanja in uporaba materialov in orodja, likovnih postopkov in 

tehnik, samostojnost, kritično vrednotenje učenca ... Je pregleden, razumljiv, spodbuden ter 

poudarja napredek. Ne vsebuje osebnih pripomb. (Tacol, 2003) 

RAZSTAVA IZDELKOV 

Sodelovati morajo vsi učenci (oblikovanje meril za vrednotenje in pri samem vrednotenju). 

Ob tem spoznajo svoje doseţke o razumevanju likovnih pojmov ter kritično presojajo svoje 

delo v učnem procesu. (prav tam) Poleg ocenjevalne razstave pa v razredu in šoli oblikujemo 

tudi razstave, namenjene ogledu izdelkov in dela učencev. Barnes (1990) predlaga nekaj 

nasvetov, kako oblikovati razstavni pano.  

 Če je le moţno, naj bo izdelek pritrjen na podlago (okvir). Najbolje enobarvno (npr. črne 

barve), s pravimi koti, pri čemer je rob okoli izdelka velik več ali enako 10 mm.  

 Ozadje na katerega pritrdimo izdelke naj ne bo premočnih barv, saj bi tako odvrnili 

pozornost od izdelka.  

 Izdelki naj bodo poravnani, pri tem naj zgornja in spodnja linija predstavljata vodilo in 

dajeta občutek navideznega okvirja.  

 Upoštevati moramo prostor med izdelki, ti naj ne bodo razporejeni v kotih, lahko pa 

postavitev izkoristimo za oblikovanje vzorca.  

 Med izdelki naj bo najmanj 50 mm prostora, izdelki ne smejo viseti čez rob panoja, ali se 

medsebojno prekrivati.  

 Pano lahko opremimo tudi z napisi, ki naj bodo čitljivo napisani in naj jih bo čim manj.  

Učitelj se mora vrednotenja lotiti zavestno in odgovorno. S pravilno izvedbo spodbudi razvoj 

samostojnih učencev v iskanju védenja in ustvarjalnosti. Spodbuja razvoj spoznavnih in 

psihomotoričnih lastnosti ter oblikuje osebnostne lastnosti učencev. (Tacol, 1999) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

Opredelitev problema 

Načrtovanje in organizacija učnega procesa katerega koli učnega predmeta od učitelja zahteva 

veliko znanja, odgovornosti in iznajdljivosti. Načrtovanje učnega procesa se začne ţe z 

organizacijo dela šole, usklajevanjem urnikov, obveščanjem in sprejemom učencev ...  

Sama se bom v diplomskem delu osredotočila na načrtovanje in organizacijo učnega procesa, 

ki ga mora učitelj razrednega pouka načrtovati pri urah likovne vzgoje. Predstavila bom 

dejavnost učitelja pri pouku likovne vzgoje na razredni stopnji, pri čemer predvidevam, da je 

samo načrtovanje učnega procesa podobno načrtovanju drugih predmetov, vendar z nekaj 

specifičnimi razlikami.  

Svoje domneve bom skušala potrditi ali zavrniti z anketnim vprašalnikom. Z analizo ţelim 

ugotoviti, kako danes razredni učitelj načrtuje učni proces, ali se sooča s kakšnimi teţavami in 

katere so. Ugotoviti ţelim tudi, kakšen je njegov odnos do načrtovanja pouka likovne vzgoje 

in kakšna je razlika med načrtovanjem starejšega učitelja z več izkušnjami v primerjavi z 

mlajšim, manj izkušenim učiteljem. 

Raziskovalna vprašanja 

 Kako učitelj na razredni stopnji načrtuje in organizira učni proces likovne vzgoje? 

 Ali je načrtovanje učnega procesa likovne vzgoje za učitelja pomembno in zakaj?  

 Katere teţave se najbolj pogosto pojavljajo pri načrtovanju učnega procesa pri pouku 

likovne vzgoje? 

 Ali je zmoţnost načrtovanja in organizacije učnega procesa odvisna od delovnih izkušenj 

učitelja?  

Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 76 učiteljev razrednega pouka iz 32 osnovnih šol v Sloveniji: OŠ 

Dobravlje, OŠ Artiče, OŠ Ljubečna, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Vinica, OŠ Venclja 

Perka Domţale, OŠ Destrnik Trnovska vas, OŠ Franceta Lešnika – Vuka Slivnica pri 

Mariboru, OŠ Stična, OŠ Jurišinci, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Josipa Vandota Kranjska 

Gora, OŠ Podbočje, OŠ Kuzma, OŠ Litija, OŠ Log – Dragomer, OŠ Majšperk, OŠ Malečnik, 

OŠ II Murska Sobota, OŠ Muta, OŠ Poljčane, OŠ Mladika Ptuj, OŠ dr. Franceta Prešerna 
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Ribnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Vavta vas, OŠ Šalovci, OŠ Ivana Groharja Škofja 

Loka, OŠ Frankolovo, OŠ Ig, OŠ Martina Krpana, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Ledina, 

OŠ Boţidarja Jakca. 

Opis instrumenta 

Za pridobitev podatkov za raziskavo sem izdelala anketni vprašalnik (Priloga 1). V uvodnem 

delu vprašalnika sem se učiteljem predstavila ter predstavila namen anketnega vprašalnika. 

Poudarila sem, da je vprašalnik anonimen in se učiteljem zahvalila za sodelovanje.  

Anketni vprašalnik je razdeljen na dva dela. Prvi del zajema neodvisne spremenljivke (spol, 

izobrazba, doba poučevanja, število let poučevanja v posameznih razredih, število 

neprekinjenih let poučevanja v prvi triadi in razred, v katerem poučujejo v tem šolskem letu). 

Drugi del se nanaša na načrtovanje in organizacijo učnega procesa likovne vzgoje in vsebuje 

vprašanja odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa.  

Potek zbiranja in obdelave podatkov 

V maju 2010 sem preko elektronske pošte vzpostavila stik z ravnatelji in ravnateljicami 

osnovnih šol v Republiki Sloveniji. V elektronskem pismu sem se predstavila, predstavila sem 

tudi moj namen ter priloţila anketni vprašalnik. Ravnatelje sem prosila za odgovor o 

pripravljenosti sodelovanja v raziskavi. Sporočili so mi, koliko učiteljev njihove šole je 

pripravljenih sodelovati in tem sem preko pošte poslala anketne vprašalnike. Na šole po 

Sloveniji sem razposlala 130 anketnih vprašalnikov, od katerih sem dobila 76 vrnjenih. 

Podatke sem zbrala in jih vpisala v matriko podatkov (Priloga 2). Odgovore sem statistično 

obdelala s pomočjo računalniškega programa microsoft excel. Rezultate sem prikazala v 

tabelah in grafih ter z opisno statistiko (s frekvencami in odstotki). Odgovore odprtih vprašanj 

sem razvrstila v skupine glede na podobnost in jih razvrstila od najpogosteje do najmanj 

pogosto pojavljenega odgovora.  
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3.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V prvem delu interpretacije bomo predstavili neodvisne spremenljivke. V drugem delu pa 

odgovore na vprašanja anketnega vprašalnika. Vprašanja smo zdruţili v posamezne sklope in 

jih analizirali. Ker smo učiteljem ponudili moţnost večih odgovorov, smo prejete odgovore 

razdelili in jim pripisali število pojavnosti (f = frekvenca) in vrednost v odstotkih (%). S tem 

se je povečalo skupno število odgovorov (N = numerus), kar smo prikazali s posameznimi 

tabelami. Interpretacijo smo naredili na podlagi frekvenc porazdeljenih odgovorov. 

Sodelujoče bomo navajali kot učitelje, neodvisno od spola.  

 

1. Del: neodvisne spremenljivke 

Spodnja tabela (Tabela 7) prikazuje število učiteljev glede na spol in izobrazbo. V raziskavi je 

sodelovalo 76 učiteljev razrednega pouka. Med njimi en učitelj (1 %) in 75 učiteljic (99 %). 

Na vprašanje o izobrazbi je odgovorilo 75 učiteljev, med njimi 28 z višješolsko (37 %) in 47 

(63 %) z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.  

Tabela 7: Število sodelujočih učiteljev razrednega pouka, glede na spol in izobrazbo 

 

 

S spodnjo tabelo in grafom (Tabela 8, Graf 1) smo prikazali delovno dobo učiteljev v šolstvu. 

Med sodelujočimi prevladujejo učitelji z več kot 15 let delovnih izkušenj, to predstavlja 

skoraj polovico (49 %) sodelujočih učiteljev. Najmanj učiteljev ima 10 do 15 let izkušenj (16 

%), manj kot pet let izkušenj v šolstvu ima 13 učiteljev (17 %), 14 učiteljev  

(18 %) pa ima med pet do deset let delovnih izkušenj.  

Tabela 8: Doba delovnih izkušenj v šolstvu 

 

SPOL f %  IZOBRAZBA f % 

moški 1 1  višješolska 28 37,33 

ţenski 75 99  visokošolska/univerzitetna 47 62,67 

skupaj 76 100  skupaj 75 100 

DOBA POUČEVANJA f % 

manj kot pet let 13 17,10 

5–10 let 14 18,42 

10–15 let 12 15,79 

več kot 15 let 37 48,68 

skupaj 76 100 
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Graf 1: Deleţ učiteljev glede na njihove delovne izkušnje 

 

 

5 učiteljev na vprašanje o neprekinjenem poučevanju v prvi triadi ni odgovorilo. Med 

sodelujočimi je 62 učiteljev, ki so odgovorili, in ti v povprečju neprekinjeno poučujejo 8 let 

(M = 7,73). 9 učiteljev ni poučevalo neprekinjeno v prvi triadi, kar je tudi najpogostejši 

odgovor med sodelujočimi (Tabela 9). Med tistimi, ki so neprekinjeno poučevali, je največ 

učiteljev z 10 let neprekinjenega poučevanja (f = 7). Med učitelji je tudi en takšen, ki je v prvi 

triadi poučeval tri leta in pol. Pri obdelavi smo uporabili le pojavne vrednosti odgovorov 

(število let).  

Tabela 9: Neprekinjeno poučevanje v prvi triadi 

NEPREKINJENO 

POUČEVANJE 

[št. let] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 19 20 21 23 28 29 30 3,5 

f 9 5 6 6 3 3 6 5 4 4 7 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

M = 7,73  v povprečju so neprekinjeno poučevali skoraj 8 let (7,73) 

Mo = 0 let  najpogostejši odgovor je 0 let 

Me = 6 let  srednja vrednost (mediana) 

 

Graf 2: Število učiteljev, ki so neprekinjeno poučevali prvo triado, znotraj posameznega 

razreda 
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Odgovore učiteljev, ki so neprekinjeno poučevali v prvi triadi (N = 62), smo razvrstili v šest 

enakovrednih razredov: 1–5 let, 6–10 let, 11–15 let, 16–20 let, 21–25 in 26–30 let 

neprekinjenega poučevanja. Podatke smo prikazali z grafom (Graf 2), iz katerega je razvidno, 

da je največje število učiteljev v razredu 6–10 let (f = 26), kar pomeni, da je največ učiteljev, 

ki je neprekinjeno poučevalo 6 do 10 let. Sledi razred 1–5 let (f = 24), medtem ko je število 

učiteljev v ostalih razredih opazno niţje (manj kot 5 učiteljev v posameznem razredu). 

V šolskem letu 2009/2010 je med 76 učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, 73 učiteljev 

poučevalo v čistem oddelku. Največ – 23 v prvem razredu (32 %), sledi 3. razred, v katerem 

je poučevalo 17 učiteljev (23 %), en manj v 2. razredu (22 %), v 4. razredu je poučevalo 11 

učiteljev oziroma 15 %. Najmanj učiteljev je poučevalo v 5. razredu (8 % ). V Tabeli 10 je 

prikazano tudi število učiteljev, ki so poučevali v kombiniranem oddelku.  

Tabela 10: Razred poučevanja v času sodelovanja v raziskavi 

  

 

 

 

2. Del: odgovori na vprašanja v anketnem vprašalniku 

LETNA PRIPRAVA (vprašanja: 1–5; glej Prilogo 1) 

Tabela 11: Priprava letne priprave za pouk likovne vzgoje 

 

Iz zgornje tabele (Tabela 11) je razvidno, da od 76 učiteljev trije niso podali odgovora.  

ŠOLSKO LETO 2009/2010 f % 

1. razred 23 31,50 

2. razred 16 21,92 

3. razred 17 23,29 

4. razred 11 15,07 

5. razred 6 8,22 

skupaj 73 100 

kombinirani oddelek f 

1., 2., 3. razred 1 

3., 4. razred 1 

1., 2. razred 1 

PRIPRAVA 

 LETNE 

PRIPRAVE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10 let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15 let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

v celoti 12 15,79 1 8,33 4 28,57 1 8,33 6 15,79 

delno 32 42,11 4 33,33 3 21,43 9 75,00 16 42,11 

popravim samo 

kar se je izkazalo 

za ... 

32 42,11 7 58,33 7 50,00 2 16,67 16 42,11 

skupaj 76 100 12 100 14 100 12 100 38 100 
* - ni odgovora 3 

 
1    1  1  
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Večina učiteljev delno pripravi letno pripravo (42 %), prav tako je enak odstotek takšnih, ki 

jih v pripravi popravi samo tisto, kar se je izkazalo za neprimerno oziroma potrebno 

dopolnitve. 12 učiteljev oziroma skoraj 16 % anketirancev letno pripravo pripravi v celoti 

vsako leto posebej.   

Predpostavljamo, da učitelji pripravijo letno pripravo v celoti, kadar nek predmet v 

določenem razredu poučujejo prvič. Kasneje letno pripravo oblikujejo na podlagi izkušenj iz 

preteklih let. Predvidevamo, da je zato 84 % takšnih, ki pripravo samo dopolnijo in popravijo.  

Na podlagi podatkov iz zgornje tabele vidimo, da med učitelji z manj delovnimi izkušnjami 

na področju izobraţevanja in tistimi z več izkušnjami ne prihaja do večjih razlik, saj v vseh 

skupinah prevladujeta odgovor »delno« in »popravim samo, kar se je izkazalo za nepopolno, 

neprimerno, pomanjkljivo«. 

Izhodišče za pisanje letne priprave učiteljem najpogosteje predstavlja učni načrt (54 %). Na 

podlagi podatkov v spodnji tabeli (Tabela 12) vidimo, da doba poučevanja ne vpliva na 

različnost odgovorov. V vseh primerih je pribliţno 50 % takšnih, ki kot osnovno sredstvo za 

pripravo letne priprave uporablja učni načrt, tako samostojno kot v kombinaciji z učbeniki in 

priročniki ter predhodno napisanimi letnimi pripravami. Nekaj je tudi takšnih učiteljev, ki naj 

bi za pisanje letne priprave uporabili samo učbenik in priročnik za učitelje ali samo 

predhodno napisane priprave. En učitelj je odgovoril na prejšnje vprašanje, da vsako leto v 

celoti pripravi učno pripravo, vendar za to uporablja le učbenik in priročnik za učitelje. 

Menim, da je učni načrt bistven element načrtovanja učne priprave, saj zajema cilje in 

standarde znanj, ki jih mora učenec doseči v določenem obdobju. Učbeniki, priročniki in 

predhodne priprave so samo v pomoč pri načrtovanju in organiziranju pouka.  

Učitelji so lahko dopisali tudi druge pripomočke, učila oziroma izhodišča, s katerimi si 

pomagajo pri načrtovanju letne priprave. Zapisi so se nanašali predvsem na to, da pri 

načrtovanju upoštevajo in prilagajajo letno pripravo glede na potrebe po izboljšavah, novosti 

stroke in fakultete, dejavnosti in natečaje tekom šolskega leta ter lastne izkušnje iz preteklih 

let. 
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Tabela 12: Izhodišče za pisanje letne priprave 

 

Z vprašalnikom smo ţeleli ugotoviti, kakšno mnenje imajo učitelji glede pomembnosti 

priprave letne priprave oziroma njenega načrtovanja. Spodnja tabela in graf (Tabela 13, 

Graf 3) jasno prikazujeta, da skoraj vsi učitelji (92 %) menijo, da je načrtovanje letne priprave 

pomembno za izvajanje procesa likovne vzgoje. 

Tabela 13: Pomembnost načrtovanja letne priprave Graf 3: Pomembnost načrtovanja  

(v odstotkih) 

 

 

Učiteljem smo ponudili moţnost, da svoj odgovor utemeljijo. Mnenje je podalo 55 učiteljev 

(53, ki so odgovorili z »da«, in 2, ki sta odgovorila z »delno«). Njihove odgovore smo 

razvrstili po pogostosti pojavljanja znotraj posameznega sklopa. Zaradi izrazite razlike med 

odgovori jih nismo primerjali glede na delovno dobo, saj le-ta ne nakazuje na pomembnost. 

Odgovori, vezani na »čas in organizacijo učnega procesa«: 
 zaradi laţje organizacije dela (med letom prihranim čas), 

 zaradi časovne razporeditve snovi, ciljev, vsebin, 

 prilagajanje izvedbe časovnim zmoţnostim, 

 načrtovanje tem glede na letni čas, 

 ker si narediš pregled in razpored ciljev, se organiziraš in prirediš učni načrt glede na potrebe učencev in 

lastne ţelje, 

 organizacije ogledov, 

 na osnovi letne priprave si izdelam dnevne priprave, 

92 %

8 %

Ali je načrtovanje letne priprave 

pomembno? 

da

delno

IZHODIŠČE  

LETNE PRIPRAVE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10 let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15 let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

učni načrt 64 54,24 12 60,00 9 45,00 10 50,00 33 58,93 

učbenik in priročnik za 

učitelje 
33 27,97 5 25,00 5 25,00 7 25,00 16 28,57 

predhodno napisane  

letne priprave 
21 17,80 3 15,00 6 30,00 3 30,00 7 12,50 

skupaj 118 100 20 100 20 100 20 100 56 100 
* - ni odgovora 

  
1        1  

POMEMBNOST NAČRTOVANJA f % 

da 70 92,11 

delno 6 7,98 

skupaj 76 100 
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 za laţje delo in načrtovanje skozi šolsko leto, 

 načrtovanje pouka je laţje, slediš učnemu načrtu, 

 zaradi evidence opravljenega dela, 

 ker izvedbo prilagajamo zmoţnostim, potrebam, trenutnim ponudbam (natečaji, material, časovne 

zmoţnosti ...), 

 ker je med letom ogromno likovnih natečajev, na katerih sodelujemo in tako letno pripravo prilagajamo. 

Odgovori, vezani na »cilje in minimalne standarde«: 
 da učenci doseţejo predpisane cilje – jih realiziramo, 

 veš kaj so cilji in minimalni standardi učnega programa, 

 da zajameš vse cilje, 

 razporeditev ciljev skozi celo šolsko leto, 

 zaradi izvajanja samega pouka lvz morajo biti cilji dobro načrtovani in s tem likovna naloga, tehnika. 

Odgovori, vezani na »likovno tehniko in likovne pojme«: 
 zaradi načrtovanja in izvedbe različnih likovnih tehnik, 

 postopnost usvajanja tehnik, 

 spoznaš vse likovne pojme. 

Odgovori, vezani na »likovno področje, material«: 
 enakomerna porazdelitev, zastopanost in sistematičnost vseh likovnih področij, 

 priprava, nakup materialov. 

Odgovori, vezani na »likovno nalogo, motiv, likovni pojmi«: 
 zaradi izvajanja samega pouka likovne vzgoje moramo dobro načrtovati likovno nalogo, 

 popestritev likovnih nalog, tehnik, 

 motivi oziroma likovne naloge se spreminjajo, 

 le tako se obravnava različne vrste likovnih nalog.  

»Drugo«: 
 laţje delo, vodilo, temelj dela, 

 ker s tem, ko načrtuješ, dobiš globalno sliko, pregled, 

 ker je drugače preveč stihijsko, 

 da se stvari ne ponavljajo, 

 za boljšo in laţjo preglednost učitelju in tudi tistemu, ki mora nadomeščati kakšno daljšo odsotnost, 

 zato, ker lahko »začeto« razvijam dalje »otroci rastejo v znanju«, 

 brez načrtovanja dela učni proces ni izvedljiv, 

 mora biti prostor za spreminjanje, nove ideje, 

 povezovanje z drugimi predmeti, likovno vrednotenje. 

 

Z vprašanjem o vključevanju posameznih sestavin letne priprave smo preverili, katere učitelji 

vključijo v letno pripravo. Predvsem smo bili pozorni na to, ali vključijo tudi likovni motiv, 

katerega se naj namreč ne bi vključevalo. Rezultati (Tabela 14) so pokazali, da več kot 

polovica anketirancev (66 %) v letno pripravo vključi vse naštete vsebine. Razvidno je, da so 

kot najpogostejši odgovor navedli »da« in je neodvisen od delovne dobe, odgovora »ne« in 

»delno« pa imata pribliţno enake odstotke (pribliţno tretjina vseh odgovorov v posamezni 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jakopin Nives; diplomsko delo 

-64- 

 

skupini učiteljev). Večinoma so učitelji enako pogosto odgovorili z drugim in tretjim 

odgovorom, izjema je skupina učiteljev do 5 let poučevanja, kjer se odgovor »delno« pojavi 

samo enkrat. Učitelji ne vključijo (razvrščeno po pogostosti odgovorov): 

 podlaga (f = 14), 

 metode dela (f = 11), 

 oblike dela (f  =  9), 

 likovni motiv (f  =  7), 

 likovni pripomočki (f  =  7), 

 motiv (f  =  6), 

 material (f = 5), 

 učna sredstva (f = 5), 

 opombe (f = 3), 

 likovna tehnika (f = 2), 

 cilje (f = 1), 

 število ur (f = 1).  

 

Tabela 14: Vključitev vsebina letne priprave 

 

Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti, s katerimi teţavami se učitelji pri načrtovanju pouka likovne 

vzgoje najpogosteje srečujejo. Ponudili smo jim vprašanje odprtega tipa, na katerega je 

odgovorilo 35 učiteljev. Ugotovili smo, da največ problemov pri načrtovanju letne priprave 

predstavlja določitev likovnega motiva, kar je razumljivo, vendar hkrati ni smiselno, saj ga v 

letno pripravo ne vključujemo tudi iz razlogov, ki so jih navedli sami. Izpostavili so še 

materialne zmoţnosti in sredstva, ki jih pogosto prilagajajo glede na moţnosti tekom šolskega 

leta in jih teţje načrtujejo vnaprej. Med bolj zanimivimi zapisi je tudi odgovor učitelja, ki 

poudarja časovno stisko. Pravi, da je preveč vsebin in premalo ur za temeljito posvečanje 

posameznim ciljem. Izpostavila bi še odgovor: nepoznavanje bodočih učencev in neenotnost 

strokovnjakov. Poznavanje učencev je zagotovo pomembno za učinkovito pripravo na pouk, 

saj mora učitelj celotni učni proces prilagoditi njihovim zmoţnostim in potrebam. Zato je 

načrtovanje učnega procesa zagotovo teţje in od učitelja zahteva veliko strokovnega znanja in 

ustvarjalnosti ter prilagodljivosti. Seveda se sam potek pouka nato lahko prilagodi 

posebnostim razreda in v tem primeru letna priprava sluţi le kot opora.  

Odgovore smo razporedili po skupinah od najpogostejših do najmanj pogostih:  
 likovni motiv (določanje vnaprej ni smiselno, se ti lahko spremeni plan dela, npr. zaradi natečajev, ideja za 

motiv, izbira motiva, ponavljanje pri motivih, določanje motiva), 

 material, materialne zmoţnosti, sredstva, 

VSEBINA  

LETNE 

PRIPRAVE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

da 50 65,79 8 61,54 6 42,86 8 66,67 28 75,68 

ne 13 17,11 4 30,77 4 28,57 2 16,67 3 8,11 

delno 13 17,11 1 7,69 4 28,57 2 16,67 6 16,22 

skupaj 76 100 13 100 14 100 12 100 37 100 
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 razporeditev ur, 

 ni teţav, 

 preveč vsebin, premalo ur na izvedbo vseh zadanih vsebin in tehnik, ker mi zmanjka časa, če se posvetim 

temeljito posameznim ciljem, 

 natečaji in razpisi (pogosto med letom pride še veliko natečajev in predhodno ne veš kam jih vključiti), 

 količinska, 

 kombinacija (kombinirani pouk), 

 likovna naloga: opredelitev, 

 neenotnost strokovnjakov, 

 pomanjkanje idej, 

 poznavanje bodočih učencev – ne poznam dovolj bodočih učencev (razvoj učenčeva likovnega izraţanja), 

 strokovno znanje, 

 teţko je vnaprej zapisati likovno nalogo, likovni motiv, ker jo velikokrat aktualiziramo – vključujemo 

likovne tečaje, 

 učbenik izbira učbenikov. 

 

UČNA PRIPRAVA (vprašanja: 6–8; glej Prilogo 1) 

Iz spodnje tabele (Tabele 15) lahko razberemo, da učitelji pri sestavi učne priprave v večni 

izhajajo iz letne priprave (84 %). Zanimivo je, da je en učitelj odgovoril, da iz letne priprave 

ne izhaja. Glede na delovne izkušnje se odgovori ne razlikujejo, saj je povsod največ učiteljev 

odgovorilo z »da, vedno«, najmanj pogost (f = 1) pa je odgovor »ne«. 

Tabela 15: Izhodišče za urno pripravo 

 

Tabela 16: Pisanje učne priprave pred izvajanje učnega procesa 

 

 

PRIPRAVA  

URNE 

PRIPRAVE 

 NA POUK 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

da, vedno 64 84,21 11 84,62 9 64,29 10 90,91 34 89,47 

da, včasih 11 14,47 1 7,69 5 35,71 1 9,09 4 10,53 

ne 1 1,32 1 7,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

skupaj 76 100 13 100 14 100 11 100 38 100 
* - ni odgovora 1 

 
    1    

PISANJE  

UČNE 

PRIPRAVE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

da, vedno 70 92,11 11 84,62 12 85,71 11 91,67 36 97,30 

da, včasih 6 7,89 2 15,38 2 14,29 1 8,33 1 2,70 

ne 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

skupaj 76 100 13 100 14 100 12 100 37 100 
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Pripravo za posamezno učno uro mora imeti učitelj pripravljeno vnaprej, torej pred izvedbo 

ure. Zato je bilo pričakovano, da nihče ne pripravlja učne priprave šele po izvedeni učni uri. 

Vendar je 6 učiteljev (8 %) vseeno odgovorilo, da učno pripravo le včasih pripravijo pred 

izvedbo ure. Predvidevamo, da so z »da, včasih« odgovorili učitelji, ki so imeli v mislih ure 

nadomeščanj, ali da je učna ura potekala popolnoma drugače, kot je bila načrtovana, zato so 

pripravo spisali šele po izvedeni uri, glede na realizacijo. Ali pa so izvedli pouk po stari, ţe 

uporabljeni učni pripravi (od drugega učitelja, iz preteklih let) in so jo šele po izvedbi 

ponovno zapisali kot pripravo izvedene ure. Delovne izkušnje tudi pri teh odgovorih nimajo 

vpliva, saj so vsi učitelji ne glede na delovne izkušnje izbrali moţni odgovor »da, vedno« 

(85 % ali več). Odgovor »ne« pa ni bil nikoli izbran.  

 

Sodelujočim smo ponudili 4 oblike učne priprave in moţnost prostega odgovora. Med 

vrnjenimi vprašalniki je 55 takšnih, ki so odgovorili, da uporabljajo samo eno obliko učne 

priprave. 20 pa jih je na vprašanje odgovorilo z več odgovori. Med 74 učitelji, ki so 

odgovorili na to vprašanje, jih največ učno pripravo zapiše kot »delo učitelja in delo učencev« 

(43 %). Nekoliko manj (38 %) je takšnih, ki so izbrali odgovor »snovni in metodični del«. 

Trije (med njimi samo en, ki uporablja samo to obliko) pa so izbrali »esejski način« pisanja 

priprave. Odgovori se glede na delovne izkušnje učiteljev ne razlikujejo, v vseh skupinah 

prevladujeta odgovor »delo učitelja, delo učencev« in »snovni del, metodični del« 

(Tabela 17). En učitelj je zapisal, da pripravo zapiše »po alinejah, ključne besede – bolj 

pregledno«, en pa v pripravo zapiše »metodični del, cilji – standardi, artikulacija učne ure«. 

Tabela 17: Pogostost uporabe oblike učne priprave 

 

 

 

OBLIKA 

UČNE PRIPRAVE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

esejski način  3 3,26 1 7,14 0 0,00 1 5,88 1 2,13 

delo učitelja, delo učencev  40 43,48 9 64,29 5 35,71 6 35,29 20 42,55 

snovni del, metodični del  35 38,04 3 21,43 6 42,86 6 35,29 20 42,55 

miselni vzorec  14 15,22 1 7,14 3 21,43 4 23,53 6 12,77 

skupaj 92 100 14 100 14 100 12 100 47 100 
* - ni odgovora 2 

 
1      1  
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LIKOVNO PODROČJE (vprašanja: 9–11; glej Prilogo 1) 

Učitelje smo vprašali, kaj je izhodišče njihove izbire likovnega področja. Najpogosteje (47 %) 

izbirajo na podlagi letne priprave, sledi učni načrt (38 %), nato osebni interes (14 %) 

(Tabela 18). Primerjava glede na dobo poučevanja kaţe, da nekoliko izstopa skupina 

učiteljev, ki ima 5–10 let delovnih izkušenj, saj so se ti v večini odločili za odgovor »učni 

načrt«, medtem ko v ostalih skupinah prevladuje odgovor »letna priprava«.  

Pri ponujeni moţnosti »drugo« so učitelji odgovorili še naslednje: likovni natečaji (splošni in 

nagradni), druge nepredvidene priložnosti; novi izzivi; dejavnosti, ki potekajo v tistem tednu; 

po občutku, izkušnjah; interes in želja učencev. 

Tabela 18: Podlaga za izbiro likovnega področja 

 

Tabela 19: Uporaba likovnih področij 

 

Iz zgornje tabele (Tabela 19) je razvidno, da sodelujoči enakomerno izvajajo vsa likovna 

področja in ni večjih odstopanj. Prav tako ni odstopanj med učitelji v posamezni skupini glede 

na delovne izkušnje. Pričakovali smo, da bo najmanj pogosto izvajano likovno področje: 

grafika. Glede na vtise, ki jih dobimo v šoli, se nam zdi, da učitelji menijo, da je to zelo 

zahtevno področje, da je potrebno veliko materiala, znanja in časa. Tabela 20 kaţe, da so 

sodelujoči potrdili in kot najmanj pogosto izvajano področje izbrali grafiko (60 %), sledi 

prostorsko oblikovanje (23 %). Trije učitelj so odgovoril z vsemi ponujenimi moţnostmi, kot 

razlago pa zapisali, da so vsa likovna področja enakovredna. Iz tabele je razvidno, da je ne 

IZBIRA 

 LIKOVNEGA 

PODROČJA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

učni načrt  43 38,39 4 20,00 9 60,00 7 36,84 23 39,66 

osebni interes 16 14,29 6 30,00 1 6,67 3 15,79 6 10,34 

letna priprava 53 47,32 10 50,00 5 33,33 9 47,37 29 50,00 

skupaj 112 100 20 100 15 100 19 100 58 100 
* - ni odgovora 1 

 
  1      

LIKOVNO 

PODROČJE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

risanje 75 20,38 13 20,31 13 20,31 12 20,00 37 20,56 

slikanje 76 20,65 13 20,31 14 21,88 12 20,00 37 20,56 

kiparstvo 74 20,11 13 20,31 12 18,75 12 20,00 37 20,56 

grafika 70 19,02 12 18,75 12 18,75 12 20,00 34 18,89 

prostorsko oblikovanje 73 19,84 13 20,31 13 20,31 12 20,00 35 19,44 

skupaj 368 100 64 100 64 100 60 100 180 100 
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glede na delovne izkušnje kot najmanj pogosto izvajano likovno področje v ospredju grafika. 

Pri učiteljih z do 5 let delovnih izkušenj je sicer najpogostejši odgovor »prostorsko 

oblikovanje«, vendar je pojavljanje obeh odgovorov zelo enakovredno. Zanimivo je, da sta 

dva učitelja z več kot 15 let delovnih izkušenj izbrala moţnost, da je najmanj pogosto 

izvajano področje »risanje«. Dva učitelja iz različnih skupin delovnih izkušenj, pa sta se 

odločila za odgovor »slikanje«.   

 

Tabela 20: Najmanj pogosto izvajano likovno področje 

 

Učitelji so lahko zapisali, zakaj posamezno področje najmanj pogosto izvajajo:   

Število ur: Učitelji, ki so obkroţili, da najmanj pogosto izvajajo grafiko in prostorsko oblikovanje, so v večini 

utemeljili, da zaradi predpisanega števila ur v učnem načrtu, letni pripravi. Torej da je razlog manjše število ur, 

ki je namenjeno temu področju.   

Pripomočki in materiali: Veliko učiteljev je obrazloţilo, da določeno področje izvaja manj pogosto zaradi 

pomanjkanja materiala, pripomočkov ali prostora. Navedli so, da v šoli nimajo vedno na razpolago pripomočkov 

in materialov, ki bi jih lahko uporabili za izvajanje posameznih likovnih tehnik za določena likovna področja. V 

večini so tako odgovorili učitelji, ki so obkroţili, da najmanj pogosto izvajajo grafiko, en, ki je obkroţil 

prostorsko oblikovanje, in nekaj, ki jih je obkroţilo kiparstvo.   

Drugo: Kot druge razloge so navedli še, da jim osebno ni blizu, da je potrebno sodelovati z učiteljem likovne 

vzgoje, ki ni vedno na voljo. Da je veliko dela z izvajanjem teh področij, ki vzamejo veliko časa. Omenili so tudi 

starost učencev – gre za učitelje, ki poučujejo v niţjih razredih, in zaradi povezanosti vsebin. Nekaj jih ta 

področja (grafika, kiparstvo in prostorsko oblikovanje) izvaja v obliki projektnega dela, en učitelj pa je napisal, 

da vsa področja obravnava enakovredno. 

 

 

 

NAJMANJ POGOSTO  

IZVAJANO  

LIKOVNO PODROČJE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

risanje 2 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,17 

slikanje 2 2,22 0 0,00 1 6,67 0 0,00 1 2,08 

kiparstvo 11 12,22 1 6,67 2 13,33 1 8,33 7 14,58 

grafika 54 60,00 6 40,00 8 53,33 10 83,33 30 62,50 

prostorsko oblikovanje 21 23,33 8 53,33 4 26,67 1 8,33 8 16,67 

skupaj 90 100 15 100 15 100 12 100 48 100 

* - ni odgovora 2 
 

1      1  
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LIKOVNA NALOGA (vprašanja: 12–16; glej Prilogo 1) 

Likovno nalogo oblikujemo na podlagi operativnih ciljev iz učnega načrta, tako da 

oblikujemo glagole v nedoločni obliki. Zajemajo teoretični problem, ki ga učenci spoznajo s 

pomočjo primerne metode in izrazijo z motivom s pomočjo določene likovne tehnike. (Tacol, 

1999)  

Tabela 21: Izhodišče likovne naloge 

 

Iz zgornje Tabele 21 lahko razberemo, da učitelji za izhodišče likovne naloge najpogosteje 

(50 %) uporabljajo letno pripravo. Sklepamo, da je ta narejena na podlagi učnega načrta, tako 

da ima tudi ta zelo pomembno vlogo pri načrtovanju likovne naloge. En učitelj je izbral 

moţnost »drugo« in zapisal, da kot izhodišče uporabi »medpredmetno povezovanje s cilji, 

metodami in tehnikami likovnega izražanja«. Če primerjamo odgovore med učitelji glede na 

delovno dobo, vidimo zelo podobne rezultate. V vseh skupinah je najbolj pogost odgovor 

»letna priprava«, sledi »učni načrt« in nato še »osebni interes«. Odgovori znotraj skupine  

5–10 let so enakomerno razporejeni, odgovor »osebni interes« pa je izrazito manj pogost pri 

učiteljih z več kot 10 let delovne dobe. 

 

Tabela 22: Povezovanje likovnih področij 

 

 

 

IZHODIŠČE  

LIKOVNE 

NALOGE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

učni načrt 36 33,33 7 29,17 6 33,33 6 33,33 17 35,42 

osebni interes  18 16,67 6 25,00 6 33,33 2 11,11 4 8,33 

letna priprava 54 50,00 11 45,83 6 33,33 10 55,56 27 56,25 

skupaj 108 100 24 100 18 100 18 100 48 100 

* - ni odgovora 2 
 

    
odgovor 

»drugo« 
 2  

POVEZOVANJE  

LIKOVNIH 

PODROČIJ 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % F % f % f % f % 

da, vedno  13 17,11 3 23,08 1 7,14 2 16,67 7 18,92 

da, včasih  62 81,58 10 76,92 13 92,86 9 75,00 30 81,08 

ne 1 1,32 0 0,00 0 0,00 1 8,33 0 0,00 

skupaj 76 100 13 100 14 100 12 100 48 100 
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Na podlagi zgornjih podatkov (Tabela 22) lahko predpostavljamo, da sodelujoči učitelji 

povezujejo likovna področja. V večini le občasno oziroma včasih (82 %), vendar ne povezuje 

le en učitelj (učitelj z 10–15 let delovnih izkušenj). Udeleţenci so odgovarjali podobno, ne 

glede na delovne izkušnje.  

 

Tabela 23: Prekinjanje likovne dejavnosti 

 

Zanimalo nas je, kakšen je odnos učiteljev do prekinjanja likovne dejavnosti. 62 (83 %) od 75 

sodelujočih učiteljev meni, da je prekinjanje zaradi pomanjkanja časa nesmiselno. Odgovori 

med učitelji z manj in več delovnimi izkušnjami se ne razlikujejo.  

Kot najpogostejši razlog za nesmiselnost prekinjanja so učitelji navedli, da zaradi učencev 

samih. Njihova motivacija, delovna vnema in ustvarjalnost upade, prekine se ustvarjalni 

proces. Ob prekinitvi povzročimo tudi prekinitev teh procesov, kar pomeni, da potrebujemo 

vnovično spodbudo za dokončanje dela. Poudarjajo, da imajo učenci likovno vzgojo zelo radi, 

da radi ustvarjajo, da so pri njej uspešni tudi učenci, ki na drugih področjih ne dosegajo 

najboljših rezultatov. Pravijo, da se nedokončani izdelki potem ne dokončajo, da imajo učenci 

ţe pripravljene vse pripomočke in bi vnovična priprava vzela veliko časa. Učitelji poudarjajo 

tudi, da je likovna vzgoja enakovreden predmet drugim predmetom, zato ni prav, da bi na 

račun drugih predmetov krajšali likovno vzgojo.   

Med najpogostejšimi argumenti, zakaj bi bilo prekinjanje likovne vzgoje smiselno je, da 

včasih prekinitev zahteva sama likovna tehnika. Pogosto se tudi zgodi, da se učenci zelo 

poglobijo v likovno ustvarjanje, zaradi česar jim potem zmanjka časa za dokončanje izdelka, 

tako pa ga lahko dokončajo tudi zaradi prekinitve likovnega dela. V dobi prekinitve lahko 

pridobijo nove ideje in dokončajo boljši izdelek, kot bi ga sicer. Hkrati pa učencem lahko 

motivacija za ustvarjanje pade, s prekinitvijo in vnovičnim pričetkom dela pa lahko kljub 

prvotnem padcu delovne vneme učenci ustvarijo in dokončajo likovno delo, ustrezno 

kriterijem. 

PREKINJANJE 

 LIKOVNE 

DEJAVNOSTI 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

da  13 17,33 3 25,00 3 20,00 1 9,09 6 16,22 

ne 62 82,67 9 75,00 12 80,00 10 90,91 31 83,78 

skupaj 75 100 12 100 15 100 11 100 37 100 
* - ni odgovora 3 

 
1    2    
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Na načrtovanje likovne naloge glede na pridobljene odgovore najbolj vplivajo vse ponujene 

moţnosti. Med njimi so se učitelji najpogosteje (45 %) odločili za odgovor »likovni razvoj«. 

Odgovora »starost« in »predhodne izkušnje« sta dokaj enakovredna (27 in 28 %). En učitelj 

je dodal tudi moţnost drugo, in sicer še »interes učencev«. (Tabela 24) 

Tabela 24: vpliv na načrtovanje likovne vzgoje 

 

60 % sodelujočih učiteljev je odgovorilo, da v likovno nalogo vključijo vse tri ponujene 

moţnosti, torej: likovni motiv, likovno tehniko in likovne pojme. En učitelj ni izbral 

ponujenega odgovora, ampak je pod moţnost »drugo« zapisal, da njegova naloga vsebuje 

»kritično vrednotenje sebe, drugih«. Pod moţnost »drugo« je pet učiteljev zapisalo še: 

pripomočke, likovni material, likovni problem, upoštevanje kriterijev in navodil, kombinacija 

likovnih področij. Iz spodnje Tabele 25 je razvidno, da so vsi trije odgovori pribliţno 

enakovredni, s 37 % pa prevladuje odgovor »likovna tehnika«. Glede na dobo poučevanja so 

izbirali podobno. Poleg likovne tehnike so učitelji med 5 in 15 leti poučevanja enakovredno 

likovni tehniki izbrali tudi likovni motiv (37 %). 

Tabela 25: Sestava likovne naloge 

 

  

VPLIV NA NAČRTOVANJE  

LIKOVNE NALOGE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

starost učencev 33 27,05 5 26,32 5 26,32 7 29,17 16 26,67 

likovni razvoj  55 45,08 9 47,37 8 42,11 12 50,00 26 43,33 

predhodne izkušnje 34 27,87 5 26,32 6 31,58 5 20,83 18 30,00 

skupaj 75 100 19 100 19 100 24 100 60 100 

VSEBINA  

LIKOVNE 

NALOGE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

likovni motiv 63 33,51 11 35,48 13 37,14 11 35,48 28 30,77 

likovna tehnika 71 37,77 13 41,94 13 37,14 11 35,48 34 37,36 

likovni pojmi 54 28,72 7 22,58 9 25,71 9 29,03 29 31,87 

skupaj 188 100 31 100 35 100 31 100 91 100 
* - ni odgovora 1 

 
      1  
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LIKOVNA TEHNIKA (vprašanja: 17–19; glej Prilogo 1) 

Učitelje smo z odprtim tipom vprašanja vprašali o tem, kaj je njihovo izhodišče za izbiro 

likovne naloge. Med odgovori smo poiskali podobnosti in jih zapisali v obliki naslednjega 

seznama. Razvrščeni so po pogostosti od najpogosteje do najmanj pogostega odgovora. Če 

povzamemo, ugotovimo, da učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, najpogosteje izbirajo likovno 

tehniko na osnovi likovnega motiva, letne priprave in učnega načrta. Zelo se navezujejo tudi 

na likovno nalogo, likovni problem in likovne pojme: 

 likovni motiv (f = 18), 

 letna priprava, učni načrt (f = 17), 

 likovna naloga, likovni problem, likovni pojmi (f = 15), 

 osebni interes, interes učencev in izkušnje (f = 11), 

 likovne zmoţnosti učencev (sposobnosti, spretnosti, likovni razvoj) (f = 10), 

 drugo (medpredmetno povezovanje, usklajenost z letnimi časi, natečaji, novosti in raznolikost, ocenjevanje) 

(f = 10), 

 materialne zmoţnosti (f = 9), 

 likovno področje, likovna tehnika(f = 8), 

 cilji (f = 5), 

 učna snov (f = 2). 

Pričakovali smo, da učitelji predhodno preizkusijo izbrano likovno tehniko. Naša 

pričakovanja so bila pravilna, saj je 96 % učiteljev odgovorilo z »da« (skupaj da, vedno in da, 

včasih). Med vsemi sodelujočimi je 67 % (glej Tabelo 26) izbralo moţnost »da, včasih«, 

predvidevamo da zato, ker gre za likovne tehnike, ki jih ţe obvladajo, so jo ţe uporabili, so 

učencem poznane. Torej so jih predhodno preizkusili, ko so jo prvič uporabili ali pa v 

primeru, da so se lotili nove likovne tehnike. Trije učitelji so zapisali, da ne preizkušajo 

likovne tehnike, pri tem je en navedel, da jih je izvajal v preteklosti. Dva učitelja, ki sta 

izbrala moţnost »včasih«, sta zapisala, da jih preizkusita samo ob prvi uporabi ali če gre za 

zahtevnejše likovne tehnike.  

Tabela 26: Predhoden preizkus likovne naloge 

 

PREDHODNA,  

PREIZKUSNA 

IZVEDBA 

 LIKOVNE 

TEHNIKE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

da, vedno  22 28,95 6 46,15 3 21,43 3 25,00 10 27,03 

da, včasih  51 67,11 7 53,85 10 71,43 9 75,00 25 67,57 

ne  3 3,95 0 0,00 1 7,14 0 0,00 2 5,41 

skupaj 76 100 13 100 14 100 12 100 37 100 
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Učitelji so kot teţavo pri izbiri in izvajanju likovne tehnike v večini izpostavili likovni 

material in likovne pripomočke. Poudarili so, da jim primanjkuje sredstev za likovni material 

in je cenovno nedostopen. Učenci imajo zato nekvaliteten likovni material, ali pa ga pozabijo 

prinesti k pouku. Tu so izpostavili predvsem tisti material, ki ga potrebujejo ob raznih 

projektih (npr. zbiranje odpadnega materiala). Izpostavili so tudi čas oziroma pomanjkanje 

časa za izvajanje novih likovnih tehnik, čas, ki ga porabijo zaradi priprave in pospravljanja 

prostora, tudi tisti čas, ki ga porabijo za prenos materiala iz kabinetov v učilnice. Omenili so 

tudi prostor in neveščost ravnanja učencev z likovnimi materiali in pripomočki (slabo zaprte 

tempera barve, stiskanje cele tube na paleto ...). Dva učitelja nimata posebnih teţav pri izbiri 

in izvajanju likovnih tehnik. Med odgovori je omenjeno tudi neznanje oziroma slabša 

strokovna usposobljenost učitelja ter nestrpnost učencev pri novih tehnikah (so nezaupljivi, 

zato pogosto hitijo pri reševanju likovne naloge, ali pa se opirajo na delo sošolca).  

 

LIKOVNI MATERIAL (vprašanja: 20–22; glej Prilogo 1) 

Kot najpogosteje uporabljen likovni material so učitelji zapisali naslednje:  

Risanje: flomaster (f = 49), barvice (f = 42), svinčnik (f = 41), oglje (f = 31), voščenke 

(f = 27), tuš (f = 17), kreda (f = 10), pastelne barve (f = 2). Med odgovori so bili tudi risalni 

list, les, asfalt, papir in čopič. Štirje učitelji niso podali odgovora.  

Slikanje: tempera barve (f = 62), vodene barve (f = 35), barvni svinčniki (f = 17), voščenke 

(f = 17), barvni papir – kolaţ (f = 14), flomastri (f = 7). Navedli so tudi kredo, akrilne barve, 

akvarelne barve, oglje in papir, čopič, risalni list ter kombinacijo: voščenke – tempera, 

tempera – flomastri. Štirje učitelji niso podali odgovora.  

Kiparstvo: glina, glinomol (f = 63), das masa (f = 35), plastelin (f = 19), ţica (f = 9), slano 

testo (f = 9), odpadni material (f = 8),papirnati izdelki (karton, valovita lepenka, škatle) 

(f = 7). Navedli so še: les, mivka, naravni materiali, mavec, modelirna masa in fimo masa. 

Med vrnjenimi anketami štirje učitelji niso odgovorili na vprašanje.   

Grafika: najpogosteje so zapisali papirnate izdelke (karton, papir, barvni papir, lepenka)  

(f = 52); barve (tiskarske, tempera, tuš) (f = 26), naravni materiali (listje, plodovi) (f = 25), 

tkanina (zavese, čipke, blago) (f = 22). Našteli so še odpadni material, telo, pečatnike, 

stiskalnico, folijo, matrico, valj, šablone, linolej, pluto in furnir. Deset učiteljev ni odgovorilo 

na vprašanje.   
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Prostorsko oblikovanje: najpogosteje uporabljajo papirnate izdelke (papir, karton, lepenka)  

(f = 60), odpadna embalaţa (f = 35), naravni materiali (f = 11), nekoliko manj še kocke  

(f = 8). Omenili so tudi pohištvo, figure, stiropor, računalniški program, ţico, škarje, lepilo in 

trakce (f = 1). Na to vprašanje niso odgovorili štirje udeleţenci raziskave. 

Tabela 27: Pridobitev likovnega materiala v šoli 

 

V zgornji tabeli (Tabela 27) vidimo, da so odgovori »učenci kupijo sami, nakup preko šole (v 

sodelovanju z učitelji) in nakup preko šole (v sodelovanju z likovnim pedagogom)« 

najpogostejši in zelo enakovredni (27 %). Če odgovore zdruţimo, pa vidimo, da kot 

najpogostejši odgovor izstopa nakup preko šole (skupaj f = 55). Odgovori glede na delovne 

izkušnje so zelo podobni. V skupini do 5 let najpogosteje nakupijo material preko šole v 

sodelovanju z ostalimi učitelji. V skupini 5–10 let je temu odgovoru enakovredna pomoč 

staršev. Učitelji z 10–15 leti izkušenj najpogosteje nakupijo preko šole (v sodelovanju z 

ostalimi učitelji in likovnim pedagogom). V skupini nad 15 let pa najpogosteje učenci sami 

nakupijo likovni material. Morda bi bilo smiselno razmisliti o spodbudi k sodelovanju med 

razrednimi učitelji in likovnimi pedagogi, saj so ti najbolj usposobljeni za izbiro likovnih 

materialov (poznajo njihovo uporabo, lastnosti, lahko svetujejo pri izbiri in načinu dela z 

materialom).  

 

Tabela 28: Shranjevanje likovnega materiala 

 

PRIDOBITEV 

LIKOVNEGA MATERIALA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

Doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

šola, z ostalimi učitelji 32 26,67 6 40,00 6 28,57 6 27,27 14 22,58 

šola, z likovnim pedagogom 23 19,17 2 13,33 5 23,81 6 27,27 10 16,13 

pomoč staršev 32 26,67 4 26,67 6 28,57 5 22,73 17 27,42 

učenci kupijo sami 33 27,50 3 20,00 4 19,05 5 22,73 21 33,87 

skupaj 120 100 15 100 21 100 22 100 62 100 
* - ni odgovora 4 

 
2  1    1  

SHRANJEVANJE  

LIKOVNEGA MATERIALA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

vsi učenci ga shranijo v šoli 76 90,48 13 100 14 93,33 14 93,33 35 85,37 

učenci ga prinašajo v šolo 6 7,14 0 0,00 1 6,67 0 0,00 5 12,20 

učenci se sami odločijo 2 2,38 0 0,00 0 0,00 1 6,67 1 2,44 

skupaj 84 100 13 100 15 100 15 100 41 100 
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Večina učencev (90 %) likovni material shranjuje v šoli, kar se nam zdi tudi najbolj smiselno, 

saj tako učenci materiala ne pozabijo in zaradi tega lahko vedno sodelujejo pri likovnem 

ustvarjanju. Iz zgornje Tabele 28 vidimo, da dva učitelja dopuščata moţnost, da se učenci 

sami odločijo o shranjevanju (v kombinaciji z odgovorom »shranjevanje« in »prinašanje v 

šolo«). 

 

LIKOVNI MOTIV (vprašanja: 23, 24; glej Prilogo 1) 

Najpogosteje učitelji kot osnovo za izbiro likovnega motiva izberejo likovni pojem oziroma 

problem (46 %), velikokrat izbira temelji tudi na povezovanju z vsebinami drugih predmetnih 

področij (32 %). Na podlagi vrnjenih vprašalnikov smo opazili, da učitelji kombinirajo 

različna izhodišča. Povezava z drugimi predmeti je smiselna, kadar gre za priklic ţe 

usvojenega znanja in izkušenj. V ospredju pa mora biti likovni vidik uporabe povezav. Glede 

na delovne izkušnje ne prihaja do večjih razlik med odgovori, le v skupini učiteljev z 10–15 

let izkušenj se poleg likovnega pojma/problema enakovredno pojavi odgovor likovna tehnika. 

Tabela 29: Izhodišče za izbiro likovnega motiva 

 

Tabela 30: Načini izraţanja motiva 

 

Pri tem vprašanju je bilo več kombiniranih odgovorov, kar je razumljivo, saj je likovna vzgoja 

predmet, ki stremi k raznolikosti. Na podlagi zgornje tabele (Tabela 30) vidimo, da med 

IZHODIŠČE  

LIKOVNEGA MOTIVA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

likovni pojem/problem 44 46,32 9 50,00 7 43,75 7 38,89 21 48,84 

likovna tehnika 20 21,05 5 27,78 3 18,75 7 38,89 5 11,63 

vsebine drugih predmetnih 

področij  
31 32,63 4 22,22 6 37,50 4 22,22 17 39,53 

skupaj 95 100 18 100 16 100 18 100 43 100 
* - ni odgovora 1 

 
      1  

NAČINI  

IZRAŢANJA 

MOTIVA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

po opazovanju 62 28,97 9 25,71 9 27,27 10 30,30 34 30,09 

po domišljiji 69 32,24 11 31,43 11 33,33 12 36,36 35 30,97 

po spominu 41 19,16 8 22,86 6 18,18 4 12,12 23 20,35 

po predstavah 42 19,63 7 20,00 7 21,21 7 21,21 21 18,58 

skupaj 214 100 35 100 33 100 33 100 113 100 
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odgovori prevladuje izraţanje po domišljiji (32 %), pogostost odgovora je tudi neodvisna od 

delovnih izkušenj. 

METODE IN OBLIKE DELA (vprašanja: 25–28; glej Prilogo 1) 

Tabela 31: Metode dela 

 

Učitelji so kot najpogosteje odgovorili z več odgovori (vse metode). Takšnega odgovora sicer 

nismo pričakovali, saj je bilo vprašanje vezano na najpogostejšo metodo. Morda so učitelji 

spregledali opredelitev najpogostejše, saj menim, da vseeno v razredu določene metode dela 

bolj pogosto uporabljamo kot druge. Dva učitelja sta dopisala pri moţnosti drugo računalnik 

in metodo praktičnih del. En učitelj je sicer obkroţil tudi moţnost drugo, vendar ni zapisal 

katera druga metoda bi to bila. Na podlagi Tabele 31 vidimo, da je najpogostejša metoda pri 

pouku likovne vzgoje metoda demonstracije. Glede na delovno dobo najbolj izstopa skupina 

10–15 let, v kateri prevladuje metoda opazovanja (29 %). Učitelji do 5 let so enakovredno 

izbrali metodo demonstracije in razlage (28 %). Tisti z več kot 15 let izkušenj pa poleg 

metode demonstracije še metodo pogovora (25 %).  

 

Med vrnjenimi anketnimi vprašalniki je bilo 16 takšnih, ki pri vprašanju o načinu izbire 

metod niso vsebovali odgovora. Med preostalimi so učitelji kot najpogostejši način izbire 

zapisali, da izbirajo glede na likovno področje in tehniko (f = 25), sledi izbira glede na 

likovno nalogo (f = 15), glede na interes, sposobnosti, razvojne zmoţnosti učencev in na 

njihovo predznanje (f = 13), glede na motiv (f = 12), glede na likovni problem in likovni 

pojem (f = 10). Manj pogosti odgovori so še: glede na raznolikost in motivacijski učinek  

(f = 6), vsebina, materialne in prostorske zmoţnosti. Zapisali so, da izbirajo glede na 

nazornost in konkretnost metode, glede na faze postopka v likovnem področju in glede na 

dejavnost.  

METODE DELA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

pogovor 61 23,46 8 20,00 10 22,22 9 23,68 34 24,82 

razlaga 54 20,77 11 27,50 11 24,44 8 21,05 24 17,52 

demonstracija 64 24,62 11 27,50 12 26,67 7 18,42 34 24,82 

opis 24 9,23 3 7,50 4 8,89 3 7,89 14 10,22 

opazovanje 57 21,92 7 17,50 8 17,78 11 28,95 31 22,63 

skupaj 260 100 40 100 45 100 38 100 137 100 
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Tako kot pri metodah dela je tudi pri vprašanju o najpogostejših oblikah dela največ učiteljev 

odgovorilo s kombiniranim odgovorom. Izstopa individualna oblika dela kot najpogostejša 

(41 %) in delo v dvojicah kot najmanj pogosta oblika dela (24 %). Med kombiniranimi 

odgovori je največ učiteljev odgovorilo, da najpogosteje izbira kombinacijo frontalne in 

individualne oblike dela (17 %), vse oblike dela uporablja 13 %, prav tako tudi kombinacijo 

individualnega dela in dela v skupinah. Najpogostejši odgovori so neodvisni od delovnih 

izkušenj učiteljev. V vprašalniku smo ponudili tudi moţnost »drugo«, vendar pri tej moţnosti 

ni bilo nobenega zapisa.  

Tabela 32: Najpogostejše oblike dela pri pouku likovne vzgoje 

 

Metode in oblike dela so seveda tesno povezane. Štirje učitelji niso podali odgovora o 

povezovanju metod in oblik dela. Med preostalimi 72 pravilno izpolnjenimi vprašalniki je 

samo en učitelj izbral moţnost »ne«, ostali povezujejo metode in oblike dela. Med njimi je 

58 % takšnih, ki povezave delajo vedno in 40 % takšnih, ki povezujejo le včasih. Glede na 

delovne izkušnje ni večjih razlik, saj vidimo, da vsi učitelji v večini metode in oblike dela 

povezujejo (vedno ali včasih). 

Tabela 33: Povezovanje metod in oblik dela 

 

 

 

OBLIKE DELA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

frontalna 41 24,12 11 37,93 8 28,57 4 14,29 18 21,18 

individualna 70 41,18 10 34,48 13 46,43 11 39,29 36 42,35 

delo v skupinah  35 20,59 3 10,34 5 17,86 10 35,71 17 20,00 

delo v dvojicah  24 14,12 5 17,24 2 7,14 3 10,71 14 16,47 

skupaj 170 100 29 100 28 100 28 100 85 100 

POVEZOVANJE  

METOD IN OBLIK 

DELA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

da, vedno 42 58,33 7 53,85 4 30,77 8 66,67 23 67,65 

da, včasih 9 40,28 6 46,15 9 69,23 4 33,33 10 29,41 

ne  1 1,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,94 

skupaj 72 100 13 100 13 100 12 100 34 100 
* - ni odgovora 4 

 
  1     3 
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UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI (vprašanja: 29–33; glej Prilogo 1) 

Na vprašanje o uporabi učnih sredstev smo dobili veliko kombiniranih odgovorov. Večina 

učiteljev najpogosteje uporablja originalne predmete in druge likovne stvaritve (30 %). Med 

bolj pogostimi odgovori so še uporaba fotografij iz narave in okolja ter umetniških del. 

Najmanj pogosta je uporaba video posnetka in plakatov. Dva učitelja sta pri ponujeni 

moţnosti »drugo« zapisala »različno, po potrebi« in »skozi celo leto se izmenjavajo vsa 

našteta«. Pri moţnosti drugo so zapisali, da uporabljajo izdelke na podoben način, da 

opazujejo naravo in predmete, da ponudijo lastna sredstva, tudi učbenik za likovno vzgojo. 

Uporabljajo tudi likovna dela učencev višjih razredov. Glede na delovne izkušnje vidimo, da 

učitelji z do 5 let izkušenj najpogosteje uporabljajo fotografije iz narave in okolja (42 %), 10–

15 let fotografije umetniških del (44 %), ostali pa najpogosteje uporabljajo originalne 

predmete in druge likovne stvaritve.  

Tabela 34: Najpogosteje uporabljena učna sredstva 

 

 

Kombinirane odgovore smo dobili tudi pri vprašanju o učnih pripomočkih. V večini se učitelji 

odločijo za uporabo knjig in revij (42 %) (Tabela 35). Med učitelji z delovno dobo 10–15 let 

pa poleg tega prevladuje tudi uporaba predstavitve preko power pointa (44 %). Pri moţnosti 

»drugo« so našteli še naslednje pripomočke oziroma zapisali komentarje: slike, internet, 

pokažem kar imam – učenci otipajo, vidijo. 

  

UČNA SREDSTVA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

fotografije iz narave in okolja  50 28,74 11 42,31 8 32,00 7 25,93 24 25,00 

fotografije umetniških del  50 28,74 9 34,62 6 24,00 9 33,33 26 27,08 

originali 52 29,89 5 19,23 11 44,00 8 29,63 28 29,17 

video posnetke  10 5,75 0 0,00 0 0,00 1 3,70 9 9,38 

plakate 12 6,90 1 3,85 0 0,00 2 7,41 9 9,38 

skupaj 174 100 26 100 25 100 27 100 96 100 
* drugo 2 

 
  1    1  
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Tabela 35: Uporaba učnih pripomočkov pri pouku likovne vzgoje 

 

Iz spodnje Tabele 36 je razvidno, da največkrat učna sredstva in pripomočke pridobijo učitelji 

sami (47 %), sledi šola (27 %) in lastna izdelava (26 %). Dva učitelja na vprašanje nista 

odgovorila. En od njiju pa je zapisal, da »pri likovni vzgoji moraš biti zelo iznajdljiv«. 

Najpogostejši odgovor je neodvisen od delovnih izkušenj. Kot najmanj pogost odgovor so 

učitelji z do 5 in 10–15 let izkušnjami izbrali odgovor izmenjava med učitelji, učitelji s 5–15 

in nad 15 let delovnih izkušenj pa odgovor šola. 

Tabela 36: Pridobivanje učnih sredstev in pripomočkov 

 

Zanimalo nas je tudi, kakšna je uporaba učbenika pri pouku likovne vzgoje. Iz Tabele 37 

lahko razberemo, da so najpogosteje odgovorili »da, včasih« (63 %). Pribliţno tretjina jih 

učbenika ne uporablja (30 %). Odgovori glede na delovne izkušnje ne kaţejo večjih razlik. V 

vseh skupinah so izbrali odgovor, da ga v večini uporabljajo. 

  

UČNI PRIPOMOČKI 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

grafoskop 19 11,95 4 16,67 1 3,57 2 8,00 12 14,63 

power point predstavitev  32 20,13 6 25,00 6 21,43 8 32,00 12 14,63 

neposredno iz knjig, revij 67 42,14 12 50,00 12 42,86 8 32,00 35 42,68 

videorekorder in televizija 11 6,92 0 0,00 2 7,14 4 16,00 5 6,10 

predstavitev 30 18,87 2 8,33 7 25,00 3 12,00 18 21,95 

skupaj 159 100 24 100 28 100 25 100 82 100 
* ni odgovora 1 

 
  1      

VIRI UČNIH SREDSTEV 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

šola 35 27,34 8 33,33 1 5,88 8 36,36 18 27,69 

lastna izdelava 60 46,88 11 45,83 11 64,71 11 50,00 27 41,54 

izmenjava med učitelji 33 25,78 5 20,83 5 29,41 3 13,64 20 30,77 

skupaj 128 100 24 100 17 100 22 100 65 100 
* ni odgovora 2 

 
      2  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jakopin Nives; diplomsko delo 

-80- 

 

Tabela 37: Učbenik pri pouku likovne vzgoje 

 

O uporabi učbenika pa so odgovorili sledeče. Na to vprašanje je odgovorilo 63 učiteljev, 11 

jih ni podalo odgovora, 2 pa sta zapisala »ga ne uporabljam in nimajo učbenika.« Vsi med 

temi 11 učitelji so v prejšnjem vprašanju izbrali odgovor »ne« - ne uporabljamo učbenika. 

Torej so ti rezultati pričakovani. Med ostalimi, ki so sodelovali v raziskavi, je večina učiteljev 

odgovorila, da uporabijo učbenik za pripravo na pouk (59 %). Najpogostejši odgovor je 

neodvisen glede na delovne izkušnje učiteljev.  

Tabela 38: Vloga učbenika pri pouku likovne vzgoje 

 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE (vprašanja: 34, 35; glej Prilogo 1) 

Ţe v teoretičnem delu smo opozorili na pomembnost in pravilnost medpredmetnega 

povezovanja. 73 % anketirancev pogosto vključuje oziroma povezuje vsebine likovne vzgoje 

z vsebinami drugih predmetov. Odgovora »zelo pogosto« in »redko« pa sta enakovredna s 

13 % pojavitvijo. En učitelj na to vprašanje ni odgovoril. Med učitelji glede na delovne 

izkušnje v najpogostejšem odgovoru ni razlik. 

  

UPORABA UČBENIKA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

da, vedno 5 6,67 1 7,69 1 7,69 0 0,00 3 8,11 

da, včasih 47 62,67 6 46,15 7 53,85 9 75,00 25 67,57 

ne 23 30,67 6 46,15 5 38,46 3 25,00 9 24,32 

skupaj 75 100 13 100 13 100 12 100 37 100 
* ni odgovora 1 

 
  1      

VLOGA UČBENIKA  

PRI POUKU 

 LIKOVNE VZGOJE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

za pripravo na pouk 47 58,75 10 83,33 8 57,14 7 58,33 22 52,38 

učenci v šoli, dostopen je samo 

en  
6 7,50 1 8,33 0 0,00 1 8,33 4 9,52 

učenci v šoli in ga ima vsak 

učenec  
19 23,75 0 0,00 4 28,57 3 25,00 12 28,57 

vsak ima svoj učbenik 

(uporaba doma in pri pouku) 
8 10,00 1 8,33 2 14,29 1 8,33 4 9,52 

skupaj 80 100 12 100 14 100 12 100 42 100 
* ni odgovora 13 

 
2  2  2  7  
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Tabela 39: Povezava likovne vzgoje z drugimi predmeti 

 

Najpogosteje je izhodišče za medpredmetno povezovanje likovni motiv (68 %). Najmanj 

pogosto so izbrali moţnost »likovni material« (4 %). Likovni motiv je najpogostejši odgovor 

pri vseh učiteljih, ne glede na delovne izkušnje.  

 

Tabela 40: Izhodišče medpredmetnega povezovanja 

 

ARTIKULACIJA UČNE URE (vprašanja 36–41; glej Prilogo 1) 

Uvodni del: V uvodnem delu so učitelji kot najpogostejši odgovor navedli motivacijo za 

likovno ustvarjanje. Zapisali so različne načine motiviranja (pravljica, zgodba, uganke, 

pogovor). V tem delu učitelji namenijo čas posredovanju likovnih problemov, likovnih 

pojmov, napovejo likovno nalogo ter učence pripravijo na likovno dejavnost. 5 učiteljev na 

vprašanje ni odgovorilo. 

Osrednji del: V tem delu učitelji predstavijo, demonstrirajo likovno tehniko, likovne pojme, 

materiale, metode dela. Učence spodbujajo in jim pomagajo pri individualnem likovnem 

izraţanju. Dejavnost učencev je tudi najpogostejši odgovor med prejetimi vprašalniki. Pet 

učiteljev na vprašanje ni odgovorilo.  

V zaključnem delu učitelji posvetijo pozornost analizi in vrednotenju oziroma evalvaciji 

izdelkov. Zapisali so tudi, da v tem času pospravijo razred ter pripravijo razstavo izdelkov za 

vrednotenje. 

MEDPREDMETNE  

POVEZAVE 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

zelo pogosto 10 13,33 1 7,69 1 7,69 4 33,33 4 10,81 

pogosto 55 73,33 11 84,62 11 84,62 6 50,00 27 72,97 

redko 10 13,33 1 7,69 1 7,69 2 16,67 6 16,22 

skupaj 75 100 13 100 13 100 12 100 37 100 
* ni odgovora 1 

 
  1      

IZHODIŠČE  

MEDPREDMETNI

H POVEZAV 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

likovni motiv 67 67,68 13 72,22 12 80,00 11 68,75 31 62,00 

likovni pojem 28 28,28 4 22,22 3 20,00 3 18,75 18 36,00 

likovni materiali 4 4,04 1 5,56 0 0,0 2 12,50 1 2,00 

skupaj 99 100 18 100 15 100 16 100 50 100 
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Iz odgovorov lahko razberemo, da največ učiteljev načrtuje kriterije vrednotenja v okviru 

učne in letne priprave, torej pred samo izvedbo ure (33 v učni pripravi, 9 jih je izpostavilo tudi 

letno pripravo). Trije učitelji so zapisali odgovor »pred izvedbo« - ta odgovor lahko uvrstimo 

v skupino odgovorov, vezanih na učno in letno pripravo. Glede na to, da so se učitelji odločili 

tudi za odgovore, vezane na samo učno uro in njen potek, pa bi lahko razumeli ta odgovor kot 

načrtovanje – pred izvedbo dejavnosti. Pred izvedbo dejavnosti so odgovorili tudi štirje drugi 

anketiranci. Zapisali so tudi: na začetku osrednjega dela ure, v uvodnem delu, v osrednjem 

delu, v zaključnem delu, pred preverjanjem in ocenjevanjem izdelka ter pred izdelavo le-tega, 

pred, med in po izvedbi, pred in po navodilih za delo. Dva odgovora pa nismo uvrstili v 

nobeno skupino, in sicer: »učitelji in učenci« ter »sproti«.  

Devet učiteljev ni podalo odgovora o načrtovanju kriterijev vrednotenja. Na podlagi 

odgovorov predvidevam, da vprašanje ni bilo dovolj jasno. Nekateri odgovori so se namreč 

navezovali na načrtovanje kriterijev vrednotenja v zvezi s samim načrtovanjem, drugi pa na 

del ure, v katerem učitelji načrtujejo oziroma za katerega načrtujejo kriterije vrednotenja. 

Predvidevam, da vsi učitelji načrtujejo kriterije vrednotenja pred samo izvedbo ure in si jih ne 

izmislijo sproti, saj morajo biti le-ti zapisani v učni pripravi. Večina odgovorov se vseeno 

nanaša na načrtovanje kriterijev vrednotenja v letni in predvsem v učni pripravi. Nekaj 

pogostejših odgovorov je tudi: pred dejavnostjo.  

Podobno kot pri vprašanju o času načrtovanja kriterijev smo tudi pri vprašanju o 

pojasnjevanju kriterijev dobili dvoumne odgovore. Šest učiteljev na vprašanje ni odgovorilo. 

Na podlagi odgovorov lahko zaključimo in rečemo, da učitelji v večini predstavijo kriterije v 

uvodnem delu, z navodili pred likovno dejavnostjo učencev. Nato kriterije ponovno 

izpostavijo ob zaključku učne ure, v času vrednotenja.  

Dva učitelja na vprašanje o oblikovanju kriterijev nista odgovorila. Med vrnjenimi vprašalniki 

prevladuje moţnost oblikovanja kriterijev v dogovoru z učenci (39 %), 36 % učiteljev 

kriterije oblikuje samih. 26 % pa je takšnih, ki so se odločili za kombinacijo samostojnega 

oblikovanja in v dogovoru z učenci. Nihče ne da moţnosti, da samo učenci oblikujejo kriterije 

vrednotenja. Morda bi bila to zanimiva učna izkušnja, preko katere bi učitelj videl, ali so 

učenci sposobni zaznavanja kriterijev vrednotenja oziroma kaj je tisto, kar se v določenem 

likovnem delu vrednoti. Mislim, da bi bilo to znanje primerno tudi za učence, saj bi se tako 

lahko bolj zavedali pomena upoštevanja navodil in kriterijev pri izvajanju likovne naloge in se 

morda ne bi pogosto odločili za izdelek, v katerega bi vloţili minimalni nivo svojega truda, 
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kar se pogosto dogaja in učenec nek izdelek naredi le zato, da je narejen in da doseţe le 

minimalne kriterije. 

Tabela 41: Oblikovanje kriterijev vrednotenja 

 

Načinov vrednotenja je več. Največ učiteljev vrednoti likovna dela tako, da naredijo razstavo 

in v sodelovanju z učenci vrednotijo likovna dela (88 %).  

Tabela 42: Način vrednotenja 

 

Tabela 43: Vrednotenje likovnih del 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da večina učiteljev (63 %) vedno vrednoti likovna dela, 32 % jih 

vrednoti včasih. Sem bi verjetno lahko uvrstili tista likovna dela, ki so namenjena likovnim 

natečajem, ali pa tista dela, ki jih z učenci naredimo v sklopu učnega procesa, preko katerega 

spoznavajo nove tehnike in materiale, torej so bolj vadnice kot pa zaključeni likovni izdelki. 

Seveda je tukaj pomembno vprašanje, kaj si učitelj predstavlja kot vrednotenje. Je to 

vrednotenje z neko opisno ali številčno oceno, ali gre le za ustno vrednotenje, bolj v smislu 

OBLIKOVANJE  

KRITERIJEV  

VREDNOTENJA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

sam 46 49,46 9 56,25 11 78,57 8 47,06 18 39,13 

v dogovoru z učenci 47 50,54 7 43,75 3 21,43 9 52,94 28 60,87 

samo učenci 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

skupaj 93 100 16 100 14 100 17 100 46 100 
* ni odgovora 2 

 
  1    1  

NAČINI  

VREDNOTENJA 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba 

poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba 

poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

sam 4 4,71 2 13,33 0 0,00 1 7,69 1 2,44 

razstava del, sam/-a 6 7,06 1 6,67 2 12,50 0 0,00 3 7,32 

v sodelovanju z učenci 75 88,24 12 80,00 14 87,50 12 92,31 37 90,24 

skupaj 85 100 15 100 16 100 13 100 41 100 

VREDNOTENJE  

LIKOVNIH DEL 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10  let 

N = 14 

doba poučevanja  

10–15  let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

da, vedno 47 62,67 6 46,15 8 61,54 7 58,33 26 70,27 

da, včasih 24 32,00 6 46,15 4 30,77 5 41,67 9 24,32 

ne 4 5,33 1 7,69 1 7,69 0 0,00 2 5,41 

skupaj 75 100 13 100 13 100 12 100 37 100 
* ni odgovora 1 

 
  1      
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povratne informacije. Ta je pomembna in jo mora učitelj podati tudi takrat, kadar likovno delo 

ne vrednoti in ga ne ocenjuje z oceno. Štirje učitelji so izbrali moţnost »ne«, torej ne 

vrednotijo vedno.  

 

DODATNO IZOBRAŢEVANJE (vprašanja: 42–43; glej Prilogo 1) 

Več kot polovica učiteljev (60 %) meni, da bi jim dodatno izobraţevanje na likovnem 

področju pomagalo pri načrtovanju učnega procesa likovne vzgoje. Nekaj manj kot polovica 

(40 %) meni, da bi jim izobraţevanje morda olajšalo načrtovanje učnega procesa likovne 

vzgoje. Nihče ni izbral moţnosti ne, kar je razumljivo. En učitelj ni podal odgovora, vendar 

ne moremo opredeliti, ali ni odgovoril zato, ker meni, da mu izobraţevanje ne bi pomagalo pri 

načrtovanju likovne vzgoje.  

Tabela 44: Dodatno izobraţevanje 

 

Učitelje smo vprašali tudi po vsebinah, za katere menijo, da bi jim pomagale pri nadaljnjem 

delu. 24 sodelujočih na vprašanje ni odgovorilo. Ostale pa smo razvrstili v skupine po 

podobnosti in na podlagi tega ugotavljamo, da bi se največ učiteljev udeleţilo izobraţevanj s 

področja grafike (f = 21), zaţeleno je tudi izobraţevanje na področju novosti v likovni vzgoji 

(likovne tehnike, likovni materiali, kombinacije in sodobni pristopi in načini dela) (f = 22) in 

ocenjevanja, vrednotenja in oblikovanja kriterijev (f = 12). Med odgovori smo zasledili še 

zanimanje za izobraţevanje o prostorskem oblikovanju, kiparstvu, izbiri motivov, 

izobraţevanju po sklopih, likovnem tipu in motivaciji otrok ter vsa področja likovne vzgoje z 

namenom obnoviti ţe pridobljena znanja ter jih nadgraditi z idejami in konkretnimi primeri iz 

prakse.  

  

DODATNO  

IZOBRAŢEVANJE  

UČITELJEV 

vsi učitelji 

N = 76  

doba 

poučevanja 

> 5 let 

N = 13 

doba 

poučevanja 

5–10 let 

N = 14 

doba poučevanja  

10 – 15 let 

N = 12 

doba poučevanja 

 < 15 let 

N = 37 

f % f % f % f % f % 

da 45 60,00 7 53,85 8 61,54 7 58,33 23 62,16 

morda 30 40,00 6 46,15 5 38,46 5 41,67 14 37,84 

ne 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

skupaj 75 100 13 100 13 100 12 100 37 100 
* ni odgovora 1 

 
  1      



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jakopin Nives; diplomsko delo 

-85- 

 

4 ZAKLJUČEK 

Načrtovanje katerega koli učnega procesa je zahtevno in pomembno delo. Od učitelja zahteva 

znanje, strokovnost, ustvarjalnost, prilagodljivost, iznajdljivost in mnogo drugih vrlin. Ni 

pomembno, ali gre za načrtovanje likovne vzgoje, katero smo predstavili v diplomskem delu, 

ali za kateri drugi predmet. Vsak ima svoje splošne in didaktične zakonitosti in vsak je enako 

pomemben za uresničitev ciljev vzgoje in izobraţevanja.  

Kljub razmeroma nizki pripravljenosti oziroma udeleţbi v raziskavi lahko sklepamo, da se ob 

večji populaciji odgovori bistveno ne bi razlikovali. Tako sklepamo zato, ker glede na 

dobljene odgovore vidimo, da so le-ti v skladu s splošnimi didaktičnimi načeli in načeli 

likovne vzgoje. Z raziskavo smo ugotovili, da učitelji pri načrtovanju in organizaciji učnega 

procesa upoštevajo smernice osnovnošolskega izobraţevanja, splošne in likovne didaktike. 

Drţijo se načel likovne vzgoje, saj upoštevajo pomen posameznih elementov načrtovanja.  

Učitelji imajo pozitiven odnos do načrtovanja in organizacije učnega procesa, saj ga 

načrtujejo skrbno, vnaprej in upoštevajo potrebe in ţelje otrok. To delo opravljajo vestno in 

odgovorno. Zavedajo se pomena načrtovanja vnaprej, čeprav včasih pride do situacije, ko 

učna ura ne poteka tako kot so načrtovali.  

Največ teţav pri načrtovanju učiteljem predstavlja izbira ustreznega materiala in pripomočkov 

za izvajanje posameznih likovnih tehnik. Predvsem bi tukaj izpostavili likovna področja: 

grafika, kiparstvo in prostorsko oblikovanje. Poudarili so, da je velik problem tudi 

pomanjkanje časa, ki vpliva na sam potek učne ure. Učitelji so izpostavili tudi problem 

pomanjkanja sredstev za raznolike moţnosti likovnega materiala, katerega bi radi ponudili 

učencem, vendar zaradi zunanjih dejavnikov tega ne morejo. Kljub temu poudarjajo, da se s 

tem problemom soočijo tako, da v veliki meri sami priskrbijo material ter da jim pri tem 

pomagajo tudi starši učencev in sovaščani.  

Kljub predvidevanju, da je načrtovanje glede na izkušenost oziroma delovno dobo učiteljev 

drugačno, smo z raziskavo ugotovili, da temu ni tako. Opaţamo, da tudi starejši učitelji še 

vedno upoštevajo načela likovne didaktike in ne posplošujejo stvari. Na pouk se še vedno 

pripravijo, tako kot je predpisano in zaradi izkušenosti ne izpuščajo pomembnih korakov 

načrtovanja. Obstaja pa moţnost, da bi opazovanje dejanskega stanja in spremljanja 

obremenitve manj izkušenega učitelja in bolj izkušenega učitelja, ob načrtovanju učnega 

procesa, pokazalo drugačne rezultate. Prav tako bi bila morda smiselna primerjava glede na 
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izobrazbo ali celo regijo poučevanja. V okviru naše raziskave smo sicer pridobili podatke 

učiteljev iz cele Slovenije, vendar menimo, da je število sodelujočih vseeno premajhno za 

tovrstne zaključke.  

Pomembnost intenzivnega načrtovanja in posvečanja dovolj pozornosti učnemu procesu 

likovne vzgoje bi povzela z besedami dr. Tacol (2003, str. 42): »Poučevanje/učenje v učnem 

procesu mora torej vplivati na spremembo v doseţkih učencev pri spoznavanju likovnih 

pojmov, ravnanju z različnimi likovnimi materiali in orodji, doţivljanju predmetov in pojavov 

v naravi in okolju ter umetniških stvaritev.« 
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Priloga 1: anketni vprašalnik 

Spoštovani učitelj/učiteljica razrednega pouka! 

Sem Nives Jakopin, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam 

diplomsko delo na temo Načrtovanje in organizacija učnega procesa pri likovni vzgoji, pod mentorstvom dr. 

Tonke Tacol. 

Vaši odgovori na zastavljena vprašanja, mi bodo pomagali pri moji raziskavi o organiziranju učnega procesa 

likovne vzgoje na razredni stopnji osnovne šole.  

Anketni vprašalnik je anonimen in Vaše odgovore bom uporabila samo pri izdelavi diplomske naloge.  

Za Vaše sodelovanje se Vam ţe vnaprej zahvaljujem in Vam ţelim uspešno poučevanje še naprej. 

Nives Jakopin 

Maj, 2010 

Na spodnja vprašanja odgovorite tako, da obkroţite trditev, katera predstavlja Vaše mnenje oziroma ga zapišite 

na črte. Lahko označite tudi več trditev.  

Spol:  - M  - Ţ 

Izobrazba: - višješolska - visokošolska/univerzitetna 

Doba poučevanja:  

- manj kot 5 let - 5–10 let - 10–15 let - več kot 15 let 

Število let poučevanja v razredih:  

- 1. razred: ____ 

- 2. razred: ____  

- 3. razred: ____  

- 4. razred: ____  

- 5. razred: ____ 

Največ koliko let ste neprekinjeno poučevali v prvi triadi?  _______ 

Kateri razred poučujete v tem šolskem letu?  _______ 

Ali letno pripravo sestavite vsako šolsko leto posebej?  

- v celoti  

- delno 

- popravim samo, kar se je izkazalo za neustrezno, nepopolno ... 

1. Kaj je najpogosteje vaše izhodišče za pisanje letne priprave?  

- učni načrt  

- učbeniki in priročniki za učitelje 

- predhodno napisane letne priprave  

- drugo:  _______________________________________________________________ 

2. Ali menite, da je načrtovanje letne priprave pomembno za izvajanje učnega procesa likovne vzgoje? 

- da - ne  - delno 

Zakaj? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Ali v letno pripravo vključite vse spodaj naštete sestavine? Če katere ne, zapišite in obrazloţite zakaj? 

število ur, likovno področje, likovna naloga, likovna tehnika, likovni motiv, materiali, pripomočki, podlaga, 

učna sredstva, oblike dela, metode dela, cilji, opombe 

- da - ne  - delno 

Ne vključim:  _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

4. Na katere teţave največkrat naletite pri načrtovanju letne priprave?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5. Ali učne priprave oblikujete na podlagi letne priprave? 

- da, vedno - da, včasih  - ne 

6. Ali učno pripravo pripravite pred izvajanjem učnega procesa?  

- da, vedno - da, včasih  - ne 

7. Kako oblikujete učno pripravo?  

- esejski način 

- delo učitelja, delo učencev 

- snovni del, metodični del 

- miselni vzorec 

- drugo:  _______________________________________________________________ 

8. Na podlagi česa se odločite za določeno likovno področje? 

- učni načrt 

- osebni interes 

- letna priprava 

- drugo:  _______________________________________________________________ 

9. Katero likovno področje izvajate? 

- risanje 

- slikanje 

- kiparstvo 

- grafika 

- prostorsko oblikovanje 

10. Katero likovno področje izvajate najmanjkrat? 

- risanje 

- slikanje 

- kiparstvo 

- grafika 

- prostorsko oblikovanje 

 Zakaj? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Kaj vam predstavlja izhodišče pri oblikovanju likovne naloge? 

- učni načrt 

- osebni interes 

- letna priprava 

- drugo:  _______________________________________________________________ 

12. Ali povezujete likovne naloge posameznih likovnih področij? 

- da, vedno - da, včasih  - ne 

13. Ali menite, da je prekinjanje likovne dejavnosti zaradi pomanjkanja časa smiselno?  

- da - ne  

Zakaj? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

14. Na kaj ste najbolj pozorni pri načrtovanju likovne naloge?  

- starost učencev 

- likovni razvoj 

- predhodne izkušnje 

- drugo:  _______________________________________________________________ 
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15. Kaj vsebuje vaša načrtovana likovna naloga? 

- likovni motiv 

- likovno tehniko 

- likovne pojme  

- drugo:  _______________________________________________________________ 

16. Na podlagi česa izbirate likovno tehniko?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

17. Ali izbrano likovno tehniko predhodno preizkusite? 

- da, vedno - da, včasih  - ne 

18. Na katere teţave največkrat naletite pri izbiri in izvajanju likovne tehnike? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

19. Kateri likovni material uporabite najpogosteje pri naslednjih likovnih področjih? 

- risanje:      __________________________________________________________________ 

- slikanje:    __________________________________________________________________ 

- kiparstvo:  __________________________________________________________________ 

- grafika:     __________________________________________________________________ 

- prostorsko oblikovanje:  _______________________________________________________ 

 

20. Kako priskrbite potrebni material, ki ga potrebujete v okviru učne ure? 

- nakup preko šole, v sodelovanju z ostalimi učitelji 

- nakup preko šole, v sodelovanju z likovnim pedagogom 

- pomoč staršev 

- učenci kupijo sami 

- drugo:  _______________________________________________________________ 

21. Kje hranijo učenci likovni material? 

- vsi učenci ga shranijo v šoli 

- učenci ga prinašajo v šolo 

- učenci se sami odločijo ali ga shranijo v šoli, ali ga bodo prinašali k uram 

 

22. Kaj je najpogosteje vaše izhodišče za izbiro likovnega motiva?  

- likovni pojem/problem 

- likovna tehnika 

- vsebine drugih predmetnih področij 

 

23. Kateri način izraţanja motivov izbirate?  

- po opazovanju  

- po domišljiji 

- po spominu  

- po predstavah 

- drugo:  _______________________________________________________________ 

24. Katere metode dela najpogosteje vključujete v pouk?  

- pogovor 

- razlaga  

- demonstracija  

- opis  

- opazovanje  

- drugo:  _____________________________________________________________________ 
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25. Kako izbirate metode dela? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

26. Katere oblike dela najpogosteje vključujete v pouk? 

- frontalna 

- individualna 

- delo v skupinah 

- delo v dvojicah  

- drugo:  _______________________________________________________________ 

27. Ali povezujete metode in oblike dela? 

- da, vedno - da, včasih - ne 

 

28. Katera učna sredstva najpogosteje uporabljate? 

- fotografije iz narave in okolja 

- fotografije umetniških del 

- originalne predmete in druge likovne 

stvaritve 

- video posnetke 

- plakate 

- drugo:  _______________________________________________________________ 

29. Katere pripomočke uporabljate pri predstavitvi učnih sredstev? 

- grafoskop 

- PowerPoint predstavitev 

- videorekorder in televizija 

- predstavitev 

- neposredno iz knjig, revij 

- drugo:  _______________________________________________________________ 

30. Kdo priskrbi učna sredstva in pripomočke? 

- šola 

- lastna izdelava 

- izmenjava med učitelji 

- drugo:  _______________________________________________________________ 

31. Ali pri izvedbi učne ure uporabljate učbenik?  

- da, vedno - da, včasih - ne 

 

32. Kakšna je vloga učbenika v okviru vaše ure?  

- uporabim ga za pripravo na pouk 

- uporabljajo ga učenci v šoli, dostopen je samo en učbenik 

- uporabljajo ga učenci v šoli in ima vsak učenec učbenik (ali vsaj dva učenca en učbenik) 

- vsak učenec ima svoj učbenik in ga uporablja doma in pri pouku 

 

33. Kako pogosto vsebine likovne vzgoje povezujete z vsebinami drugih predmetov? 

- zelo pogosto - pogosto - redko 

 

34. Kaj je izhodišče za medpredmetno povezovanje?  

- likovni motiv - likovni pojem - likovni materiali 

- drugo:  _______________________________________________________________ 

35.  Kako načrtujete potek učne ure oziroma kaj načrtujete v posameznem učnem koraku? 

- uvodni del      ______________________________________________________________ 

- osrednji del     ______________________________________________________________ 

- zaključni del   ______________________________________________________________ 

- drugo:            ______________________________________________________________ 
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36. Kdaj načrtujete kriterije vrednotenja?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

37. Kdaj pojasnite kriterije vrednotenja učencem? 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

38. Kako oblikujete kriterije vrednotenja? 

- sam/a - v dogovoru z učenci - samo učenci 

 

39. Kako vrednotite likovna dela učencev? 

- sam/a 

- razstava del, sam/a 

- razstava del, v sodelovanju z učenci 

- drugo:  _______________________________________________________________ 

40. Ali vedno vrednotite likovna dela? 

- da, vedno - da, včasih - ne 

 

41. Ali bi vam dodatno izobraţevanje na likovnem področju pomagalo pri načrtovanju učnega procesa likovne 

vzgoje?  

- da - morda - ne 

 

42. Katere vsebine bi radi bolj spoznali na dodatnem izobraţevanju? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Zahvaljujem se vam za odgovore! 

Nives Jakopin 
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Priloga 2: MATRIKA PODATKOV - VPRAŠANJA IZBIRNEGA TIPA  
Legenda:  

- št.: zaporedna številka ankete  

- spol: 1 = moški spol; 2 = ženski spol   

- izobrazba: 1 = višješolska; 2 = visokošolska/univerzitetna  

- doba poučevanja: 1 = do 5 let; 2 = 5–10 let; 3 = 10–15 let; 4 = več kot 15 let  

- 1 – 43: zaporedna številka vprašanja  

- odgovori:  a = 1; b = 2; c = 3; č = 4; d = 5 primer: 1, 3: anketiranec je izbral 2 odgovora (odg. a in c)  

- * = ni odgovora 

št. spol izobrazba  
doba 

poučevanja  
število let poučevanja 

neprekinjeno 
poučevanje 

letošnje 
šolsko 

leto 
1.  2.  3.  4.  6.   7.   8.   9. 10.   11.   

        1. r 2. r 3. r 4. r  5. r                         

1 2 2 2 0 0 3 3 4 2 4 2 1 1 3 1 1 2 1 vsa 4 

2 2 1 4 0 5 5 10 0 10 3 3 1 1 1 1 1 2 3 vsa 4 

3 2 1 4 0 10 2 10 0 10 2 3 1 1 1 1 1 2 3 vsa 4 

4 2 2 1 0 0 0,5 0,5 2 0 5 3 1 1 1 2 1 2 2 vsa 5 

5 2 2 3 7 3 1 0 0 0 1 2 1,2,3 1 1 * 1 1,4 2,3 vsa 4 

6 2 2 2 0 0 0 2 1 0 4 3 3 1 2 1 1   3 vsa 5 

7 2 2 4 3 2 4 7 8 2 5 3 1,2,3 1 1 1,2 1 2,4 1,2,3 vsa 4 

8 2 2 3 7 0 0 0 0 7 1 1 1 1 1 1 1 2,3 1,3 vsa 4 

9 2 1 4 10 10 3 0 1 23 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1,2,3 4 

10 2 1 4 34 0 0 0 0 29 1 2 1 1 1 1 1 2,3 3 1,2,3 4 

11 2 2 1 0 0 2 1 0 2 3 2 1,2,3 1 1 1 1 2,3 1,2,3 vsa * 

12 1 2 2 2 3 2 0 0 6 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 

13 2 1 4 31 0 0 9 1 3 1,2 1 1 1 1 2,4 1,2 vsa 3 

14 2 2 3 2 2 2 1 0 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 vsa 4 

15 2 2 3 4 1 8 0 0 10 3 2 1 1 3 1 1 3,4 1 vsa 3 

16 2 1 4 * * * * * 29 1 1 2,3 1 3 1 1 2 1,3 vsa 4 

17 2 2 4 2 2 1 15 0 5 2 1 2,3 1 1 1 1 2,4 1,2,3 vsa 4 

18 2 2 2 3 4 2 0 0 8 1 3 1,2,3 1 1 2 1 2 1 vsa 5 

19 2 2 3 11 0 0 0 0 10 1 3 1 1 1 1 1 3 3 vsa 4 

20 2 2 1 0 0,3 0 3,7 0 0 4 3 1,3 1 1 1 1 2 2,3 vsa 5 

21 2 2 1 1 1 1 0 2 2 3 3 1,2 1 2 1 1 2 3 vsa 5 

22 2 1 4 20 4 4 0 0 9 1 3 1 1 1 1 1 3 3 vsa 4 

23 2 2 1 1 2 0 1 0 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 vsa 5 

24 2 2 2 2 4 1 0 0 7 2 3 1,3 3 2 2 1 4 1 1,2,4,5 3 

25 2 2 2 2 1 1 2 0 3 4 3 2 1 3 1 1 3 3 1,2,3,5 4 

26 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 1,3 vsa 4 

27 2 1 4 1 1 25 5 0 * 4 3 1 3 1 2 1 2,4 1,2 vsa 4 

28 2 2 2 2 2 2 0 0 6 3 3 3 1 1 1 1 4 1 vsa 5 

29 2 2 1 0,5 1 2 0 0 3,5 3 3 1,3 3 2 3 2 * 2 vsa 4 

30 2 1 4 6 6 0 6 0 * 4 2 1,2,3 1 1 1 1 3 2,3 vsa 4,5 

31 2 2 4 8 10 0 0 0 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 vsa 4 

32 2 1 4 1 10 1 1 0 * 3 3 1 1 1 1 1 2 1,3 vsa 3,4,5 

33 2 2 4 0 0 10 17 0 8 4 3 1,3 1 3 1 1 3 1,3 vsa 4,5 

34 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1,2 1 1 1 2 2 1,2,3 1,2,3,5 4 

35 2 1 4 10 1 8 4 1 6 3 2 1,2 1 3 1 2 2 3 vsa 3 

36 2 1 4 0 0 6 10 0 * 4 2 1,2 1 3 1 1 2 1,3 vsa 1,5 

37 2 * 4 10 6 5 1 0 20 3 3 1 1 3 1 1 3 1 vsa 4 

38 2 1 4 30 0 0 30 2 3 1 1 2 1 1 3 1,3 vsa 4,5 

39 2 1 4 0 0 11 10 10 0 4 1 1,2 1 1 1 1 2 1,3 vsa 4 

40 2 2 4 1 2 2 5 5 0 5 3 1 1 1 1 1 * 1,3 vsa 1,2,3,4,5 

41 2 2 1 4 4 0 0 1 4 1,2 in 5 3 1 1 3 1 1 2 3 vsa 5 

42 2 1 4 15 15 3 3 0 15 3+4 2 1,2 1 1 1 1 3 1,3 vsa 4 

43 2 1 4 0 0 0 0 0 0 1 * 1,2 1 1 1 1 2,3 3 vsa 4 

44 2 1 4 10 10 2 0 0 7 1 3 1,2 1 1 1 1 3 1,3 vsa 4 

45 2 1 4 16 14 2 0 0 0 3 1 1,2 1 1 1 1 2,3 1,3 vsa 4 

46 2 1 4 14 12 2 0 0 6 3 2 1,2 1 1 1 1 3 3 vsa 4 

47 2 1 4 7 2 8 5 2 7 1+2 2,3 1 1 1 1 1 2 3 vsa 4 

48 2 2 4 3 2 3 0 0 6 3 2 1,2 1 3 1 1 2,3,4 2,3 vsa * 

49 2 1 4 4 5 10 0 6 5 2 2 1 1 1 1 1 2 1 vsa 5 

50 2 2 2 2 1 1 1 0 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 vsa 5 

51 2 2 3 1 2 2 0 0 6 1 2 1,2 1 1 1 1 3 3 vsa 4 

52 2 2 2 0 1 2 1 0 2 3 1 1,2 1 1 1 1 2 1 vsa 4 

53 2 1 4 2 2 1 1 0 5 4 2 1,2 1 1 1 1 3,4 1 vsa 4 

54 2 2 2 3 3 4 0 0 10 3 2 1,2,3 1 2 1 1 3 1,3 vsa 4 

55 2 2 3 3 3 2 2 2 12 1 2 1,2 1 1 1 1 2 1,3 vsa 4 

56 2 2 3 * * * * * 12 2 2 1,2,3 1 1 1 1 2,4 1,3 vsa 4 

57 2 2 2 3 3 3 0 0 9 3 1 2 3 3 1 1 4 3 vsa 4 

58 2 2 3 4 3 3 1 0 9 1 2,3 1 1 1 1 1 2 1,2 vsa 4 

59 2 1 4 20 7 7 0 0 8 2 1 1 1 1 1 1 3 1 vsa 4 

60 2 2 2 3 3 2 0 0 8 2 1 1 1 1 1 1 3 1 vsa 4 

61 2 2 3 4 3 1 1 0 7 2 2 1,2 1 1 1 1 2 1,2,3 vsa 4 

62 2 2 1 0,5 1 0 0 0 * 2 * 1 1 2 1 1 4 3 vsa 4 

63 2 2 3 3 3 2 2 0 4 2 * 2 1 3 1 1 3 1 vsa 5 

64 2 1 4 8 8 9 10 0 11 1 2 * 1 1 2 1 3 3 vsa 4 

65 2 1 4 7 7 7 0 0 21 3 1 1,3 1 2 2 1 3 1,3 vsa 3 

66 2 2 3 1 1 1 0 3 3 5 2 1,3 1 2 1 1 2,4 3 vsa 4 

67 2 2 2 0 0 1 4 1 1 4 3 3 1 2 2 2 2,3 * vsa 3,4 

68 2 1 4 14 14 0 0 0 28 1 3 1 1 1 1 1 1,3 1,3 vsa 4 

69 2 2 1 2 1 1 0 0 3 2 2 1 1 2 1 1 2 3 vsa 3,4 

70 2 2 1 2 1 1 0 0 4 1 3 1 1 1 1 1 2 1 vsa 5 

71 2 2 4 0 0 0 0 27 0 5 3 1 1 1 1 1 2 1 vsa 3 

72 2 2 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1,2,3 1 1 1 1 2,3 1,2,3 vsa 4,5 

73 2 2 4 9 9 1 0 0 19 1 3 1,2 1 1 1 1 3 1,3 1,2,3,5 4 

74 2 2 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1,2 1 1 1 1 1 3 vsa 4,5 

75 2 1 4 10 2 2 0 0 10 1 2 1 3 1 1 1 2 1 vsa 4,5 

76 2 1 4 23 4 3 3 * 10 2 2 1 1 1 1 1 3 3 vsa 3,4 
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št. 12.   13.   14.   15.   16.   18.   21.   22.   23.   24.   25.   27.   28.   29. 30. 31. 32.   33.   34.   

1 1,2 2 2 2 1,2 3 3 1 1 1,2 2,3,5 2,3 1 3 2,3,4 3 3 1 2 

2 3 2 2 1 1,2,3 2 1,4 1 1 1,2 1,3,5 2,3 3 2,3 3,5 1,2 2 1 2 

3 3 2 2 1 1,2,3 2 1,4 1 1 1,2,3,4 1,3,5 2 3* 2,3 3,5 1,2 2 1 2 

4 1 2 2 2 1,2 2 1,3 1 1 1,2,3 2,3,5 2,4 2 1,2,3 3 1,2,3 2 1 2 

5 1,2,3 2 1,2 1,2 1,2 2 1,5 1 1,2 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,2,3,4 2 1,2,3,5 1,2,3,4 1,2 3 1 1 

6 2,3 2 1 1 1,2,3 1 2,3 1 1,2 1,2 2,3,5 1,3 2 1,3 2,3,5 2 3 1 3 

7 * 2 2 2 2,3 2 1,4 1 1 2,4 1,2,3 2 2 2,3 2,5 * 2 1,2 3 

8 1,3 2 * 1,2,3 2 1 3 1 1 1,2 1,2,3 3 1 1,2,4 1,2 1,2 2 1 1 

9 3 2 1 2,3 1,2,3 2 * 1 3 1,2,3 1,3,5 2,3 2 1,3 3 2 3 * 2 

10 3 2 1 2 1,2,3 1 2 1 1 1,2 1,2,3 2 1 3 3 2 3 1 2 

11 1,2,3 1 * 2 1,2,3 1 3,4 1 1,2,3 1,2,3,4 2,3 1,2 2 1,2 2,3 1,2 3 * 2 

12 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 * 2 2 2 * 3,4 * 

13 1,3 2 2 2,3 1,2,3 3 1,3,4 1 1 1,3,4 1,3,5 2,3,4 1 1,4,5 2,3 3 3 * 2 

14 3 2 2 2 1,2,3 2 2 1 1 2,4 1,5 2,3 1 2,3 2,3 2 2 4 3 

15 3 3 2 1,2,3 1,3 2 2 1 1,3 1,2,4 3,5 2,3 2 2,3 2,3 1,2 2 3 2 

16 1,3 2 2 1,2,3 1,2,3 3 2 1 1 1,2,3 3,4,5 2,3,4 1 1,2,3 3,5 2,3 2 4 2 

17 2,3 2 2 3 2 2 1,4 1 3 1,2,3,4 1,2,3,4 2 2 3 3,4,5 2 2 4 2 

18 2 2 2 1,2,3 1,2,3 2 1,2 1 3 1,2,3 1,2,3,4 2 2 3 3 2 2 4 2 

19 1,3 2 2 1,2 1,2,3 2 2,3 1 1 1,2 1,2,3,5 1,2,3 2 2,3 2 1,2 2 1 2 

20 1,2,3 2 2 3 1,2,3 2 1,3 1 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,5 1 2 1,2,5 1,2,3,5 2,3 3 1 2 

21 3 2 2 2 2 2 * 1 1 1 1 1,2 1 1,2 1,2,3 2 3 1 2 

22 3 2 2 1,2 1,2,3 2 2,3 1 1 1,2 1,2,3,5 1,2,3 * 2,3 2,3 1,2,3 2 1 2 

23 2,3 2 1 2 1,2 1 3 1 2 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6 1,2,4 1 1,2 2 1,2 2 1 2 

24 1 2 2 1 1,2,3 2 1,3 1 2 2,3 1,2,3 1,2, 2 1,2,3 3,5 2 2 1 2 

25 3 2 2 2 2,3 2 3,4,5 1 3 4 1,2,3 1,2 2 1,3 3,5 2 2 1 2 

26 1 2 2 1,2,3 1,2 2 2,3,4 1 3 4 1,2,3 1,2 2 1,3 3,5 2 2 1 2 

27 1,2 2 2 2,3 1,2,3 2 3,4 1 1 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,2 1 1,2 1,3,5 2,3 3 * 3 

28 2 2 2 3 1,2,3 1 * 1 1 1 3 2 1 2,3 2,3,5 2 1 3 2 

29 1,2,3 2 2 1,2,3 1,2 2 * 1 1 2,3,4 2,5 1,3,4 2 3 3 2,3 2 2 1 

30 2,3 2 1 1,3 1,2 2 1 1 2,3 1,2 1,2,5 1,2,4 1 1,2,3 3,5 1,2 2 3 3 

31 3 1 1 1 1,2,3 2 1,3 1 3 1,2,4 1,2,3,5 2 1 1,2,5 3,5 1,2,3 2 3 2 

32 1 2 2 1,2 1,2,3 2 3,4 1,2 3 1,2 1,2,3,5 2,4 2 1,2,3 3 3 1 1,2,3 1 

33 * 2 2 2,3 1,2 3 1 1,3,4 1 3 1,2,4 1,2,3,4,5 1,2,4 2 1,2,3,4,5 1,2,3 1,2,3 2 1,3 2 

34 1,2 2 2 1,3 1,2 1 1,4 1 3 1,2,3 1,2,3,4,5 1,2,3,4 1 1,3 3,5 1,2,3 1 1,4 2 

35 1,3 2 2 2,3 1,2,3 1 3,4 1 1 1,2,4 1,2,3,5 1,2,4 1 1,3 3,5 1,2,3 1 1 2 

36 1,3 2 2 2 3 2 2,4 1 1 1,3 1,2,3 1,2 2 2,3 3 1,2 2 1 3 

37 1 2 2 3 2,3 2 1,3 1,2 2 1,2,3 1,3,5 1,2,3 * 1,2 1,2,3 2 2 3 3 

38 1 2 2 2,3 3 2 3 1 3 1,2,3 2,3,5 1,2 2 1,3 3,5 2,3 2 1,3 2 

39 1,3 1 2 2,3 1,2,3 1 1,3 1 1 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,2,3,4 1 1,2 1,3 1,2,3 2 1,3 2 

40 1,3 2 2 3 2,3 2 2 1 2,3 2 1,5 2 1 1,2,4 2,3 1,2 2 1,3 2 

41 3 1 2 1,2,3 1,2,3 1 1 1 1 2 1,2,3,4,5 1,2 1 1 3 2 2 1 2 

42 1,3 2 1 2,3 1,2 2 4 1 1,3 1,2,4 3,4,5 2 1 2,3,4 3,4 1 1 2 2 

43 3 2 2 1,2,3 1,2 1 3,4 1 * 1,2 1,3,5 2,3 1 1,2,3,5 1,3,5 1,2,3 3 * 1 

44 1,3 1 2 1,3 1,2,3 1 4 1 1,2 1,2,3,4 1,2,3,4,5 2 1 1,3,5 1,3 2,3 
samo 
učiteljica 1 2 

45 1,3 1 2 1,2 1,2,3 1 1,3,4 1,2 1 1,2,3,4 1,2,3,4,5 2,3,4 1 1,2,3,4,5 1,2,3,5 1,2,3 2 1 2 

46 3 1 2 2 1,2,3 1 3 1 2 1,2,3,4 1,2,3 1,2,4 1 2,3 3,5 2 2 1 3 

47 3 2 2 1 2 2 3 1 1,3 1,2 1,3,4,5 1,2,3 1 ,3,4 2,3 1 2 1,3 2 

48 2,3 2 1 2,3 1,2,3 2 2 1 3 * 1,2,3,4,5 2 1 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 3 2 1,3 2 

49 3 2 2 2 1,2,3 2 1 1 3 1,2,3,4 1,2,3,4,5 2 1 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 3 2 1,3 2 

50 3 2 2 2 1,2,3 2 1 1 3 1,2,3,4 1,2,3,4,5 2 1 * * 3 2 1 2 

51 1 2 2 1,2 1,2 2 3,4 1 3 2 1,5 2 1 2 3,4 2 2 1,3 2 

52 1 2 2 3 1,2,3 2 1 1 1 1,2 1,2,3,5 1,2 2 1 1,3,4 1 2 3 2 

53 1 2 2 2 2 2 2,3 1 3 2,3 1 1,2 1 1,3 1,3 1,3 2 4 2 

54 1 2 2 2 1,2 2 2 1,2 1 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,2,3,4 2 1,2,3 2,3 2,3 2 1,3 2 

55 1,3 1 2 2,3 1,2,3 1 1,4 1 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,2,3,4 1 1,2,3,5 2,4,5 1,2,3 2 1,2 2 

56 3,4 2 2 1,2,3 1,2,3 2 1,2,3 1 2 1,2 1,2,5 1,2,3 1 1 2,3 1,2 2 1 1 

57 2,3 2 2 3 1,2,3 2 3,4 1 2 1,2,3,4 1,4,5 2 2 1,2,3 2,3,5 2,3 3 1 2 

58 2,3 2 2 1,2,3 1,2,3 1 1,3,4 1 1,2 1,2,3,4 2,5 2,3 2 1,3 3,5 2,3 3 * 2 

59 1 2 2 2 1,2,3 2 1,4 2 3 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,2,3,4 1 2,3 3 2 3 * 2 

60 1 2 2 2 1,2,3 2 1,4 1 3 1,2,3,4 1,2,3,5 1,2,3,4 1 2,3 3 2 3 * 2 

61 3 1 2 2 1,2,3 2 1,3 1 2,3 1,2 1,5 2,4 1 1,2 2,3 1,2,3 3 * 1 

62 1,3 2 2 3 2,3 2 4 1 2 2,3 2,3 1,3 2 1,2,3 2,3 1,3 3 * 2 

63 1 2 * 2 1,2,3 2 1,2,4 1 2 1,2,3,4 1,2,3,4,5 2,3 1 3 5 2 2 1 2 

64 3 2 2 1,2,3 1,2,3 2 1,3 1 1,3 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,2,3,4 2 1,2,3 3,5 2,3 3 * 2 

65 3 2 2 2 1,2,3 2 2,4 1 1 1,2,3,4 1,2,3,5 2,3 2 1,2 3,5 1,3 2 1,4 2 

66 3 2 2 2 1,2,3 2 2,4 1,3 2 1,2,4 2,3,5 2,3 1 1,2,3 3,4 1 2 3 3 

67 2,3 2 1,2 2,3 1,2 2 1 1 1,3 2,4 1,3,5 1,2,3 2 1,3 3,5 2,3 3 * 1 

68 3 2 2 1,2 1,2,3 2 4 1 1,3 1,2,3 1,2,3,5 1,2,3 1 1,2,4 1,3,4 1,2 2 1,3 2 

69 3 2 1 2 1,2,3 2 1 1 1 2,4 1,2,3 1,2 1 1,2 1,2,3 1,2 3 1 2 

70 3 1 1 2 1,2 2 2 1 1 1 3 2 1 3 3 1 2 1 2 

71 1 1 2 1 1,2 1 4 2,3 1 1,2,4 1,2,3,5 1,3,4 1 1,3,5 1,2,3 1,2 2 1 2 

72 1,2,3 2 2 1,2 1,2,3 1 1 1 1 1,2,3,4 1,2,3,5 1,2 2 1,2 1,3 2 3 1 3 

73 3 2 2 1 1,2,3 2 2,4 1 1 1,2,3 1,3,5 2 2 2,3 2,3 2,3 3 * 2 

74 3 2 2 1 1,2,3 1 2 1 2,3 1,2,4 1,2,3 1,2,4 1 1,2 3 1,2 2 1 2 

75 1 2 2 1,2,3 * 1 3,4 1 3 1,2,3,4 1,2,3,5 2,3,4 1 * * * 3 1 1 

76 3 1 2 2 1,2,3 2 2,4 1 1 1,2,3,4 1,3,4,5 1,2,3,4 1 1,2,3 3,5 2,3 2 2 1 
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št. 35.   39.   40.   41.   42.   št. 35.   39.   40.   41.   42.   št. 35.   39.   40.   41.   42.   

1 1 1 2,3 1,3 2 26 1 1 3 1 1 51 1 1 3 1 1 

2 2 1,2 2,3 1 1 27 1 1,2 1,3 1 1 52 2 1 3 1 1 

3 2 1,2 3 1 1 28 1 2 3 2 1 53 1 2 3 1 2 

4 1,2 1 3 2 2 29 1 1 3 2 2 54 1 1 3 2 2 

5 1 2 3 2 1 30 1,2 2 3 1 1 55 1 1,2 3 1 1 

6 1 1 3 2 2 31 1,2 1 2,3 2 1 56 1,3 2 3 1 1 

7 1 1,2 3 2 1 32 1 1 3 1 1 57 2 1 2,3 1 2 

8 2 1,2 3 1 2 33 1,3 1,2 3 1 1 58 1 1 1,3 1 2 

9 1 2 3 3 1 34 1,2,3 2 1,3 2 1 59 1 1 3 1 2 

10 1 2 3 1 1 35 1,2 1 3 2 1 60 1 1 3 1 2 

11 1 2 3 2 1 36 2 * 3 1 2 61 1,2 2 3 2 2 

12 1 * 3 * 1 37 2 2 3 1 2 62 1,2 2 3 3 1 

13 1 2 3 1 2 38 1 2 3 2 1 63 1,3 2 3 2 1 

14 1 1,2 3 2 2 39 1 0,2 3 1 1 64 1 2 3 2 1 

15 1 1,2 3 2 2 40 2 2 3 1 2 65 1,2 2 3 3 1 

16 1,2 2 3 1 1 41 1 1 3 1 2 66 1,2 1 3 1 1 

17 1 1,2 3 1 1 42 1,2 2 3 1 2 67 1 1,2 2,3 1 1 

18 1 1 3 1 1 43 1,2 1,2 3 2 1 68 1,2 1 3 2 1 

19 1 1,2 3 1 1 44 1 1 3 1 2 69 1 1 3 1 1 

20 1,2 1,2 1,3 1 1 45 1,2 2 3 1 2 70 1 2 3 2 2 

21 1 1,2 3 1 1 46 1 1 3 1 1 71 1 2 3 2 2 

22 1 1,2 3 1 1 47 1,2 1 3 1 2 72 1 1,2 3 1 1 

23 1 1 2 2 2 48 2 2 3 1 2 73 1 1,2 3 2 1 

24 1,2 1 3 2 1 49 1 2 3 1 2 74 1 1 3 1 2 

25 1 1 3 1 1 50 1 2 3 1 * 75 1,2 2 3 1 2 

 
76 1,2 2 3 1 1 

 
MATRIKA PODATKOV - VPRAŠANJA ODPRTEGA TIPA 

Opomba: Spodnji seznam odgovorov, zajema le tiste ankete, kjer so bili podani odgovori.  
 
2. Kaj je najpogosteje vaše izhodišče za pisanje letne priprave? – Odgovor »drugo«. 
št. drugo 

7 Potrebe po izboljšavah, letni dodatni načrti, novitete fakultete. 

14 Dejavnosti, ki jih načrtujem. 

17 Novosti v novem šolskem letu. 

20 Izkušnje iz preteklih let. 

66 Izkušnje.  

75 Natečaji. 

3. Ali menite, da je načrtovanje letne priprave pomembno za izvajanje učnega procesa likovne vzgoje? Zakaj? 
št. zakaj 

2 Brez načrtovanja dela učni proces ni izvedljiv. 

3 Če dobro načrtuješ, ti je lažje pri izvedbi. Za dobro delo je potrebno 
načrtovanje, ki te vodi pri delu. 

4 Zaradi sistematičnosti in celotnega pregleda nad snovjo. 

6 Zaradi lažje organizacije dela (med letom prihranim čas). 

7 Da veš kaj so cilji, naloge, zahteve učnega programa. 

8 Zato, da učenci dosežejo predpisane cilje. 

9 Ker je drugače preveč stihijsko. 

10 Preko nje lahko realiziram predpisane cilje. 

11 Nove ideje, skupina - motiviranost in sposobnosti so različne. 

13 Za dosego učnih ciljev. 

14 Ker je med letom ogromno likovnih natečajev na katerih sodelujemo in 
tako letno pripravo prilagajamo. 

15 Seveda. Saj brez tega ne gre. Na osnovi letne priprave si izdelam 
dnevne priprave. 

17 Zaradi načrtovanja različnih likovnih tehnik, motivi oz. likovne naloge se 
spreminjajo. 

18 Zaradi časovne razporeditve snovi. 

20 Da se vsebina in cilji smiselno razporedijo skozi celo leto, se ne 
ponavljajo, ampak dopolnjujejo. 

21 Razporeditev ur po področjih. 

23 Da se preko leta enakomerno porazdelijo različne likovne tehnike. 

24 Vodi te skozi šolsko leto, da kakšnega cilja ne pozabiš preverjati, vendar 
mora biti prostor za spreminjanje, nove ideje. 

26 Vodilo. 

27 Popestritev likovnih nalog, tehnik. 

28 Da se stvari ne ponavljajo. 

29 Ker izvedbo prilagajamo zmožnostim, potrebam, trenutnim ponudbam 
(natečaji, material, časovne zmožnosti ...). 

30 Da zajameš vse cilje. 

32 Ker s tem, ko načrtuješ, dobiš globalno sliko. 

33 Si pozoren, da razporediš vsa področja, likovne tehnike. 

34 Za boljšo in lažjo preglednost samemu učitelju in tudi učitelju ki mora 
nadomeščati kakšno daljšo odsotnost. 

35 Zaradi ustrezne zastopanosti področij. 

36 Zaradi ustrezne zastopanosti, razporeditve likovnih področij. 

37 Zato, ker lahko "začeto" razvijam dalje "otroci rastejo v znanju". 

38 Ker so na ta način enakomerno zastopana vsa likovna področja tako kot 
morajo biti. 

39 Za doseganje ciljev, postopnost osvajanja tehnik. 

41 Za lažje delo in načrtovanje skozi šolsko leto. 

44 Predstavlja mi temelj. 

45 Tudi pri likovni vzgoji je potrebno imeti zastavljene cilje, ki jih uresničuješ 
med letom. 

47 Zaradi lažjega dela. 

49 Uresničevanje ciljev. 

50 Zaradi uresničevanja ciljev. 

52 Da vemo katere minimalne standarde znanj morajo učenci doseči. 

53 Zaradi sistematične obravnave vseh področij. 

54 Zaradi nakupa materiala, ki ga potrebujemo, da uporabimo vse tehnike, 
ki so predvidene. 

56 Letna priprava mi pomaga pri izvajanju učnih vsebin. Likovne teme so 
načrtovane tudi na letne čase. 

58 Za uravnoteženost vseh likovnih področij. 

63 Načrtovanje pouka je lažje, slediš učnemu načrtu. 

64 Le tako se obravnava različne vrste likovnih nalog. 

65 Da se cilji razporedijo skozi celo šolsko leto, zaradi izvajanja samega 
pouka likovne vzgoje morajo biti cilji dobro načrtovani in s tem potem 
likovna naloga, tehnika ... 

66 Da izvedeš vse različne tehnike in spoznaš vse likovne pojme. 

67 Zaradi razporeditve ur, evidence opravljenega ... 

68 Zato, ker moraš vedeti, kakšne cilje mora učenec usvojiti v določenem 
šolskem letu. 

70 Ker si narediš pregled in razpored ciljev, da se organiziraš in prirediš 
učni načrt, glede na potrebe učencev in lastne želje. 

71 Opredelim standarde, časovno razporeditev. 

72 Nas usmerja pri doseganju ciljev, pripravi materialov, enakomerno 
porazdeli likovna področja (tehnike). 

73 Zaradi priprave materialov in organizacije ogledov. 

74 Zato, da zajameš vse zahtevane cilje iz učnega načrta in kakšnega ne 
izpustiš. 

75 Pomembno je izvajati vse tehnike, spoznati vsa likovna orodja velikokrat 
pa se izkaže, da bi učenci samostojno radi izrazili določene vsebine na 
svoj način in se mi zdi to zelo dobrodošlo, vzpodbudno, ustvarjalno. 

76 Zaradi temeljnih in minimalnih standardov znanja, organizacija likovne 
vzgoje, povezovanje z drugimi predmeti, likovno vrednotenje. 
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4. Ali v letno pripravo vključite vse spodaj naštete sestavine? Če katere ne, zapišite in obrazložite zakaj. Ne vključim:  
št. ne vključim   

1 Podlaga. 

6 Nekaterih ne vključim, ker se med letom lahko odločim za drugo tehniko, 
podlago ... (zaradi natečajev, materiala, ki ga imam na voljo ...). 

9 Podlago, pripomočke, likovno tehniko. 

14 Oblike, metode - vključi v dnevno pripravo. 

15 Likovni motiv, materiali, pripomočki, podlaga, učna sredstva, oblike, 
metode, cilje - to je stvar dnevne priprave. 

16 Metode, oblike dela v sprotno pripravo. 

21 Ostalo vključim v dnevno pripravo. 

24 Motiv, podlaga, opombe - se spreminja, bolj natančno opredeljuje 
priprava. 

25 Likovni motiv, podlaga. 

26 Likovni motiv. 

33 Likovni motiv je včasih preveč zavezujoč. 

35 Motiv, oblike in metode - dnevne priprave. 

36 Motiv, material, pripomočki, učna sredstva, oblike, metode - v dnevni 
pripravi. 

37 Število ur, motiv, podlaga, metode dela - včasih se spremeni, ker 
prilagajam situaciji v razredu. 

38 Motiv - naredimo sproti, podlaga, sredstva, oblike in metode dela - 
tedenski načrt. 

41 Pripomočke, podlage, učna sredstva. 

45 Ne vključim vedno podlage, ker jo izberem prostoru in motivu primerno. 

48 Likovni motiv, material, podlaga. 

54 Opombe – vem, da bi bilo dobro, a si ne vzamem časa. 

57 Podlaga. 

62 Oblike, metode, sproti načrtujem. 

63 Pripomočke, oblike dela, metode dela - dnevna priprava. 

65 Motiv, podlaga, oblike, metode, opombe. 

66 Imam likovni problem, likovno izražanje, ki sugerira likovno nalogo, ne 
opredeljuje pa likovnega motiva natančno, niti materiala, pripomočkov. 
Tako so lahko kreativni tudi učenci in sooblikovalci procesa znotraj 
določenega likovnega problema. 

67 Materiali, pripomočki, podlaga, učna sredstva - ker jih sproti prilagajam. 

69 Likovni motiv, metode dela. 

5. Na katere težave največkrat naletite pri načrtovanju letne priprave?  
št.   

1 Izbira ustreznega motiva. 

2 Razporeditev ur. 

4 Ideja za likovni motiv, ter neprimerni/neustrezni material. 

6 Pomanjkanje idej. 

7 Na izvedbo vseh zadanih vsebin in tehnik, ker mi zmanjka časa, če se 
posvetim temeljito posameznim ciljem. 

13 Nobene. 

15 Preveč vsebin, premalo ur. 

17 Material. 

18 Razporeditev ur za posamezna področja. 

20 Pri uvajanju ustvarjalnih novih idej, pri uporabi različnih materialov 
(povezano z denarjem). 

23 Določanje motiva vnaprej ni najbolj smiselno. 

24 Opredelitev likovne naloge, pomanjkanje pripomočkov in materialov. 

28 Strokovno znanje. 

29 Ni težav. 

30 Pogosto med letom pride še veliko natečajev in predhodno ne veš kam 
jih vključiti. 

34 Razporeditev ur za določeno snov. 

37 Še ne vem, katera sredstva bom imela. 

41 Razporeditev ur. 

42 Kombinacija. 

52 Razporejanje učnih vsebin. 

54 To je timsko delo, do sedaj ni bilo težav. 

55 Izbira učbenikov. 

65 Težko je v naprej zapisati likovno nalogo, likovni motiv, ker jo velikokrat 
aktualiziramo - vključujemo likovne tečaje. 

68 Da se začnem ponavljati pri motivih in tehnikah. 

69 Razporeditev ur za posamezno področje. 

70 Količinska. 

74 Določitev likovnih motivov, saj se lahko spremeni plan dela, npr. zaradi 
kakšnih natečajev. 

75 Da so si strokovnjaki precej neenotni. 

76 Ne poznam dovolj bodočih učencev (razvoj učenčeva likovnega 
izražanja). 

8. Kako oblikujete učno pripravo? – Odgovor: »drugo«. 
št. drugo 

6 Po alinejah, ključne besede - bolj pregledno. 40 Metodični del, cilji-standardi, artikulacija učne ure. 

9. Na podlagi česa se odločite za določeno likovno področje? – Odgovor: »drugo«. 
št. drugo 

6 Natečaji, druge nepredvidene priložnosti. 

7 Novi izzivi. 

13 Različni likovni natečaji. 

32 Natečaji. 

37 Dodajam še razne natečaje. 

46 Občasno nagradni natečaji. 

67 Dejavnosti, ki potekajo v tistem tednu, po občutku, izkušnjah. 

75 Interes in želja učencev – včasih. 

11. Katero likovno področje izvajate najmanjkrat? Zakaj?  
št. zakaj 

1 Najmanj ur v učnem načrtu. 

2 Najmanj ur v učnem načrtu. 

3 Najmanj ur v učnem načrtu. 

4 Mi ni (osebno) blizu. 

5 Veliko dela. 

6 Vzame veliko časa. 

7 Najmanjkrat v načrtu in zahtevnost, čas. 

9 Pomanjkanje materialov. 

10 Ker nimam vedno na razpolago pripomočkov, oz. bi pri tem potrebovala 
pomoč pri izvajanju. 

11 Vsem likovnim področjem se posvetim v enaki meri. 

14 Ker je za tiskanje potrebno sodelovanje z učiteljem likovne vzgoje, ta pa 
ni vedno na voljo. 

15 Tako je po učnem načrtu. 

20 Naredimo kot projektno delo (1 mesec) in v tem času izvedemo 
prostorsko oblikovanje. 

21 Namenjeno najmanj ur v letni pripravi, oblikujemo daljše časovno 
obdobje (4–6 ur). 

24 Ni dovolj pripomočkov, materiala, znanja. 

25 Zaradi potrebnega materiala. 

26 Zaradi pomanjkanja ustreznega materiala. 

28 Praktično najtežje. 

29 Nimamo grafične stiskalnice na osnovni šoli, zato moramo improvizirati. 

35 Material. 

36 Po priporočilih učnega načrta. 

37 Zahteva več ur, da jo otrokom približam, več logistike, da si rezerviram 
likovni kabinet. 

38 Ker je zanju predvideno manjše število ur. 

39 Material. 

41 Glede na učni načrt zahteva manj ur za realizacijo. 

46 Izrazna likovna možnost je pri teh letih pri tej tehniki manjša, pri učencih 
ne tako priljubljena, kot druge tehnike. Število ur je tako in tako 
predvideno v letnem delovnem načrtu. 

47 Najmanj ur v UN. 

48 Vsa področja so enakovredno obravnavana. 

49 Zaradi povezanosti vsebin. 

50 Zaradi vsebin. 

53 Kiparstvo – 1–2 zdelka, grafika 1 in prostorsko 2 na leto. 

54 Učenci potrebujejo veliko pomoči. Učim v oddelku s 26 učenci. 
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56 Zaradi zahtevnosti tehnike in naročanja tiskarskega materiala. 

62 Zaradi pripomočkov, ki jih nimamo. 

63 Potrebno je največ materiala, izdelujemo večje stvari, zbiranje materiala. 

64 Ker je veliko priprave in dela, kar pozabi se ... 

65 Gline nimamo vedno na razpolago (uporaba 4x letno). 

66 Zaradi postopka, včasih izdelek (matrica) ni odtisnjen tako dobro. 

67 Najmanj izkušenj in učnih sredstev. 

68 Ker je v učnem načrtu predvidenih najmanj ur za to področje. 

69 Material, starost učencev. 

72 Manj planiranih ur, težja tehnična izvedba (grafika). 

73 Zaradi starosti otrok. 

74 Zato, ker je za ti dve likovni področji namenjeno manj časa (manjše 
število ur). 

75 Zahtevnejše tehnike, prostorska stiska. 

76 Zaradi pomanjkanja materiala. 

12. Kaj vam predstavlja izhodišče pri oblikovanju likovne naloge? – Odgovor: »drugo«. 
št. drugo 

7 Medpredmetno povezovanje s cilji, metodami in tehnikami likovnega 
izražanja. 

15 Predlogi učencev. 

20 Ideja, ki jo najdem v revijah za ustvarjanje, pri drugih učiteljih. 

46 Občasno nagradni natečaji. 

48 Medpredmetno povezovanje. 

58 Likovni natečaji. 

74 Tudi medpredmetna povezava. 

75 Natečaji. 

14. Ali menite, da je prekinjanje likovne dejavnosti zaradi pomanjkanja časa smiselno?  
št. zakaj 

3 Končamo z delom, ne zmanjka nam časa. 

4 Predmet naj bo enakovreden ostalim. 

5 Odvisno od likovne naloge. 

6 Zaradi zahtev drugih predmetov. 

7 Da je naloga uspešno opravljena, zadovoljstvo otrok, namen in cilj 
zastavljen in vrednoten. 

9 Ker učenci radi nadaljujejo začeto delo. 

10 Ker učenec ne dokonča izdelka in ga ni možno vrednotiti. 

11 Odvisno kaj delamo. 

14 Zaradi prekinitve "navdiha". 

15 Likovni pouk je ravno tako pomemben kot vse ostalo, otroci pa ga imajo 
zelo radi. 

18 Zaradi celote dela. 

19 Ker učenci izgubijo motivacijo za delo, želijo tudi dokončati svoj izdelek. 

20 Odvisno. Če je taka likovna naloga, ki se jo da nadaljevati, ni problem. 
Pa tudi učenci niso več motivirani, če se prekinja ura. 

22 Ker učenci izgubijo motivacijo. 

23 Posamezniki porabijo preveč časa za sam začetek ustvarjanja ali zaradi 
perfekcionizma in ne končajo v določenem času. 

24 Boljše je, če je izpeljana enotno z motivacijo in zaključkom, vendar to ni 
vedno mogoče, ker smo omejeni s časom, pozornostjo učencev. 

26 Likovno dejavnost raje zaključimo do konca in jo ovrednotimo, 
pogledamo kako napredujemo. 

27 Ker zmoti, posega v otrokovo ustvarjalnost. 

28 Ker se mora izdelek dokončati. 

29 Ker zmoti miselni in čustveni proces v postopku dela. 

30 Včasih učenci kasneje dobijo ideje in lepše ustvarjajo. 

33 Učenec ustvarjanje, tudi svojo domišljijo, ki jo da v izdelek težko 
nadaljuje. 

34 Ker prekinemo miselno in spontano ustvarjanje. 

35 Učenci so ustvarjalni. 

36 Motivacija za delo se zmanjša. 

37 Na razredni stopnji lahko prilagodim urnik (nekatere tehnike pa zahtevajo 
prekinitev). 

38 Ker imajo pripravljene vse pripomočke in potrebščine (izguba časa pri 
ponovni pripravi) in ker se lahko ustvarjalna nit prekine in drugič ne 
delajo s takim elanom. 

39 Razvijanje likovnih spretnosti. 

40 Odvisno od dejavnosti (včasih je nujno, že zaradi tehnike). 

41 Ker si ob začetem delu učenci že predvidijo in zamislijo likovne rešitve, ki 
jih do naslednjič lahko pozabijo. 

44 Ker je tudi likovno ustvarjanje močno pri nekaterih manj uspešnih 
učencih. 

45 Učenci imajo radi likovno dejavnost, predmet je enakovreden drugim. 

46 Na razredni stopnji imamo možnost fleksibilne organizacije dela, zato 
lahko damo možnost, da likovno nalogo dokončajo, razen, kadar je delo 
povezano z likovno tehniko. 

47 Zaradi aktivnosti učencev. 

48 Takrat, ko naslednjič lahko brez težav nadaljujemo, drugače ne. 

52 Da, učenci lahko zaključijo z delom, saj motivacija naslednji dan ne bi 
bila enaka. 

54 Nedokončani izdelki se potem redko končajo. 

55 Ker je potrebno likovno nalogo dokončati na enkrat. 

56 Otroci radi ustvarjajo in potrebujejo sprostitev ob ustvarjanju. So zelo 
kreativni in zraven še bolj razvijajo domišljijo. 

57 Učenec mora imeti dovolj časa, da se likovno izrazi. 

58 Zaradi učenčeve motiviranosti in vztrajnosti za dokončanje likovnega 
izdelka. 

65 Vsekakor mora biti blok ura, da se ura lahko izvede z vsemi elementi. 

66 Prekine se ustvarjalni proces. 

67 Včasih se da naslednjič nadaljevati še boljše, mogoče motivacija, 
izkušnje ... 

68 Ker motivacija pade, popusti likovna domišljija. 

69 Pouk se izvaja po predmetniku/urniku. Ne morem jemati časa drugim 
predmetom.  

70 Predvsem zaradi tega, ker imajo ostali učni predmeti enako težo in jih je 
potrebno tudi obravnavati. 

71 Učenci zelo radi ustvarjajo, so kreativni in domiselni. 

72 Učenci skoraj vedno končajo v predvidenem času oz. še prej. 

75 Nikoli likovnih dejavnosti ne izpuščamo ali krajšamo, poleg športne 
vzgoje jo imajo učenci najraje - saj se tako izražajo in izživijo fantazijo. 

76 Ker so učenci že motivirani za delo. 

15. Na kaj ste najbolj pozorni pri načrtovanju likovne naloge? – Odgovor: »drugo«. 
št. drugo 

18 Interes učencev. 

16. Kaj vsebuje vaša načrtovana likovna naloga? – Odgovor: »drugo«. 
št.  

20 Pripomočke, kombinacija likovnih področij. 

34 Pripomočke in likovni material. 

35 Material. 

67 Upoštevanje kriterijev, navodil. 

70 Likovni problem, tehniko. 

75 Kritično vrednotenje sebe, drugih. 

17. Na podlagi česa izbirate likovno tehniko?  
št.   

2 Glede na nalogo. 

3 Glede na nalogo. 

4 Osebni interes, želje učencev. 

5 Glede na likovno nalogo in motiv. 

6 Glede na motiv, nalogo in tudi druge okoliščine (razpoložljivost 
materialov, letni čas ...). 

7 Na podlagi ciljev in motivov, ki se najboljše izvedejo. 

9 Motiva. 

10 Na podlagi letne priprave. 

11 Raznolikost, potreba, zmožnost. 

13 Odpadni material, v povezavi z učno snovjo. 

14 Glede na potrebne materiale (ali jih imamo na voljo ali ne). 

15 Lastni interes, letna priprava, predlogi učencev, likovni natečaji 

17 Starost učencev, likovni razvoj otroka. 

18 Na podlagi zahtevnosti naloge. 
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19 Na podlagi razpoložljivega materiala, glede na letno pripravo. 

20 Na podlagi razpoložljivosti sredstev, glede na likovni motiv. 

21 Menjavanje, raznolikost preko šolskega leta. 

22 Po letni pripravi. 

23 Glede na cilje, ocenjevanje, motiv. 

24 Na podlagi področij in da je za učence nova. 

25 Materialnih zmožnosti. 

26 Na podlagi likovne zmožnosti 

27 Učnega načrta. 

28 Učnega načrta. 

29 Na sposobnosti učencev, na zmožnosti izpeljave (tehnično in časovno). 

30 Letni čas, povezava z drugimi predmeti, natečaji. 

32 Učni načrt. 

33 Na podlagi likovnih pojmov. 

34 Starosti otrok, učni načrt, osebni interes. 

35 Starost učencev, osebni interes, interes učencev. 

36 Glede na likovno nalogo.   

37 Glede na likovno nalogo in spretnost otrok. 

38 Na podlagi likovne naloge. 

39 Likovno področje, motiv. 

40 Likovne naloge, problema. 

41 Glede na likovno področje, v vsako področje poskušam vnesti 
raznovrstne tehnike. 

44 Na podlagi predhodnih izkušenj ter trenutnih pogojev. 

45 Motiva, likovno področje. 

46 Glede na likovno nalogo, ter glede na enakomerno razporeditev ur - 
glede na izvajanje različnih tehnik (učni načrt). 

47 Na podlagi načrtovanja letne priprave. 

48 Izkušnje učencev, sposobnosti in spretnosti, glede na načrtovan izbor 
tehnike. 

49 Letni načrt in vsebina (motivi). 

50 Letnega načrta, motiva. 

52 Na podlagi likovnega motiva. 

53 Po učnem načrtu je predvideno št ur. 

54 Na podlagi likovne naloge. 

55 Učni načrt. 

56 Likovno tehniko izbiram tudi glede na likovni motiv. 

57 Likovni motiv in likovno tehnika, sta med seboj soodvisno povezana, kar 
pomeni, da izbira tehnike vpliva na izbiro motiva in obratno. 

58 Glede na motiv in likovno razvojno stopnjo učencev. 

61 Na osnovi likovnega motiva. 

62 Na podlagi letne priprave, trenutne ideje. 

63 Glede na to, katero tehniko smo najmanj uporabili. 

65 Najbolj primerno likovnemu motivu in ciljem, ki jih želim doseči. 

66 Letna priprava, material, pripomočki. 

67 Možnost izbire, nekaj novega, da se pogosto ne ponavlja tehnika. 

68 Glede na likovno nalogo. 

69 Izrazne možnosti le-te. 

70 Glede na to, da bo končni cilj (likovnega dela) čim boljši izdelek in 
opravljen. 

71 Glede na standard (vsebino dela - enote učne ure). 

72 Glede na cilje. 

73 Na podlagi motiva, dosegljivih materialov. 

74 Na podlagi likovnega motiva, učnega načrta. 

75 Veže se na učno snov ali natečaje; izberem tehniko, ki je najprimernejša 
za dano nalogo – tako da spoznajo, da je možno isto nalogo izvesti v več 
tehnikah in da jih navdušim, da se da narediti še kako drugače. 

76 Na podlagi likovnega področja, likovne naloge. 

19. Na katere težave največkrat naletite pri izbiri in izvajanju likovne tehnike?  
št.  

7 Materiali: da so dostopni in jih imajo učenci. 

9 Ker so učenci premalo natančni in želijo nalogo opraviti hitro in površno. 

10 Učenci nimajo s seboj ustreznih pripomočkov. 

11 Zmožnosti. 

13 Ustrezni material - pripomočki - učenci radi pozabijo prinesti. 

14 Pomanjkanje materialov, predragi materiali. 

17 Izbira posebnih materialov: glina, das masa, oglje. 

19 Na preveliko število učencev. 

20 Včasih pomanjkanje sredstev/pripomočkov. 

21 Cena materiala, dostopnost. 

23 Da je motiv ustrezno prilagojen likovnemu razvoju otrok, da so ga zmožni 
ustvariti z določeno likovno tehniko. 

24 Neustrezni pripomočki, npr. Neustrezne, nekakovostne voščenke, 
plastelin, risalni listi, neznanje učitelja, prezahtevna. 

25 Pomanjkanje potrebnega materiala. 

26 Pomanjkanje posebnega materiala. 

27 Strokovno znanje. 

28 Strokovno znanje. 

29 Pomanjkanje materialov, predragi materiali. 

32 Vztrajnost učencev, natančnost, motorična nespretnost. 

34 Koliko časa bodo potrebovali otroci … 

35 Počasnost izvajanja, majhen prostor. 

36 Nimam težav. 

37 Materiali so zelo različni, starši segajo po slabših (risalni listi so gladki, 
tanki), voščenke (zelo različne), prostorsko oblikovanje - porabijo veliko 
materialov. 

38 Npr. Tempere se jim posušijo (nepravilno zapiranje), nimajo ustreznega 

materiala ali sredstva. 

39 Izbira materiala, prostor izdelave, množičnost učencev. 

40 Prostor, material. 

41 Da morajo učenci nekaj prinesti in to pozabijo (npr. Škatlico za 
prostorsko oblikovanje). 

44 Materialne zmožnosti. 

45 Učenci nimajo potrebščin, ali material zelo drag za učence. 

46 Če je tehnika nova, se jo nekateri učenci lotijo nekako z nezaupanjem. 
Pri sošolcih iščejo potrditev, da so navodilo, napotke za delo prav 
razumeli. 

47 Ni posebnih težav. 

48 Pomanjkanje materiala, pripomočkov. 

53 Vrsta oz. kakovost likovnega materiala. 

54 Pri tehniki, ki jo manjkrat uporabim, so učenci nestrpni in nepotrpežljivi, 
mnogi nespretni, zato potrebujejo veliko pomoči pri delu. 

56 Pri izbiri in izvajanju likovne tehnike je večkrat problem likovni material. 

57 Pomanjkanje likovnih pripomočkov, materialov. 

58 Na dolgotrajnost izdelave in pomanjkanje sredstev za potreben material. 

61 Material, starost otrok. 

62 Pomanjkanje materiala, pripomočkov. 

65 Ni vseh pripomočkov na šoli  za določene likovne tehnike (glina, grafika). 

66 Grafika – odtis. 

68 Otroci so vedno bolj nerodni pri uporabi vodenk, tempera barvic, zelo 
malo izkušenj imajo - nekateri seveda. Stisnejo celo tubico barve, vse 
polijejo, ... Da ne omenjam tuša. 

69 Pomanjkanje specialnih naprav (peči), pripomočkov in tudi materialov. 

75 Veliko časa za pripravo prostora za pospravljanje, prenašanje iz kabineta 
v razred. 

76 Ni dovolj likovnih materialov, visoka cena le-teh. 

20. Kateri likovni material uporabite najpogosteje pri naslednjih likovnih področjih?  
št. risanje 

2 oglje, svinčnik 

3 voščenke, flomaster, oglje 

4 svinčnik, oglje 

5 barvice, flomastri, svinčnik, oglje 

6 svinčnik, flomastri 

7 flomastri 

8 svinčnik, barvice 

9 suhe barvice, voščene barvice 

10 papir, les, asfalt 

13 svinčnik, barvni svinčnik, flomastri, 
voščenka 

14 barvice, flomastri  

15 barvice 

16 lesene barvice, flomastri, voščenke 

17 barvice, flomastri, voščenke, svinčnik 

18 barvice, flomastri, voščenke, tuš 

19 oglje, barvice, svinčniki, krede, voščenke, 
flomastri 

20 tuš, flomastri 

21 svinčnik 

22 barvice, voščenke, flomastri, oglje, svinčnik 

23 oglje, flomastri, tuš, svinčnik, barvice 

24 barvice, flomastri, svinčnik, manj tuš, oglje 

25 flomastri, barvice 

26 barvice, flomaster 

27 flomastri, barvice 

28 flomastri, barvice, risalni list 

29 risalni list, flomastri, barvice, voščenke 

30 flomaster 

31 barvice, flomastri 

32 barvice, svinčnik, flomastri 

33 voščenke, oglje 

34 risalni list, barvice 

35 risalni list, oglje, tuš, voščenke, svinčnik 

36 oglje, svinčnik, flomaster 

37 voščenke 

38 barvice, svinčnik, oglje, flomastri 

39 suhe barvice, voščenke, svinčnik, flomastri 
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40 svinčnik, flomastri, tuš, oglje, čopič, kreda 

41 barvice, svinčnik, flomaster, tuš, oglje 

42 barvni svinčnik, svinčnik, flomaster 

43 svinčnik, tuš, flomaster 

44 svinčnik, barvica, flomaster 

45 svinčnik, barvasti svinčnik, flomastri, 
voščenke 

46 tuš, flomaster, voščenke, suhe barvice 

47 svinčnik, voščenke, suhe barvice 

48 barvice, voščenke, flomastri, krede, oglje, 
svinčnik 

49 svinčnik, barvice, flomaster, voščenka 

50 svinčnik, barvice, flomaster,  

51 barvice, flomaster, 

53 svinčnik, barvice, oglje, flomastri, voščenke 

54 svinčnik, barvice, flomastri, krede, tuš, oglje 

55 barvice, flomastri, svinčnik, voščenke 

56 svinčnik, oglje 

57 svinčnik, flomastri, oglje 

58 barvice, flomastri, voščenke 

59 svinčnik, flomastri, barvice 

60 svinčnik, flomastri, barvice 

61 oglje, barvice, flomastri, voščenke, 
pastelne barve, tuš 

62 barvice, flomastri, tuš, oglje 

63 oglje 

64 voščenke, kreda, oglje 

65 kreda, voščenke, tuš, svinčnik, flomaster 

66 tuš, oglje, voščenke, črn flomaster, vodene 
barvice 

67 svinčnik, oglje 

68 suhe barvice, flomastri, tuš, voščenke, 
svinčnik 

69 voščenke 

70 voščenke, svinčnik, flomaster 

71 svinčnik, risarsko oglje, voščenke, krede, 
papir 

72 svinčnik, flomastri, oglje 

73 svinčnik, flomaster, oglje 

74 oglje, svinčnik, flomaster, tuš 

75 krede, suhe barvice, oglje 

76 svinčnik, čopič, flomaster, kreda 

št slikanje 

2 tempera 

3 vodene, tempera barve 

4 tempera 

5 barvice, flomastri, voščenke, tempera, 
vodene barvice 

6 tempera, kolaž 

7 osnovne tempere 

8 vodene, tempera barve 

9 tempera 

10 papir 

13 tempera 

14 vodene barvice, tempera, voščenke 

15 tempera 

16 tempera barve 

17 barvice, flomastri, voščenke, oglje 

18 barvice, tempera 

19 barve - vodene, tempera 

20 tempera, kolaž 

21 tempera 

22 tempera, vodene barvice 

23 tempera, vodene barvice, voščenke 

24 tempera, barvice, flomastri 

25 tempera barve, vodene barve 

26 tempera, 

27 tempera 

28 tempera 

29 risalni listi, tempera barve, kombinacija 
voščenke - tempera in tempera - flomastri 

30 akril, tempera 

31 vodene barve 

32 vodene barve, tempera 

33 vodene barve 

34 risalni list, vodene barvice, tempera 
barvice,  

35 barvni svinčniki, vodenke, tempere, 
voščenke, kolaž 

36 svinčnik, barvice, voščenke, tempera 

37 tempera in akrilne 

38 tempera, vodene, voščenke, flomastri, 
barvice, krede, kolaž 

39 tempera 

40 tempera, vodene, kolaž, barvice, voščenke 

41 tempera, kolaž 

42 vodene barve, voščenke, tempera 

43 barvice 

44 čopič, vodena barva 

45 vodene, tempera, akvarel 

46 akvarelne barve, tempera, kreda 

47 tempera 

48 tempera, voščenke, kreda 

49 tempera barve, flomastri, voščenke, barvice 

50 tempera, vodene, flomastri, voščenke 

51 tempera 

53 tempera, vodene 

54 vodene, tempera, barve 

55 vodene, tempera barve 

56 tempera, vodene 

57 vodene, tempera 

58 vodene barvice, tempera, voščenke 

59 vodene 

60 vodene 

61 tempera barve 

62 tempera, vodene, kolaž   

63 tempera 

64 vodene, tempera 

65 tempera, vodene, barvni papir 

66 čopič, barve, vodene 

67 tempere, kolaž 

68 vodene, tempera, voščenke, barvni papir 

69 tempere, kolaž 

70 tempera 

71 barve - tempera, vodene, papir 

72 tempera 

73 tempera, kolaž 

74 tempera, vodenke, kolaž, tuš 

75 vodene barvice, tempera, voščenke 

76 tempera barve, voščenke, barvni papir 

št. kiparstvo 

2 žica 

3 glina 

4 das masa 

5 glinomol, glina, plastelin, karton, škatle 

6 glina 

7 glina, papir 

8 glina 

9 glina, das masa 

10 plastelin, glina 

13 glina, das masa, plastelin 

14 glina, das masa  

15 glina 

16 glina, das masa 

17 das masa, odpadna embalaža, glina 

18 glina 

19 glina, das masa, slano testo 

20 glina, das masa, žice 

21 das masa 

22 glina, das masa, plastelin 

23 das masa, glina, žica 

24 glina, plastelin 

25 glina, das masa 

26 glina, das masa 

27 glina, das masa 

28 glina, das masa 

29 glina, das masa 

30 glina, plastelin, slano testo 

31 glina 

32 glina 

33 glina 

34 glina, fimo masa, das masa 

35 glina, plastelin 

36 das masa, glina  

37 glina 

38 glina, plastelin, žica 

39 glina 

40 glina, odpadni material 

41 glina, žica 

42 glina, plastelin 

43 plastelin, včasih glina 

44 glina, plastelin, das masa 

45 glina, plastelin, papir, das masa, mavec, 
slano testo, žica 

46 glina, modelirna masa, les, žica 

47 das masa 

48 das masa 

49 das masa, plastelin 

50 das masa, glina, plastelin 

51 glina, plastelin 

53 glina, slano testo 

54 glina, slano testo, das masa 

55 škatle 

56 glina, plastelin, žica, les 

57 glina, das masa 

58 das masa, glina, slano testo 

59 das masa, glina 

60 glina, das masa 

61 glina, das masa, slano testo, plastelin 

62 glina, das masa, slano testo, embalaža 

63 das masa 

64 glina 

65 glina, odpadni material, žica 

66 glina 

67 das masa, glina 

68 glina, plastelin, papir, odpadni material 

69 glina 

70 glina 

71 glina, das masa 

72 glina, das masa 

73 glina, das masa 

74 glina, slano testo, odpadna embalaža 

75 plastelin, odpadni materiali, mivka 

76 naravni materiali, odpadni materiali, 
valovita lepenka,  

št. grafika 

2 tempera 

3 tempera barve 

4 tisk s šablonami 

5 tempera 

6 preprosti materiali za odtiskovanje (krompir, 
karton) 

7 tekstil, karton-papir 

11 naravni materiali  

13 barvni papir, pečatniki, pluta 

14 papir 

15 kartonski tisk 

16 karton 
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17 jesensko listje, tkanina, karton 

18 lepilo, folija 

19 pečatniki, različni materiali 

20 linolej, tiskarska barva, tempera barve 

21 naravni material (listje) 

22 pečatniki, odpadni material (blago, karton) 

23 krompir, listje, pečatniki iz različnih 
materialov, karton 

24 tiskanje s prsti, plutovinastimi zamaški, listi 

25 grafična barva 

26 grafična barva 

27 barve, karton, blago 

28 barve, karton, blago 

29 risalni listi, tempera, odpadni material - 
blago, karton 

30 blago, papir, karton, barve 

31 barve, karton, blago 

33 karton, blago 

35 naravni materiali, odpadni materiali, 
tempera 

36 naravni materiali 

37 lepljenje kartonov (različnih)  

38 papir, barve, žigi - naravni material 

40 papir, lepilo, blago 

41 pečatniki iz krompirja, lepenke 

42 krompir, pluta 

43 razni naravni materiali 

44 tuš 

45 štampiljke iz naravnih materialov, prsti, tuš 

46 kartoni različnih debelin, čipke 

47 karton, pečatniki 

48 karton, pečatniki, tiskarska barva, tempere 

49 karton, lepenka, naravni plodovi 

50 karton, lepenka, naravni plodovi 

51 matrica 

53 krompir, linolej 

54 karton, blago, valovita lepenka, naravni 
materiali 

55 pečatniki, slikarska barva 

56 karton, blago   

57 različni plodovi, listje, lubje, odpadna 
lepenka 

58 lepenka, blago 

59 karton 

60 karton 

61 karton, lepenka 

62 krompir, valovita lepenka 

63 valovita lepenka 

64 karton, blago 

65 tiskarska barva, blago, papir 

66 papir, karton, blago, barva, valj 

67 krompir, reliefne oblike papirja, blaga 

68 tempera, barva za tiskanje 

69 ostanki blaga, zaves, papirja 

70 tempera 

71 valovit papir, lepenka, tiskarske barve 

72 tisk s pečatniki 

74 kolažni tisk, tiskanje s pečatniki (krompir) 

75 blago, barva, stiskalnica, karton, furnir, 
usnje 

76 pečatniki, odtiskovanje delov telesa, 
šablone 

št. prostorsko oblikovanje 

2 škatle, tulci 

3 odpadni material 

4 računalniški program, škatle za makete 

5 škatle, pesek - mivka 

6 papir, stara embalaža 

7 glina, škatle 

8 škatle, karton 

10 škatle 

11 naravni, odpadni materiali, lego, figurice 

13 škatle, stiropor 

14 papir, škatlice, žica 

15 odpadni material 

16 odpadni material - škatle, plastenke 

17 škatle, plastenke 

18 škatle, embalaža 

19 odpadna embalaža, peskovnik - mivka, 
sneg 

20 škatle 

21 odpadne škatle 

22 odpadna embalaža, mivka, sneg 

23 papir, odpadni material 

24 škatle, papir 

25 škatle 

26 škatle 

27 različni materiali 

28 škatle 

29 časopis, karton, škatle 

30 karton 

31 škatle 

32 papir 

33 odpadni material 

34 odpadni material (škatle, tulce, lončke) 

35 odpadna embalaža 

36 karton, embalaža 

37 naključne škatlice (zbirajo ves čas) 

38 papir, škatle, karton 

39 odpadna embalaža 

40 papir, žica 

41 škatle 

42 karton, slama, kolaž  

43 odpadni material, kocke 

44 odpadni material, kocke 

45 karton, odpadni material 

46 lepenka, les 

47 škatle 

48 odpadni material 

49 odpadna embalaža 

50 škatle, odpadna embalaža 

51 škatle 

53 lepenka, karton 

54 škatle, odpadni material 

55 škatle 

56 škatle 

57 škatle 

58 odpadna embalaža 

59 odpadni material  

60 odpadni material 

61 časopis, škatle 

62 odpadna embalaža 

63 škatle 

64 karton, lepenka 

65 škatle, lego kocke, papir 

66 papir, škarje, lepilo, trakci 

67 papir, plastika 

68 lego kocke, lesene kocke, karton, lepenka 

69 odpadni material (embalaža) 

70 škatle 

71 papir, škatle 

72 volna, odpadni material 

73 škatle, kocke 

74 odpadna embalaža 

75 odpadna embalaža, kartonska embalaža 

76 odpadna embalaža, volna, pohištvo 

21. Kako priskrbite potrebni material, ki ga potrebujete v okviru učne ure? – Odgovor: »drugo«. 
št. drugo 

5 Velikokrat kupim sama. 

6 Prinesejo od doma (embalaža, star papir). 

9 Nakupujem sama, imamo razredni fond denarja. 

11 Nakup preko šole, plačajo starši. 

19 Velikokrat poskrbim tudi sama. 

21 Fond denarja na učenca, nakupim sama. 

23 Starši določeno vsoto plačajo v skupni razredni fond za likovni material. 

28 Učenci prinesejo denar, učitelji kupimo. 

29 Kupim sama iz fonda za likovno vzgojo - razredno 

30 Kupim iz lastnih sredstev. 

31 Kupim sama. 

34 Kupim sam in učenci prinesejo denar na začetku leta. 

37 1- sodelovanje - glina, 3 - prinašajo razne materiale, 4 ob začetku leta, 
drugo: zbiram v naravi, sem  v  "navezi" z raznimi obrtniki. 

41 Učenci prinesejo od doma - naravni material, škatle. 

46 Iščem odpadni material pri obrtnikih ali zasebnikih, v tovarnah. 

48 Prinesejo od doma.   

62 Priskrbim sama. 

66 Učenci kupijo samo čopiče, škarje. 

68 Veliko ga »sfehtam« sama. 

72 Odpadni material raznih podjetij. 

74 Odpadna embalaža - prinesejo učenci, pridobitev odpadnih materialov 
kakšnih podjetij. 

75 Veliko prinesem sama. 

24. Kateri način izražanja motivov izbirate? – Odgovor: »drugo«. 
št. drugo 

7 Slike. 

48 Vse, glede na vsebino. 

49 Vse glede na vsebino. 

75 Vse - odvisno od naloge. 

25. Katere metode dela najpogosteje vključujete v pouk? – Odgovor: »drugo«. 
št. drugo 

47 Računalnik. 72 Metoda praktičnih del. 

26. Kako izbirate metode dela?  
št.  
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2 Glede na nalogo. 

3 Glede na nalogo. 

4 Glede na motiv, problem, tehniko. 

6 Glede na zahtevnost likovne tehnike, želim si čim več izkušenjskega 
dela. 

7 Glede na potrebe likovnega problema. 

9 Motiv. 

10 Glede na motiv in tehniko. 

11 Vedno se trudim izbirati druge metode dela, za čim večjo raznolikost. 

13 Glede na likovni motiv. 

14 Glede na učne cilje in dejavnosti. 

15 Po načelu nazornosti, konkretnosti. 

16 Glede na likovni problem ali nalogo. 

17 Glede na vsebino in likovno tehniko. 

18 Glede na vsebino in likovno tehniko. 

19 Glede na zahtevnost izvedbe naloge. 

20 Glede na predhodno znanje otrok. 

21 Glede na izbrano tehniko. 

22 Glede na zahtevnost naloge. 

23 Prilagojeno glede na likovno tehniko in zahtevnost le-te. 

24 Glede na likovno tehniko. 

25 Glede na izbrano likovno področje. 

26 Glede na likovno področje. 

28 Glede na tehniko. 

29 Glede na likovno nalogo in tehniko. 

30 Glede na vsebino. 

31 Da niso vsako uro iste in glede na likovno tehniko ali pojem. 

32 Glede na likovni motiv. 

34 Izbiram jih glede na starostno in razvojno stopnjo otrok in glede na to ali 
že poznajo tehniko dela, ali pa je ta povsem nova. 

35 Glede na predznanje učencev, faze postopka v likovnem področju. 

36 Glede na predznanje in likovni razvoj otrok. 

37 Glede na izbrano tehniko, predznanje. 

38 Odvisno od likovnega področja, tehnike in naloge. 

39 Glede na izbran motiv in problem. 

40 Glede na problem, likovno nalogo. 

41 Glede na potrebo posamezne likovne naloge. 

44 Glede na število učencev v razredu ter prostorske pogoje. 

45 Odvisno  od motiva. 

46 Glede na likovno nalogo, tehniko, motiv. 

47 Glede na likovno tehniko, motiv. 

48 Odvisno od likovne naloge. 

49 Odvisno od likovne naloge. 

50 Odvisno od likovne naloge. 

52 Tako da izberem takšne, s katerimi učence kar najbolj motiviram in jih 
seznanim z likovnim problemom. 

53 Odvisno od učencev (interes, sposobnosti). 

54 Glede na likovni motiv in tehniko. 

55 Izbiram različne metode zato, da delo potem poteka raznovrstno in 
zanimivo. 

56 Glede na likovno tehniko. 

57 Glede na likovno področje, naloge. 

58 Glede na likovno tehniko in problem. 

63 Po navadi vključim vse zgoraj naštete metode. 

65 Glede na likovno tehniko, motiv, cilje. 

66 Izkušnje. 

67 Glede na sposobnosti učencev. 

68 Glede na zahtevane naloge. 

70 Primerna mora biti likovni tehniki in likovnemu problemu. 

71 Glede na motiv, vsebine. 

73 Glede na tehniko in materiale. 

74 Glede na predznanje otrok. 

75 Pazim, da se menjavajo. 

76 Metode, ki so primerne za doseganje ciljev, metode, ki predstavljajo 
določen didaktični problem, metode, ki temeljijo na prikazovanju. 

29. Katera učna sredstva najpogosteje uporabljate? – Odgovor: »drugo«. 
št. drugo 

21 Izdelki na podoben način. 

37 Opazovanje narave, predmetov. 

45 Lastna. 

50 Različno, po potrebi. 

65 Učbenik za likovno vzgojo. 

68 Likovna dela učencev višjih razredov. 

75 Skozi celo leto se izmenjavajo vsa našteta. 

30. Katere pripomočke uporabljate pri predstavitvi učnih sredstev? – Odgovor: »drugo«. 
št. drugo 

5 Internet. 

7 Slike. 

9 Fotografije, slikovni material. 

19 Računalnik – internet. 

50 Občasno vse našteto, ne naenkrat. 

75  Pokažem kar imam, učenci otipajo, vidijo ...  

31. Kdo priskrbi učna sredstva in pripomočke? – Odgovor: »drugo«. 
št. drugo 

75 Pri likovni vzgoji moraš biti zelo iznajdljiv. 

36. Kako načrtujete potek učne ure oziroma kaj načrtujete v posameznem učnem koraku?  
št. a b c drugo 

1 motivacija, razlaga, demonstracija samostojno delo učencev vrednotenje * 

2 seznanitev z nalogo opazovanje, izvedba vrednotenje * 

3 motivacija, seznanitev z nalogo izvedba naloge vrednotenje * 

4 predstavim delo/kaj bomo delali delo učencev vrednotenje * 

5 
razgovor, predstavitev likovne naloge, tehnike in 
motiva 

izvedba naloge vrednotenje, opis lastnih občutkov * 

6 motivacija za delo razlaga, delo vrednotenje izdelkov * 

7 likovni problem  izvedba vrednotenje * 

8 predstavitev naloge ustvarjanje analiza izdelkov * 

9 pogovor, ogled samostojno delo 
skupna ocena glede na podane 
zahteve 

* 

10 * * * * 

11 motivacija, predstavitev (reprodukcija) naloga vrednotenje * 

12 * * * * 

13 razgovor, motivacija s tv ali power point samostojno delo, vzpodbujanje vrednotenje izdelkov, razstava sproti 

14 razgovor, opazovanje, ogled izdelava izdelka vrednotenje * 

15 motivacija ustvarjanje vrednotenje in razstavljanje izdelkov * 

16 motivacija izvajanje naloge vrednotenje * 

17 pogovor, razlaga individualno delo razstava izdelkov, analiza dela ocenjevanje 

18 pogovor, razlaga, demonstracija, individualno delo razstava izdelkov, analiza ocenjevanje, vrednotenje 

19 zgodbice, uganke, skriti predmeti, igrice navodila, demonstracija - če je potrebna 
urejanje izdelkov za izdelavo in 
vrednotenje 

* 

20 
motiviranje učencev, predstavitev likovnega dela, 
slike, teorija 

ustvarjanje predstavitev izdelkov učencem * 

21 predstavitev tehnike, motiv ustvarjanje analiza   pospravljanje 

22 motivacija (zgodbica, uganka, opazovanje) navodila za delo, demonstracija razstava, vrednotenje * 

23 
teoretični del - frontalna predstavitev, demonstracija, 
razlaga 

samostojno ustvarjanje pospravljanje in vrednotenje izdelkov * 

24 motivacija - pravljica, pesem, prikaz slik predstavitev likovne tehnike, izdelava 
individualno in skupinsko 
ocenjevanje 

* 

25 seznanitev z likovnim problemom individualno likovno ustvarjanje 
evalvacija izdelka, priprava razredne 
predstave 

* 
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26 seznanitev z likovnim problemom individualno likovno ustvarjanje evalvacija izdelka, razredna razstava * 

27 predstavitev delo učencev vrednotenje * 

28 predstavitev delo učencev vrednotenje * 

29 pogovor, demonstracija izvedba vrednotenje * 

30 napoved dela seznanitev s postopkom in delo vrednotenje izdelka * 

31 motivacija, likovna naloga, likovni pojmi samostojno delo evalvacija dela * 

32 motivacija izvedba evalvacija * 

33 motivacija pojmi, likovna naloga, tehnika vrednotenje * 

34 predstavitev likovne tehnike potek učenčevega dela in moja pomoč 
skupno preverjanje zastavljenih ciljev 
naloge 

* 

35 predstavitev likovne tehnike, likovne naloge potek dela razstava, analiza  * 

36 motivacija za likovno nalogo navodila, delo učencev vrednotenje, razstava * 

37 
predstavim na različne načine likovno nalogo, 
izberemo motiv 

postavimo kriterije po katerih delamo, izvedba 
razstavimo, pospravljamo, si 
ogledamo izdelke drugih učencev 

po kriterijih vrednotimo najprej 
vsakemu + kaj bi še lahko 

38 predstavitev dela, kriteriji za vrednotenje samostojno delo urejanje učilnice, vrednotenje * 

39 motivacija, napoved motiva, tehnik kriteriji, samostojna izdelava ovrednotenje, razstava * 

40 ugotavljanje predznanja posredovanje novih pojmov, delo evalvacija * 

41 likovni pojmi delo učencev vrednotenje in razstava * 

42 * * * * 

43 * * * * 

44 razgovor oz. predstavitev vsebine učne ure izvedba 
razstava in vrednotenje likovnih 
izdelkov 

* 

45 
predstavitev naloge, motiva in pojma, materialov in 
pripomočkov 

likovna tehnika - izdelava likovnega motiva vrednotenje, ocenjevanje - razstava * 

46 motivacija, napoved likovne naloge in motiva predstavitev likovne tehnike, izvedba naloge 
pospravljanje likovnega materiala, 
razstava, vrednotenje 

* 

47 motivacija delo učencev, spremljava, pomoč vrednotenje, razstava * 

48 motivacija, pogovor, priprava likovna naloga analiza, vrednotenje pospravljanje, razstava 

49 motivacija, pogovor, priprava likovna naloga analiza, vrednotenje pospravljanje, razstava 

50 motivacija likovna naloga analiza in vrednotenje pospravljanje 

51 motivacija, vezano na motiv demonstracija, delo učencev vrednotenje -vodijo učenci * 

52 predstavitev teme, problema predstavitev motiva, tehnike vrednotenje izdelkov * 

53 motivacija - pogovor navodila, individualno delo analiza dela, razstava * 

54 motivacija navodila za delo, demonstracija evalvacija pospravljanje 

55 igra razlaga tehnike, pojmov, izdelek razstava * 

56 motivacija 
demonstracija, prikaz likovnega motiva in likovne 
naloge 

vrednotenje izdelkov * 

57 razgovor, petje, ogled del, knjig likovna naloga, tehnika, materiali, samostojno delo vrednotenje izdelkov * 

58 motivacija in demonstracija in navodila za delo ustvarjanje vrednotenje izdelkov in pospravljanje * 

59 motivacija izvajanje likovne naloge vrednotenje * 

60 motivacija izvajanje likovne naloge vrednotenje * 

61 pogovor, motivacija, navodila za delo ustvarjanje pospravljanje, vrednotenje, razstava * 

62 motivacija 
usvajanje likovnega pojma, predstavitev tehnike, 
motiva, napoved likovne naloge ustvarjanja 

razstava, analiza  * 

63 razlaga, demonstracija, opis - pravljica praktično delo vrednotenje * 

64 * * * * 

65 ogled, pogovor, opazovanje, učbenik 
seznanjanje s cilji, tehniko, motivom, kriterijem, 
metodo dela 

vrednotenje, razstava * 

66 tehnika, pojem - predstavitev z motivacijo priprava na delo, izvajanje, pospravljanje evalvacija - ustreznost likovne naloge * 

67 motivacija, predstavitev, navodila, kriteriji samostojno delo evalvacija glede na kriterije iz uvoda * 

68 motivacija, usvajanje likovne naloge, ustvarjanje razstava, vrednotenje * 

69 predstavitev likovne naloge ustvarjanje vrednotenje * 

70 predstavitev tehnike, motiva, problema individualna ali skupinska stvaritev pregled izdelkov * 

71 motivacija izvedba tehnike vrednotenje - evalvacija * 

72 motiviranje, predstavitev likovne naloge demonstracija, navodila za delo vrednotenje, razstava * 

73 motivacija, predstavitev likovnega motiva demonstracija, navodila za delo vrednotenje, razstava * 

74 motivacija, predstavitev likovnega motiva 
demonstracija (po potrebi) likovne tehnike, podrobna 
navodila 

vrednotenje likovnih del po vnaprej 
določenih kriterijih 

* 

75 kaj bomo delali, kako, priprava prostora, materiala izvedba, svetovanje, ogledi kritično vrednotenje 
vedno dam vse izdelke na 
razstavo 

76 
motivacija, razgovor o likovnih nalogah, napotki za 
delo, kriteriji vrednotenja 

praktično delo učencev vrednotenje * 

37. Kdaj načrtujete kriterije vrednotenja?  
št.   

1 Pred dejavnostjo (v učni pripravi). 

2 V dnevni pripravi. 

3 V dnevni pripravi. 

4 Pri pisanju priprave. 

5 Pred in med učno uro, včasih tudi po 
izvedbi. 

6 Pri načrtovanju dela (likovni problem, 
tehnika). 

8 Na koncu. 

9 Pri pripravi ure. 

10 Na koncu ure. 

13 Sproti. 

14 Pred delom. 

15 Na začetku šolskega leta. 

17 V pripravi na pouk. 

18 V pripravi na pouk. 

19 Pri pisanju priprave na pouk. 

20 V zaključnem delu. 

21 V uvodnem delu skupaj z učenci napišemo 
na tablo zahteve. 

22 Pri pisanju priprave na pouk. 

23 Med načrtovanjem likovne tehnike, glede 
na cilje likovne naloge. 

24 Pred izvedbo. 

25 V učni pripravi. 

26 V učni pripravi. 

27 V pripravi. 

28 V pripravi. 

29 Na začetku šolskega leta. 

30 Pred začetkom dela. 

31 Na začetku leta pregledamo na tedenskih 
sestankih, ko načrtujemo ocenjevanje. 

32 Na koncu ure, ob zaključku. 

33 V pripravi. 

34 Pred samo izvedbo ure, ko si pripravljam 
pripravo, včasih jih sproti dopolnim ali 
spremenim. 

35 Pred izvedbo. 

36 Pred izvajanjem oz. v učni pripravi. 

37 Na začetku osrednjega dela. 

38 V zaključnem delu. 

39 Vsako uro likovne vzgoje. 

40 Pred začetkom ure, dela učencev. 

41 Ob učni pripravi. 

44 Pri pripravi učne ure. 

45 V uvodnem delu oz. v ciljih. 

46 V letni in dnevni pripravi. 

47 Pri dnevni - urni pripravi na pouk. 

48 V dnevni, letni pripravi. 

49 V dnevni, letni pripravi. 

50 V dnevni pripravi. 

51 V pripravi na učno uro. 

52 V pripravi. 

53 Pred ali po navodilih za delo (vsak izdelek 
ocenimo). 

54 Na začetku šolskega leta - timsko delo. 

55 Ko se pripravljam. 

57 Pri učni pripravi - dan prej. 

58 V pripravi. 

59 Pred izvajanjem ure. 

60 Pred izvajanjem ure. 

61 V letni pripravi in dnevni pripravi. 

62 V osrednjem. 

63 Zaključni del. 

65 Učitelj in učenci. 

67 Pred uro. 

68 Ko pišem dnevno pripravo za likovno 
vzgojo. 

69 Na začetku šolskega leta. 

70 Na začetku. 

71 Pred izvedbo. 

72 Pred izdelavo, pred preverjanjem in 
ocenjevanjem. 

73 Pred preverjanjem – ocenjevanjem. 

74 Pred preverjanjem in ocenjevanjem 
izdelka, ter pred izdelavo le-tega. 

75 V uvodnem delu, pri vsaki likovni nalogi 
povem kaj je naš cilj. 

76 V osrednjem. 

38. Kdaj pojasnite kriterije vrednotenja?  
št.  
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1 Pred dejavnostjo, v uvodnem delu učne 
ure. 

2 Pred izvedbo naloge. 

3 V navodilih pred izvedbo naloge. 

4 V uvodnem delu, opozorim na kaj naj bomo 
pozorni pri delu, kaj je pomembno. 

5 Pred samim delom in evalvacijo. 

6 Pred začetkom dela. 

7 Različno, najpogosteje na začetku 
osrednjega dela. 

8 Na začetku. 

9 V uvodnem delu, opozorim na kaj naj bomo 
pozorni pri delu, kaj je pomembno. 

10 Na začetku. 

11 Ko podajam nalogo, v uvodnem delu, ko se 
pogovarjamo o tehniki in motivu. 

14 Pred delom. 

15 Pred vsakim delom. 

16 V uvodnem delu. 

17 Pred začetkom dela, v uvodnem delu ure. 

18 Pred začetkom dela, v uvodnem delu ure. 

19 Pred samo nalogo. 

20 Na koncu uvodnega dela. 

21 V zaključnem delu. 

22 Na začetku, pred nalogo. 

23 Pred samostojnim delom. 

24 Pred delom jih včasih razložim oz. zapišem 
na tablo. 

25 Pred pričetkom ustvarjanja. 

26 Pred pričetkom ustvarjanja. 

27 Pred pričetkom ustvarjanja (na začetku 
učne ure). 

28 Na začetku ure. 

29 Na koncu - ob izdelkih ali na začetku, če 
imam material. 

30 Ob začetku dela in med delom kot 
spodbuda da določeno stvar popravijo. 

31 Na začetku ure. 

32 V uvodnem delu, preden začnejo. 

33 V osrednjem delu, pred začetkom dela. 

34 V uvodnem delu in še enkrat v zaključnem 
delu. 

35 Pred izvedbo v uvodnem delu ure. 

36 V uvodu, ob razlagi likovne naloge, pojmov. 

37 Pred in po delu. 

38 V uvodnem. 

39 Vsako uro likovne vzgoje. 

41 Preden začnejo učenci ustvarjati. 

44 V uvodnem delu. 

45 V uvodu, ob razlagi likovne naloge, pojmov. 

46 V uvodnem delu. 

47 Na začetku ure. 

48 V uvodnem delu ure. 

49 V uvodu ure. 

50 V uvodnem delu ure. 

51 V uvodnem delu ure. 

52 Pred začetkom dela. 

53 Isto uro - po zaključenem delu ali naslednjo 
uro - odvisno od časa. 

54 Sproti pri ocenjevanju. 

55 Na začetku, sproti, med uro. 

56 Na začetku učne ure. 

57 Pred osrednjim delom ure oz. na začetku 
osrednjega dela. 

58 Na začetku, v uvodnem delu in ob samem 
vrednotenju. 

59 Pred izvajanjem likovne naloge, po 
motivaciji. 

60 Pred izvajanjem likovne naloge, po 
motivaciji. 

61 Pred začetkom ustvarjalnega dela. 

62 V zaključnem delu. 

63 V uvodnem delu, velikokrat tudi med 
delom. 

64 Ob razstavi - zaključku ure. 

65 Pred likovnim ustvarjanjem. 

66 Na začetku povem kriterij in ga v alinejah 
zapišem na tablo, da učenci vedo, kaj bom 
vrednotila, ocenila. 

67 Za navodili, pred začetkom samostojnega 
dela. 

68 Preden začnejo ustvarjati. 

69 V uvodnem delu. 

70 Pred izdelavo izdelka. 

71 Pred izvedbo. 

72 Pred začetkom izdelave. 

73 Pred preverjanjem. 

74 Pred začetkom izdelave izdelka. 

76 V osrednjem delu. 

40. Kako vrednotite likovna dela učencev? – Odgovor: »drugo«. 
št. drugo 

20 Usedemo se v krog in po kriterijih učenci ovrednotijo svoja dela. 

46 Vrednotenje izvedbe po predhodnem dogovoru z učenci (tehnika, likovna 
naloga, likovni materiali, dovršenost). 

58 Samovrednotenje učenca. 

66 Vrednotijo tudi sami, glede na kriterije in utemeljijo svoje delo. 

43. Katere vsebine bi radi bolj spoznali na dodatnem izobraževanju?  
št. 

1 Grafika. 

2 Vrednotenje, kiparjenje. 

3 Ocenjevanje. 

4 Grafika, prostorsko oblikovanje. 

7 Jih redno obiskujem, le če mi čas dopušča pri ge. dr. Tonki Tacol. 

8 Grafiko. 

9 Grafiko, uporaba različnih materialov, tehnik. 

10 Likovne tehnike. 

11 Novosti. 

13 Grafika, prostorsko oblikovanje. 

15 Ne bi bilo nič odveč. Dobro bi bilo obnoviti vse vsebine in spoznati novo. 

17 Nove ideje, osvežitev znanja - slikanje, grafika. 

18 Slikanje, grafika. 

19 Grafika. 

20 Grafiko, likovni materiali. 

22 Grafika. 

23 Ideje za kombinirane ali neobičajne, modernejše tehnike. 

24 Kako zapisati likovne naloge, imeti izobraževanja po sklopih glede na 
likovna področja. 

28 Spoznavanje posameznih tehnik - strokovno znanje. 

29 Grafika. 

30 Grafika, kiparstvo. 

32 Različne likovne tehnike - konkreten prikaz, vrednotenje. 

34 Vsebine iz področja grafike in kiparskega oblikovanja. 

35 Grafika, prostorsko oblikovanje. 

36 Prostorsko oblikovanje, grafika. 

37 Vedno znova nastajajo nove in nove ideje za razne kombinirane tehnike, 
z novimi materiali - bilo bi jih zanimivo videti. 

39 Vse me zanima. 

41 Pristopi, izvedbe iz prakse. 

44 Vsebine s področja grafike, kiparstva. 

46 Nove likovne tehnike. 

51 Boljše izkoriščanje možnosti, ki nam jih ponujajo različne likovne tehnike. 

53 Kombinacija različnih materialov, različne ideje za izbiro motivov. 

54 Vsebine povezane z grafiko. 

55 Grafika. 

57 Grafika, kiparstvo, prostorsko oblikovanje. 

58 Vrednotenje oz. ocenjevanje likovnih izdelkov. 

62 Nove tehnike, nov material. 

63 Grafika, prostorsko oblikovanje. 

64 Grafika, slikanje. 

65 Več o likovnem vrednotenjem, spoznati še nove likovne tehnike. 

66 Likovna delavnica, kaj o vrednotenju, je vsekakor le subjektivna ocena. 

67 Grafika, prostorsko oblikovanje, kiparjenje. 

68 Vrednotenje likovnih del, načrtovanje kriterijev za vrednotenje. 

69 Sodobne pristope in načine dela (interaktivna tabla, ...). 

70 Nove ideje za ustvarjanje. 

71 Izvedbo likovnih tehnik. 

72 Vrednotenje, opisno ocenjevanje, nove likovne tehnike. 

73 Vrednotenje, opisno ocenjevanje. 

74 Kakšne nove tehnike, materiale, pristope. 

75 Dobrodošlo bi bilo obnoviti pridobljena znanja, nazadnje sem poslušala 
g. Tacol na enem od modulov - in mi je bilo zelo všeč. 

76 Načini motiviranja učencev, likovni tipi otrok.

 


