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	   I	  

 
POVZETEK 
 
 
Muzeji so kompleksna in bogata okolja, kjer lahko obiskovalci dobijo edinstvene izkušnje. 

Preko medpodročnega povezovanja, otrok v muzeju vstopa v svet zgodovine in s tem 

pridobiva vpogled v družbo, se seznanja z drugimi kulturami, tradicijami, praznovanji, načini 

življenja in tako razvija socialne veščine.  

 

V prvem delu diplomskega dela se bomo seznanili s teoretičnimi dejstvi, ki zadevajo muzej. 

Predstavljeni so muzeji na splošno, muzejska pedagogika in muzejski pedagogi, ki so 

ključnega pomena, da se pedagogika v muzeju razvija. Zapisane so metode in oblike dela ter 

različni pristopi k izobraževalnemu delu, ki so pomembni pri učenju v muzeju. V ospredju je 

predvsem izkušenjsko učenje s “hands-on” pristopom. To znanje je bilo uporabljeno za 

pripravo pedagoške delavnice v muzeju. V sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana smo 

pripravili delavnico, ki je primerna za predšolske otroke. S primerom dobre prakse želimo 

prikazati pozitivne lastnosti delavnice vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ter jih spodbuditi k 

obisku v muzej. V drugem delu je v ospredju opazovanje doživljanja otrok, uspešnost 

izkušenjskega učenja in pozitivni vplivi kulturnih ustanov na otrokovo ozaveščanje kulturne 

dediščine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: Kurikulum za vrtce, muzej, muzejska pedagogika, izkušenjsko učenje, 

delavnica za predšolske otroke 
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ABSTRACT 
 
 
Museums are complex and rich environments where visitors can get a unique experience. 

Through the conjunction of different areas, children entry into the world of history and 

thereby gain insight into the society. Like this, they get awareness of other cultures, traditions, 

festivals, ways of life and their social skills are developed.  

 

In the first part of this work, we learn about theoretical facts concerning the museum. Subjects 

such as museums in general, museum pedagogy and museum educational workers, which are 

needed for pedagogy in museum to develop, are presented and analysed. Further on, the focus 

is on methods, types of work and learning in museum, especially on experiential learning with 

hands-on approach. This knowledge was applied for the preparation of educational workshops 

at the museum. Thus, in cooperation with the City Museum of Ljubljana, we have prepared a 

workshop that is suitable for pre-school children. With the example of a good practice we 

want to show the positive features of the workshop to the preschool teachers and encourage 

them to visit the museum. In the second part, the interest is on how children experience the 

museum, if experiential learning is successful and if visiting cultural institutions is enhancing 

awareness of the impact on the child's cultural heritage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Curriculum for kindergartens, museum, museum pedagogy, experiential 

learning, workshop for preschool children 
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1 UVOD 
 

Navdih za diplomsko delo mi je dalo spremljanje dela v muzeju. Kot animatorka sem 

v Mestnem muzeju Ljubljana pripravljala in izvajala programe za najmlajše in skozi 

leta opazovala, kako programi postajajo vse bolj primerni otrokom in kako se obisk 

delavnic z vsakim letom povečuje. Muzeji so čarobna institucija, kjer se lahko otrok 

spremeni v osebo iz zgodovinskega obdobja, spozna njeno življenje skozi igro in 

avtentične predmete. Muzeje vse pogosteje obiskujejo tudi vrtčevske skupine otrok. 

 

Pri obisku v muzeju se ne srečamo le z umetnostjo, ampak je močno izpostavljeno 

tudi področje družbe v povezavi z jezikom, gibanjem, naravo in matematiko. Gre za 

medpodročno povezovanje, ki delo naredi pestrejše. Muzeji so odprti za vse 

obiskovalce. Za najmlajšo skupino obiskovalcev imajo pripravljene posebne 

pedagoške programe. Sledijo razvoju otroka in njegovim sposobnostim pri določeni 

starosti. Svojega kurikula muzeji nimajo, temveč sledijo ciljem in metodam dela šol 

in vrtcev. Javni vrtci v Sloveniji za svoje delo uporabljajo Kurikulum za vrtce (1999). 

V njem so zapisana temeljna načela, cilji predšolske vzgoje in spoznanja, da otrok 

svet dojema celostno v povezavi s svojim fizičnim in socialnim okoljem. Da lahko 

otrok razvija svojo individualnost in družbenost je pomembna vpetost v okolje. V 

kurikulu so podana področja, ki naj bi jih strokovni delavec v vrtcu upošteval pri delu 

z otroki. 

 

V diplomski nalogi bomo v prvem, teoretičnem delu, preučevali muzej, njegove 

funkcije, muzejsko pedagogiko, njen razvoj na Slovenskem in delavce muzeja, ki 

pedagoško delo vodijo. Poglobili se bomo v učenje, na kakšen način poteka učenje v 

muzeju, kako se učijo otroci in kako mora biti pripravljena delavnica, da pride do 

aktivnega učenja preko različnih pristopov. Eden izmed teh pristopov je tudi “hands-

on” pristop, ki ga bomo podrobneje opisali. V drugem, empiričnem delu, bomo 

prikazali primer dobre prakse. V sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana in 

muzejsko pedagoginjo Niko Damjanovič, smo pripravili in izvedli delavnico, 

primerno za predšolske otroke. Tematika delavnice je sovpadala z začasno razstavo 

Kolo, 5200. Na delavnici so se otroci srečali z originalnimi predmeti, oživljeno 
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zgodovino in izkušenjskim učenjem, v koliščarskih veščinah pa so se preizkusili tudi 

sami. S pomočjo delavnice želimo ugotoviti, če obiskovanje kulturnih ustanov vpliva 

na otrokovo ozaveščanje kulture, kako otroci spremljajo muzejsko vodenje skozi 

klasično razstavo in izkušenjsko delavnico. Zanima nas ali izkušenjsko učenje 

pripomore k boljšemu razumevanju in ali obisk muzeja vpliva na otrokovo širjenje 

znanje.  
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2  IZ VRTCA V MUZEJ 
 

Sodobni pogledi vzgajanja in učenja otrok narekujejo celostni pristop k učenju na 

ravni učnih vsebin, metod in ciljev. Viden je predvsem v obliki medpredmetnega 

povezovanja (Bračun Sova, 2013). Celostni pristop k učenju je poudarjen tudi v 

Kurikulumu za vrtce (1999), kjer je v načelu razvojno-procesnega pristopa v ospredju 

sam proces učenja, ki spodbuja otrokove strategije dojemanja, razmišljanja in 

izražanja.  

 

Otrok je del družbenega okolja. Pri pridobivanju vpogleda v družbo, potrebuje otrok 

aktivno vključevanje v kulturo. Pomembno je tako vključevanje v lastno kulturo in 

tradicijo, kot tudi seznanjanje z drugimi kulturami in drugačnim načinom življenja, 

navadami, tradicijami, praznovanji itd. To bo dalo otrokom osnove medsebojne 

strpnosti in spoštovanja drugačnosti (Kurikulum, 1999). Pri tem mu lahko pomaga 

vrtec. Nudi mu vpogled v različna okolja in kulture z različnimi dejavnosti in obiski 

kulturnih ustanov. Ena izmed njih je tudi muzej. Muzeji, ki svoje programe in 

razstave prilagajajo otrokom, imajo možnost, da razvijajo multidisciplinaren pristop 

pri raziskovanju in prikazovanju določene tematike (Kužnik, 2004). L. Tavčar (2009) 

razlaga, da enaka dejavnost, npr. risanje, v vrtcu pomeni nekaj čisto drugega kot v 

muzeju. V muzeju ga obdaja drugačno okolje, drugi ljudje in motivi. R. Bračun Sova 

(2013) izpostavi, da je pogovor ob originalnem eksponatu v muzeju ključnega 

pomena, saj je ravno muzej tisti, ki nudi predmete avtentičnega izvora. S tem ko otrok 

obišče muzej, si pridobiva znanje o umetnosti, zgodovini, kulturi, naravi in 

tehnološkemu napredku. Razvija pozitiven odnos do muzejev kot družbene institucije 

in kulturne dediščine.  

 

V muzeju so aktivnosti za otroka neformalna igra. Eden najmočnejših adutov v 

muzeju je povezanost učenja in igre. L. Kužnik (2009) pravi, da ni pomembno koliko 

otrok odnese od obiska v muzeju. Lahko je to samo dejstvo, da je učenje prav tako 

lahko zabavno kot igra, pa je doseženo že dovolj. Igra je nujno potrebna za otroka in 

za njegov intelektualni razvoj. L. Tavčar (2009) poudarja, da glavni cilj učenja v 

muzeju ni razvijanje otrokovih interesov, ampak spoznavanje otrok z umetnostjo in 

kulturno dediščino.   
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Učenje v muzejih in galerijah temelji na fizični aktivnosti, ki vključuje prijemanje, 

spoznavanje predmeta, analizo vizualnih predstavitev, risanje, dramo, skupinske 

diskusije, vprašanja, poslušanje, skupinsko delo in reševanje problemov. Skozi te 

raznolike učne stile lahko otrok poišče tistega, ki mu najbolj ustreza in ga uporabi. 

Mogoče najde ravno tistega, ki v vrtcu ni najbolj primeren zanj (Hooper - Greenhill, 

2007). 

3 MUZEJ 
	  

3.1 Kaj je muzej? 
 
Muzej je ustanova, ki zbira, varuje, raziskuje, razstavlja, konzervira, daje na vpogled 

zgodovinsko in kulturno pomembne predmete, ki zadevajo različna področja življenja 

in znanosti (Trampuš, 1998). Perry (2012) muzeje označi za čudovita, kompleksna in 

bogata okolja, kjer lahko muzejski pedagogi omogočajo edinstvene izkušnje 

obiskovalcem. Obiskovalci se lahko naučijo nekaj novega, najdejo zanimanja za 

stvari, ki jih prej niso imeli, spet drugi pa osvojijo določene veščine, si ustvarijo ali 

spremenijo mnenje. 

 

E. Hooper - Greenhill (1999) razlaga, da beseda muzej izhaja iz klasične grščine 

mouseion, kar pomeni sedež in svetišče muz. Je ustanova, ki hrani kulturno dediščino, 

jo dokumentira, interpretira, raziskuje, vrednoti, ohranja, predstavlja javnosti, izvaja 

konservatorska dela, povezuje zgodovino s sedanjostjo, razstavlja, prikazuje in odpira 

vrata vsem, ki so željni vanj vstopiti in širiti znanje. Muzeji niso več grajeni v podobi 

nacionalnega templja kulture (Hooper - Greenhill, 1992). Besedo muzej uporabljamo 

kot splošen izraz, ki se nanaša na različne muzejske in podobne institucije, kot so 

galerije, prirodoslovni, umetnostni in zgodovinski muzeji, naravoslovni centri, 

živalski vrtovi, akvariji, botanični vrtovi ipd. (Falk, 2007). 

 

Muzej je v pomenu, kakršnega poznamo danes, nastal šele ob koncu 19. stoletja. 

Sestavljen mora biti iz pristnih artefaktov ali zbirke pristnih artefaktov estetske, 

arheološke, kulturne, zgodovinske, socialne in spiritualne pomembnosti. Artefakti 

morajo biti zbrani tako, da kar najbolje prikažejo del zgodovine (Talboys, 2010). Ko 

so muzeji prenovili svojo filozofijo in prakso, so pričeli igrati bolj osrednjo socialno 
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vlogo. Skozi aktivnosti, interpretacije, uporabo predmetov, slik, fotografij in tekstov, 

muzeji konstruirajo pogled, prikažejo zgodbo in producirajo vire za učenje (Hooper -

Greenhill, 2007). 

3.2 Vloga muzeja 
 

Talboys (2010) izpostavlja problem, da imajo ljudje še vedno zastarel pogled na 

muzej. Večinoma se ljudem ob misli na muzej prikaže slika stavbe iz poznega 19. 

stoletja, z velikimi temnimi sobami, zloščenimi tlemi, zadušno atmosfero in predmeti, 

ki so zavarovani s steklom. Čeprav v mislih ostaja ta opis, pa se muzeji danes ne 

poslužujejo več takšnega videza. Avtor opozarja, da se mora ta miselnost spremeniti, 

saj predstavlja oviro. 

 

Muzeji, tako kot druge ustanove, nimajo samo ene vloge. L. Tavčar (2009) razlaga, da 

so tradicionalne vloge muzejev in galerij zbiranje, razvrščanje, evidentiranje, 

znanstvena obdelava muzejskih predmetov in ohranjanje kulturne dediščine. Vloge so 

bile dodeljene z odprtjem prvega nacionalnega muzeja v Angliji, leta 1753. Talboys 

(2010) vloge sodobnega muzeja natančno opiše: 

• Zbiranje: Muzeji zbirajo predmete, ki jih dobijo na različne načine. Lahko si 

jih izposodijo, kupijo, dobijo. Nekateri muzeji, npr. nacionalni muzej, 

zajemajo večje zbirke, muzeji, ki se osredotočajo na posameznika, na primer 

pesnika, pa imajo manj predmetov v manjših zbirkah. 

• Skrb za zbirko: Ko je artefakt enkrat v muzeju, je treba zanj skrbeti. Če gre v 

depo ali na razstavo, mora biti okolje dobro kontrolirano, da zmanjša učinke 

atmosfere na predmete (temperature, vlažnosti, svetlobe). 

• Konzervatorstvo: Nekateri artefakti potrebujejo več nege. Lahko se zgodi, da 

so tako hudo poškodovani, da potrebujejo več aktivnega konzervatorstva, da 

bi preprečili nadaljnje uničevanje.  

• Ohranjanje in skladiščenje: Muzeji so skladišča artefaktov, nekateri od njih 

niso bili nikoli razstavljeni. Nekateri muzeji imajo več predmetov v depojih, 

kot pa jih imajo razstavljenih. Tudi če nikoli niso razstavljeni, so pomembni 

za različna raziskovanja in pridobivanje celotne zgodbe.  

• Raziskovanje: Pomembno je, da iz teh artefaktov pridobimo kar največ 

informacij, saj so del razumevanja  zgodovine. Raziskovanje se dotakne tudi v 
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drugih vlogah, kot so: upravljanje, prezentacija, ohranjanje, konservacija, 

interpretacija in izobraževanje.  

• Razstava artefaktov: Muzeji so namenjeni ljudem, kar pomeni, da mora biti 

znotraj njih postavljena razstava. Artefakti morajo biti razstavljeni dosledno z 

varnostjo, zanimanjem in konservatorstvom. Kuratorska in izobraževalna 

služba skupaj z umetniško službo določita, kako bodo predmeti razstavljeni.  

• Interpretacija: Ko so predmeti razstavljeni, mora biti ta predmet tudi 

interpretiran, da poda smisel ljudem, ki ga opazujejo.  

• Javni dostop: Tukaj se skriva še marsikaj drugega, kot pa samo odprta vrata. 

Prihodki morajo biti usklajeni s stroški gretja, elektrike, osebja, vodičev …  

• Izobraževanje: Muzeji so vir izobraževalnih vsebin, kar je velikega pomena za 

obiskovalce na vseh stopnjah izobraževanja. Učenje in izobraževanje sta 

neločljiva pojma v njunem obstoju.  

• Socialna funkcija: Muzeji so del skupnosti, na katero morajo biti pozorni. Od 

tega je odvisno, kaj se bo v muzeju dogajalo, možna so tudi sodelovanja.  

• Ekonomska funkcija: Muzejsko osebje mora biti dobro izobraženo, saj ravno 

to sprejme človeka ob vstopu v muzej. S svojim delom prinaša dobiček 

muzeju, sebi in okolju.  

• Skrbništvo dediščine: To je aktivna vloga muzeja, ki se lahko odvija tudi zunaj 

njegovih zidov. Imajo moč in znanje da povedo, kaj je vredno ohraniti in kaj 

ne.  

• Administracija: Vse zgoraj našteto mora biti administrirano. Katalogi morajo 

biti izdelani, informacija mora biti podana, raziskave morajo priti v javnost, 

materiali morajo biti izdelani za obiskovalce, osebje mora biti plačano in 

izobraženo (Talboys, 2010).  

 

Talboys (prav tam) trdi, da muzeji ne morejo obstajati brez ljudi. Ljudje imajo 

možnost interakcije z aspekti njihovih kultur in kultur drugih ljudi. S tem se razvije 

razumevanje sebe in svoje kulture. Ravno zato bi muzej moral biti prostor, ki nudi 

možnosti dotika, gledanja, poslušanja in senzualne, emocionalne ter intelektualne 

interakcije s tem, kar je v prostoru. Muzeji morajo biti prostor ugodja. Je posvečen 

prostor, odprt vsem, pa naj bo to le dogodek, pristen artefakt ali pa kolekcija pristnih 

artefatktov estetske, arheološke, kulturne, zgodovinske, socialne ali spiritualne 
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pomembnosti. Interes je ohranjanje, konzervacija, razstavljanje in izobraževanje. 

Združuje nacionalne, kulturne in kolektivne spomine, kjer lahko ljudje raziskujejo, 

imajo interakcijo, razmišljajo, najdejo navdih, se nekaj naučijo ter uživajo v svoji in 

drugi kulturni dediščini. Vse to z vidika učenja v muzeju vključuje muzejska 

pedagogika.  

4 MUZEJSKA PEDAGOGIKA 
 

4.1 Kaj je muzejska pedagogika? 
 

L. Tavčar (2009) razlaga, da muzejska pedagogika zajema teorijo in prakso vzgoje ter 

izobraževanja v galerijah in muzejih. Muzeji in njihove zbirke so dragocen in 

nenadomestljiv del skupnosti, ki imajo neizmerno vrednost izobraževanja (Hooper -

Greenhill, 1992). Interpretacija vizualne kulture v muzeju je lahko videna z dveh 

različnih pogledov: s strani kuratorja/muzeja in s strani obiskovalca. Kurator razstavi 

predmete v skupinah, povezani so s fotografijami, slikami, teksti, s tem pa poskuša 

določeno temo interpretirati obiskovalcu. Obiskovalec razvije svoje interpretativne 

strategije, da ima predmet smisel in da imata razstava ter izkušnja v muzeju neko 

celoto. Muzejska pedagogika je strukturirana skozi pripovedi na razstavi in skozi njen 

stil. Veliko muzejev vključuje tudi druge metode interpretacije, kot so dramske 

zgodbe, delavnice za otroke in družine ipd. (Hooper - Greenhill, 2000a). 

 

L. Tavčar (2001) izpostavlja, da je glavna naloga muzejskega izobraževanja postaviti 

zbirke, ki bodo dostopne vsem obiskovalcem. Naloga muzejske pedagogike je 

priprava razstave in predvidevanje, kako bodo sporočilo razstave sprejemali in 

dojemali obiskovalci ter sodelovanje pri načrtovanju celotne vizije razstave. 

Modernistični muzeji so gradili na faktografski informaciji, postmodernistični pa 

poleg faktografskih informacij želijo vplesti tudi obiskovalčevo domišljijo ter 

dojemanje in občutenje ob razstavi. To je glavni razlog zakaj morajo muzejski 

pedagogi pripraviti razstavo, ki bo obiskovalcu omogočila razmišljanje, raziskovanje 

in uporabo domišljije. Pripravljena mora biti na takšen način, da bo obiskovalec do 

znanja zmogel priti sam, ne pa da bo le prebral napisano in se s tem zadovoljil. 

Interdisciplinarna povezava da muzejskemu izobraževanju teoretično-konceptualno 
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podlago in široke spektre prakse. Glagoli, ki gradijo muzejsko edukacijo so: učiti se, 

raziskovati, teorizirati, konceptualizirati, ustvarjati, ustvarjati nekaj novega in 

poizkušati (Jelavić, 2012). 

4.2 Razvoj muzejev in muzejske pedagogike 
 

Skozi zgodovino so se muzeji spreminjali. Kot prve zametke muzeja lahko označimo 

cerkve srednjega veka z vsebovanimi posameznimi elementi, ki spominjajo na 

današnji muzej. Šele v času 18. stoletja, ko so odprli prvi nacionalni muzej, Britanski 

muzej, se je oblikoval muzej v pravem pomenu besede. Kraljevska galerija Louvre v 

Franciji je bila sprva zasebna galerijska zbirka. Kot posledica francoske revolucije pa 

so jo spremenili v javni muzej, namenjen obiskovalcem vseh družbenih slojev. S tem 

so postale zasebne zbirke na ogled celotni populaciji, kamor pa niso všteti otroci do 

desetega leta starosti (Tavčar, 2003). Šele v prvih letih 20. stoletja, v letih med 1990 

in 1940, je prišlo do prve obravnave temeljnih nalog muzeja. Takrat so bili narejeni 

prvi poizkusi urejanja zbirke in razstave, ki ustrezajo javnosti. Pričeli so s pisanjem 

napisov, proizvajanjem vodnikov po razstavi in ponudbo vodenih ogledov. Njihova 

prioriteta je postala pritegniti čim več obiskovalcev in skupin v muzej. Izobraževanje 

je v petdesetih letih postala glavna naloga muzejev. Za to dolžnost javne službe ni bil 

več odgovoren direktor ali znanstveno osebje. Izobraževalno delo je v večini 

vključevalo vodstva, pot v muzejske programe pa so našle tudi razne publikacije in 

izobraževalne razstave. V obdobju med leti 1967 in 1984 je ministrstvo objavilo 

dokument Proti novi muzejski politiki«, ki je dajala izobraževanju glavno vlogo. 

Izobraževalno delo je vključevalo širok spekter aktivnosti, od vodstev do 

informativnih razstav, učnih ur v šoli, šolskih skupin. Prav tako se je v teh letih na 

univerzi (Reinwart Academy) ustvarila možnost šolanja za poklic muzejskega 

pedagoga. Pozicija muzejskih pedagogov se je izboljšala in spremenila. Tradicionalne 

izobraževalne naloge, kot so vodenje po razstavah in pisanje naslovov ter napisov, so 

bile opremljene s teoretično osnovo. Pedagogi so dobili tudi dodatno delo in sicer 

informiranje, odnosi z javnostjo in sponzoriranje. Rodile so se nove izobraževalne 

strategije: “hands-on”, oživljena zgodovina, otroški muzej. V letih med 1995 in 2005 

so različni ukrepi vladne politike okrepili odnose med muzejem in izobraževalnim 

sektorjem. Moč je opaziti povečano zanimanje publike (predvsem družin, otrok), ki 

ne vedo, kaj jim lahko muzej ponudi. V 21. stoletju je vloga izobraževanja postala vse 
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pomembnejša v splošni muzejski politiki. Vse se vrti okoli obiskovalcev, fizično ali 

virtualno, ne glede na starost, spol, vero ali nacionalnost. Upati je, da bodo muzeji 

(vključujoč izobraževalne aspekte) v pomoč ljudem, da zgradijo svojo identiteto ter 

povečajo svoje splošno in osebno znanje (Vreede, 2012). E. Hooper - Greenhill 

(2000b) poudarja, da postmodernistični muzej v primerjavi z modernističnim ne vidi 

več obiskovalcev kot celote, temveč daje v ospredje obiskovalca kot posameznika, ki 

ima svoje potrebe, navade, učne stile, osebne izkušnje, obstoječa spoznanja. L. Tavčar 

(2009) potrjuje, da vse bolj narašča vloga izobraževanja, ki je bila v preteklosti le 

stranska vloga muzeja.  

 

Vreede (2012) razlaga, da je bil prvi muzej, ki je izvajal delavnico za otroke, The 

Stedelijk Museum v Amsterdamu. Vabljeni so bili otroci od sedmega do dvanajstega 

leta starosti. Delavnica je funkcionirala zunaj šolskih ur. V šestdesetih in 

sedemdesetih letih je še več muzejev začelo s podobnimi dejavnostmi, ki so bile 

privlačne otrokom (Hague Gemeentemuseum, Stedelijk Museum v Schiedamu, Van 

Gogh Museum, The Rijksmuseum voor Volkenkunde). Mnenja o prednostih 

aktivnega sodelovanja v muzeju pa so bila različna. Kritiki so trdili, da je veliko 

aktivnosti takšnih, ki imajo le malo opravka z razstavo. S tem so se strinjali tudi tisti, 

ki so bili za aktivno sodelovanje, učenje v muzeju. Vsi so bili mnenja, da je 

nesmiselno imeti kreativne delavnice, če le-te niso povezane z razstavo. V 

osemdesetih letih so se delavnice drastično zmanjšale in že skorajda izginile iz 

muzejev. Šele v začetku 21. stoletja so se spet začnele pojavljati. Veliko muzejev je 

rezerviralo posebna območja, kjer so bile skupine lahko aktivno vključene. Mnenja so 

bili, da otroci in odrasli največ odnesejo od obiska, če lahko sami kaj naredijo, seveda 

ob spodbudi osebe, ki dela v muzeju. V začetku 20. stoletja delavci muzeja niso bili 

deležni nikakršnega formalnega usposabljanja. Če si bil direktor ali kurator, je bilo to 

obravnavano kot častno delo. Bilo je nekaj, kar si dodatno delal poleg pravega dela 

kot zbiratelj, arhivist, odvetnik, duhovnik, notar, umetnik. Deloma po zaslugi 

Združenja muzejev (Association of Museums) je ideja o zahtevah za zaposlitev in 

usposabljanju za osebje muzeja postala bolj definirana: vsi naj bi imeli univerzitetno 

izobrazbo in večletno delo v muzeju kot prostovoljci. Že od začetka so imelil 

zaposleni, ki so se ukvarjali z izobraževanjem, širok spekter kvalifikacij: 
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zgodovinarji, arheologi, likovniki, umetniki, učitelji. Muzejskega poklica so se naučili 

neposredno pri delu v muzeju (prav tam). 

 

V Sloveniji se je muzejska pedagogika razvijala počasneje. V zadnjih desetih letih  je 

viden množičen porast delavnic, programov in razstav za otroke. Tudi osebje ima več 

možnosti za izobraževanje. Začetki muzejske pedagogike na Slovenskem segajo v 

drugo polovico 20. stoletja. V začetku šestdesetih let so muzeji in galerije zaposlili 

prve kustose pedagoge. Potreba po njih se je pokazala zaradi čedalje večjega 

zanimanja šolskih skupin za obisk v muzeju in galerijah. Na začetku je bila v 

Sloveniji skromna mreža muzejev in zaposlenih v muzejih. Muzealci so se bolj 

osredotočali na zbiranje, evidentiranje, klasifikacijo predmetov, ne pa toliko na 

razvijanje muzejske pedagogike. Kustosi so bili samouki, svoje znanje in tuje izkušnje 

so uspešno prenašali v domače muzeje in pripravljali vodstva za šolske skupine. Na 

koncu osemdesetih let 20. stoletja je pričelo veljati, da muzeji obstajajo zaradi 

obiskovalcev in ne obratno. Ko so v središče postavili obiskovalce, se je spremenil 

pomen izobraževanja v muzejih. Pred tem je bila to muzejska dejavnost, ki ni imela 

veliko pozornosti, danes pa je to osrednja dejavnost in funkcija muzejev in galerij. 

Zbiranje in hranjenje umetnin je le sredstvo za dosego cilja, ne pa več glavni cilj 

(Tavčar, 2009). 

 

L. Tavčar (2009) razlaga, da muzejska pedagogika v Sloveniji ne obstaja niti kot 

samostojna, niti kot interdisciplinarna veda. Muzejska pedagogika v resnici ni ne 

muzejska pedagogika (specifična pedagogika, ki se bistveno razlikuje od šolske 

pedagogike), ne pedagogika, zvrst pedagogike kot znanstvene discipline. Razlika med 

muzejskim in šolskim izobraževanjem se kaže na ravni ciljev, metode in oblike dela 

pa so podobne, če ne celo enake. Dobro je razvidno, da muzeji in galerije sledijo 

ciljem muzejev in galerij, v šoli pa ciljem šole. Avtorica doda, da so nekateri cilji 

komplementarni. 

4.3 Kustos pedagog 
 

Beseda kustos je latinskega izvora in pomeni varuh. Danes s to besedo označimo 

znanstvenega muzejskega delavca. Naloga kustosa je preučevanje gradiva, 

oblikovanje zbirk, pripravljanje razstav, zbiranje gradiva, organiziranje in priprava 
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delavnic, seminarjev, vodenje odraslih in otrok po razstavi, poročanje o novih 

znanstvenih dognanjih, dopolnjevanje gradiva. Kustosi so strokovnjaki le določenega 

področja. Večji muzeji imajo poleg kustosa zaposlenega tudi muzejskega pedagoga, 

ki ima pedagoško izobrazbo in večji delež svojega dela posveča delu z otroki in 

mladino. Muzejski pedagog tako kot kustos pripravlja in izvaja delavnice, seminarje 

ter obogatitvene programe, ki so primerni otrokovi starosti in razvojni stopnji. Tako 

kustosti kot muzejski pedagogi imajo glavno nalogo, da širijo kulturno ozaveščenost 

pri ljudeh (Trampuš, 1998). 

 

V zadnjih nekaj letih so se vloge bolj skrbno razdelile. R. Brezinščak (2012) zapiše, 

da delo muzejskih pedagogov zahteva ogromno in raznoliko znanje, da lahko 

pokrijejo različne muzejske delavnice za različne razstave. Prav tako imajo delo 

načrtovalca, organizatorja, dobavitelja, opazovalca, motivatorja in soigralca. Nujno je 

sodelovanje med kustosi in muzejskimi pedagogi. Kustosi naredijo razstavo, jo 

postavijo in za njo skrbijo. Zbirajo predmete, jih procesirajo v profesionalnem smislu 

in jih pripravijo za razstavo ali skladiščenje v muzejskem depoju. Pišejo članke in 

reportaže s ciljem, da bodo ozavestili publiko o določeni tematiki. Muzejski pedagogi 

pa pripravijo delavnice in vodstva za obiskovalce. Vsak posameznik se lahko sam 

odloči kaj ga zanima in motivira. To pomeni, da obiskovalce v muzej pritegne 

tematika in da so motivirani, da se naučijo nekaj novega. Včasih se zgodi, da 

obiskovalec (predvsem v muzejih novejše zgodovine) ne razume sporočila razstave. 

Prav zaradi tega morata kustos in muzejski pedagog dobro sodelovati.  

 

Mnogokrat pa se teorija ne izkaže v praksi. Kustosi so specialisti na svojem področju, 

za muzejske pedagoge pa na zunaj izgleda, kot da se samo igrajo. Muzejsko učenje in 

igra se med seboj povezujeta. Jasno je, da muzejska pedagogika ni le igranje, ampak 

je igra orodje za izvajanje nalog. Igra je mogoče zaradi zanimivosti in opaznosti edini 

vidni element muzejske edukacije. Resnejši del, priprava, pa manj izstopa. Prav 

muzejska pedagogika povezuje »resno« muzejsko institucijo in otrokovo igro. Ni 

pomembno kako in kaj se igramo (pod pogojem, da je igra prilagojena starosti 

otroka), vsaka igra namreč da otroku možnost učenja in pridobivanja znanja 

(Brezinščak, 2012). L. Kužnik (2009) pravi, da je kustos pedagog usposobljena oseba 

za pedagoško delo v muzeju. Biti mora komunikativna in zmožna empatije. 
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Poznavanje zakonitosti otrokovega psihičnega razvoja je nujno potrebno za pripravo 

in delo z otroki. L. Tavčar (2001) razlaga, da mora biti odnos, ki nastane med 

muzejskim pedagogom, kustosi in obiskovalci čim bolj prilagodljiv, dinamičen in 

dejaven. Muzejski pedagog se mora zavedati, da je vsak posameznik oseba zase z 

različnimi potrebami, interesi in znanjem. Zaradi tega mora razviti različne strategije, 

metode in oblike dela, s katerimi bo razstavljeno vsebino predstavil obiskovalcem. 

4.3.1 Metode in oblike dela v muzeju 
 

Metode dela v muzeju se dopolnjujejo z metodami dela v vrtcu. L. Tavčar (2001, str. 

27) pomen metode označi kot »smotrno in načrtno ravnanje, s katerim dosegamo ob 

minimalni porabi energije, časa in materiala, maksimalne dosežke«.  

 

L. Tavčar (prav tam) pravi, da je izbira metode odvisna od razstave in razvojne 

stopnje obiskovalcev. Tomič (1999) doda, da so poleg razvojne stopnje in razstave 

potrebni tudi dejavniki, kot so učna vsebina, osebnost muzejskega pedagoga, število 

otrok v muzeju in čas, ki je na razpolago. L. Tavčar (2001) opozarja, da je potrebno 

pri delu z najmlajšimi obiskovalci uporabljati kombinacijo raznolikih metod, da bo 

izobraževanje kar najbolj uspešno. Avtorica navaja naslednje metode dela: 

• Metoda demonstracije umetniških del 

Pri tej metodi gre za urjenje psihološke pripravljenosti za opazovanje. Obiskovalec 

gre skozi tri faze: 1. faza: aktiviranje gledalčeve pozornosti; 2. faza: mirno sintetično 

opazovanje; 3. faza: razgovor ali odgovor na vprašanje. Na koncu se določi vrednost 

umetniškega dela posamezniku.  

• Metoda komparacij 

Pri metodi komparacij gre za primerjavo med dvema ali več predmeti, lastnostmi ... 

Avtorica trdi, da vsakemu pojavu lahko poiščemo nasprotje. Ta metoda nam je v 

pomoč pri povečanju intenzivnosti opazovanja in spoznavanja.  

• Metoda pripovedovanja 

V pomoč pride, kadar kustos vidi, da predvsem mlajši obiskovalci o določeni tematiki 

še ne vedo dovolj in zato ne bi prišlo do diskusije, povezovanja starega znanja z 

novim, vprašanj in odgovorov na vprašanj. Gre za pripovedovanje o ponavadi še 

neznani temi.  
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• Metoda razgovora 

Sodi med najstarejše metode dela. Pri tej metodi udeleženci prihajajo do novih znanj, 

spoznanj, informacij, njihova dosedanja znanja se potrjujejo, nadgrajujejo. Lahko gre 

za enosmerni razgovor, kjer komunikacija poteka med obiskovalcem in kustosom 

pedagogom, ali pa gre lahko za bolj dinamičen, večsmerni razgovor, ki daje možnost 

udeležbe vsem obiskovalcem, ker komunikacija poteka med vsemi udeleženci.  

• Metoda predavanja 

Ta metoda je v uporabi predvsem pri odraslih obiskovalcih, saj gre za monološko, 

ustno prenašanje znanja. V osrednji vlogi je predavatelj, ki je vir znanja. Zaradi 

pasivnega spremljanja udeležencev njihova pozornost niha. V ta namen predavatelj 

svoje znanje dopolni s pomožnimi sredstvi kot so filmi ali fotografije. 

• Metoda igranja vlog 

Otroci in mladostniki pri igri vlog spoznajo življenje v preteklosti, se pri tem zabavajo 

in doživljajo povezave med likovno umetnostjo, literarno predlogo in gledališčem. Pri 

tem se lahko oblečejo v kostume in še bolj podoživijo življenje naših prednikov.  

• Metoda dela s tekstom 

Osnovno delo s tekstom v muzejih je katalog. Obiskovalci preko teksta osvojijo 

določeno izrazoslovje, kultivirajo govor in pridobijo informacije. Pri mlajših 

obiskovalcih je ta metoda uspešna pri reševanju delovnih listov in nalogah v delovnih 

zvezkih.  

• Eksperimentalno-praktična metoda 

Metoda se uporablja po ogledu razstave, ko potekajo različne delavnice za odrasle in 

otroke. Delavnice in dejavnosti morajo biti pripravljene glede na vsebino razstave.  

 

Z metodami dela so tesno povezane oblike dela. L. Tavčar (2009) poudari naslednje 

oblike dela: frontalna, individualna in skupinska oblika dela. Pri frontalni obliki je v 

ospredju pedagog, ki naenkrat razlaga celotni skupini na način, da so vsi udeleženci 

seznanjeni z enakimi podatki. Slabost te metode je prilagojenost razlage večini, kjer 

imajo vsi udeleženci enak ritem dela. Metoda, ki najbolje sovpada s to obliko dela, je 

metoda predavanja. Na drugi strani pa sta metoda dela s tekstom (delovni listi in 

zvezki) in eksperimentalno-praktična metoda najprimernejši pri individualni obliki 

dela. Obiskovalec si sam naredi načrt dela, ga izvaja in si sam postavlja časovni okvir. 

Na vrednosti pridobi takrat, ko obiskovalec informacije, ki jih je samostojno pridobil, 
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deli tudi z drugimi. Do skupinske oblike dela pride, ko se skupina samostojno razdeli 

na najmanjše skupine in skupaj odkrivajo umetnine in predmete v razstavnih 

prostorih. 

4.4 Razstava 
 

Muzeji želijo predstaviti obiskovalcem določeno tematiko, predmete, zgodovinske 

osebe, dejanja in življenje. To najlažje predstavijo skozi razstavo. SSKJ (2000) 

razlaga, da je razstava »prireditev, na kateri je kaj dano, postavljeno na ogled”. 

Razstava je najpogostejši razlog, zakaj ljudje obiščejo muzej. Tako se vzpostavi 

neposreden stik med muzejskimi zbirkami in obiskovalci (Herreman, 2011).  

 

Herreman (2011) pravi, da je »razstava sredstvo komuniciranja, ki izhaja iz 

predmetov in njihovih dopolnilnih elementov; predstavljena je v naprej določenem 

prostoru in uporablja posebne tehnike interpretacije in učna zaporedja, ki so 

namenjena prenosu in posredovanju idej, vrednosti in/ali znanja« (prav tam, str. 63). 

L. Kužnik (2004) pravi, da se postavljanje razstave prične pri zamislih. Te je potrebno 

preverjati v praksi, da vidimo, kaj bo primerno in kaj ne. Poleg končnega produkta je 

zelo pomemben vmesni proces, razvijanje razstave. Ko pripravljamo razstavo mora 

biti predvideno obnašanje obiskovalcev, kar je potrebno zaradi varnosti obiskovalcev 

in razstavljenih predmetov. Če se na razstavi kaj pokvari, krivdo nosi muzej. Do tega 

lahko vedno pride in okvare morajo biti lahko popravljive, da lahko razstava deluje 

naprej. Vsaka razstava mora biti zaokrožena v celoto. Otroci ji ne sledijo vedno tako, 

kot so si zamislili kustosi in to je potrebno upoštevati pri njenem postavljanju. 

Pomemben je videz razstave in dejstvo, da bodo razstavo obiskali ljudje vseh starosti. 

Pozornost je potrebno nameniti  opremi, osvetljavi in barvam. Vse to vpliva na končni 

videz in vtise obiskovalca. Dobra razstava nudi prijetno in učinkovito učno izkušnjo 

za vse starostne skupine. V nasprotnem primeru bo eni polovici prijetno, drugi pa ne. 

Del razstave je tudi besedilo. Tega otroci ne berejo, je pa pomembno, da je lepo viden 

in berljiv starejšim osebam, učiteljem, staršem. Idealno je, da ima besedilo 

izobraževalni namen, da lahko starši to predstavijo otrokom. Če bi bil le zabavni del, 

otroci ne bi kaj dosti odnesli od tega. Pomembno je, kako je besedilo napisano, ne le 

da nam da nekaj navodil ali pojasnil, temveč da spodbudi odrasle za pogovor z otroki. 

Tekst in slike so lahko v veliko pomoč pri dojemanju na razstavi. Besedilo za otroke 
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mora biti napisano jedrnato in razumljivo, brez strokovnih ali tujih besed. Nekateri 

otroci še ne znajo brati, pri tistih govorijo slike, fotografije, grafi. 

 

Perry (2012) trdi, da med pripravljanjem razstave avtorji ne smejo gledati samo na 

izobraževalno funkcijo, ampak se morajo vprašati kaj želijo, da obiskovalci odnesejo 

od razstave in kako bodo obiskovalci zadovoljni. Skozi razstavo se obiskovalec 

udejstvuje na različnih ravneh. Opozarja, da morajo pripravljalci razstave upoštevati 

fizično, čustveno in socialno udejstvovanje ljudi. Fizično vključuje vsa dejanja, ki so 

v povezavi z obiskovalčevo fizično interakcijo z razstavo. To je pritiskanje na gumbe, 

plazenje, manipulacijo s predmeti, “hands-on”  razstave. Vključuje tudi preživljanje 

časa na razstavi, branje napisov, opazovanje. Takrat so lahko vključeni vsi čuti, ki jih 

lahko obiskovalec uporabi: dotikanje, poslušanje, vonjanje, gledanje in okušanje. 

Vsebujejo celo “nezaželeno” obnašanje, kot otrokovo metanje predmetov ali 

preizkušanje kvalitete predmetov, česar se radi poslužujejo odrasli. Upoštevano mora 

biti tudi čustveno udejstvovanje, ki pa je najtežje načrtovano. Muzeji postajajo vse 

bolj odprti obiskovalcem in zainteresirani ali obiskovalci dosežejo čustveno stopnjo 

med ogledovanjem. Kadar opazujemo obiskovalce določen čas, je moč opaziti 

različna čustva, lahko so razigrani, resni, zamišljeni, jezni. Za kustose je takšno 

opazovanje nujno potrebno. V primeru, da je obiskovalec zaskrbljen, zastraševan, ne 

razume besedila, mora kustos to spremeniti in prilagoditi, da v obiskovalcu prebudi 

pozitivna čustva. Povezano “minds-on” konceptom je intelektualno udejstvovanje. Ta 

obsega vse določene kognitivne in intelektualne procese, ki so tisti trenutek v 

obiskovalčevi glavi. Vsebuje opazovanje, primerjanje, analiziranje, razmišljanje, 

prepoznavanje, čudenje. Da je intelektualna komponenta na mestu, mora biti razstava 

dobro, pazljivo pripravljena, ne pa da vsebuje aktivnosti, ki motijo pri dojemanju 

bistva. Mogoče najpomembnejše obiskovalčevo udejstvovanje in najmanj 

upoštevajoče je socialno udejstvovanje. Ta vsebuje pogovore s soudeleženci, 

dotikanje, prepiranje, gestikuliranje, debatiranje, vzpostavljanje očesnega stika, 

smejanje in zrcaljenje. 
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4.4.1 “Hands-on” razstava 
 
Muzejski obiskovalci so različni, kot opozarja Kennedy (1994). So vseh starosti, 

velikosti, fizičnih in intelektualnih zmožnosti, različni so si tudi glede interesov in 

kulturnih podlag. Razstave bi morale biti zasnovane tako, da bi bile prilagojene in 

privlačne kar se da širokem spektru obiskovalcev. Najlažje je razstavo približati 

ljudem s “hands-on” konceptom. 

 

Pojem “hands-on” označuje razstave, ki zahtevajo fizično interakcijo med 

obiskovalcem in razstavo. Vključuje že preprost pritisk na gumb, video razstave, 

multidimenzionalne aktivnosti. Interakcija je tako fizična kot intelektualna. Nekatere 

“hands-on” razstave so z odprtim zaključkom in vabijo na preizkušanje in 

raziskovanje. Raznolike izkušnje, ki jih pridobimo skozi “hands-on” razstavo, dajejo 

možnost, da se muzej približa velikemu krogu obiskovalcev. Takšna razstava lahko 

vključuje vse čute obiskovalca: vid, vonj, sluh, dotik in okus. Ta nabor čutnih 

izkušenj omogoča tudi uporabo in zaznavanje ljudem s fizičnimi in senzornimi 

okvarami (prav tam). 

 

Muzeji, ki se trudijo svoje delo približati otrokom, spodbujajo k učenju prek dejanj. 

Otroci se lahko predmetov na razstavi dotikajo, vonjajo, jih otipajo, primerjajo, 

opazujejo, primerjajo materiale. Ti predmeti ne potrebujejo biti originali z veliko 

zgodovinsko in kulturno vrednostjo, ampak so lahko tudi kopije. Predmeti služijo kot 

najboljše orodje za učenje in motivacijo, ki zaposlijo otrokov um. Otrokom se ob 

manipuliranju s predmetom porodijo nova vprašanja, misli, razlage in odgovori 

(Kužnik, 2004). Vse “hands-on” aktivnosti so organizirane v enakem smislu, kot je to 

narejeno v vrtcu. Razlikuje se v tem, da sta muzej in galerija drugačni instituciji, ki 

nista namenjeni igranju, ampak muzejskemu izobraževanju skozi igro, ki je 

omogočena mlajšim obiskovalcem. Glavni namen “hands-on” aktivnosti ni aktivnost 

sama, ampak krepitev nadaljnjega razumevanja originalnih objektov na razstavi in 

obogatitev njihovega pomena (Baird, 2012). Talboys (2010) razlaga, da neznani 

predmeti pogosto izzovejo več zanimanja za raziskovanje kot znani predmeti. 

Pomembno je, da si otroci pridobijo sposobnosti za raziskovanje tega predmeta. 

Kakor dolgo je zanimanje za učenje, toliko časa poteka raziskovanje. Če jim predmet 

samo pokažeš in poveš, kaj to je, je učenje končano. 
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Mnogi avtorji zagovarjajo “hands-on” pristop, Baird (2012) pa opozarja, da je ta 

pristop smiseln le v primeru, da jim poleg tega pokažemo še originalne, ki tako 

obogatijo pomen. Recept za najboljše dojemanje preteklosti in umetnosti je več tehnik 

hkrati. Včasih je doživeta razlaga boljša od principa “hands-on”. Razlogi so lahko 

odvrnitev pozornosti od razstave, predmeti so nepomembni za glavno idejo razstave 

in usmerjajo obiskovalce k ničvrednim predmetom brez muzejske vrednosti, namesto 

krepitve originalnih predmetov in prenos ideje na razstavi. 

5 UČENJE V MUZEJU 
	  

5.1 Opredelitev učenja v muzeju 
 

Izraz učenje se v današnjem času ne uporablja le v kontekstu učenja v šoli, ampak je 

učenje povezano s procesi učenja. Razumljeno je kot večdimenzionalno in 

doživljenjsko. Vključuje pridobivanje znanj in spretnosti, razvoj sodbe in oblikovanje 

stališč in vrednot. Vsebuje pojav novih oblik vedenja, igranje novih vlog in utrditev 

novih elementov osebne identitete. Učenje ni vedno v vlogi pridobivanja novih 

dejstev, ampak je v uporabi tudi staro znanje. S tem se pojavijo nove povezave, ki 

lahko dajo starim dejstvom nov pomen. Videno je kot zapleten set procesov, v katere 

so posamezniki vključeni različno. Kot učenci smo aktivni v iskanju nečesa kar 

želimo izvedeti, pa naj bo to nekaj vsakdanjega ali pa bolj teoretičnega. Kognitivno 

učenje (informacije, dejstva) ne more biti ločeno od aktivnega učenja (emocije, 

čustva, vrednosti). Ljudje smo različni, zato bo vsak izmed nas procesiral znanje in 

produciral pomen tega na različne načine. Novodobna razmišljanja o učenju učenje 

definirajo kot zelo pomemben faktor našega življenja, podobno kot dihanje. Učenje je 

sestavni del našega vsakdanjega življenja (Hooper - Greenhill, 2007). 

 

Učenje poteka tudi v muzeju. Ljudje se za obisk muzeja odločajo zaradi različnih 

razlogov, največkrat pa ta razlog prihaja iz socialnih razlogov. Obisk muzeja je za 

večino obiskovalcev najprej socialna izkušnja (»Želeli smo preživeti kvalitetno 

družinsko druženje«, »Sorodnikom iz tujine sem želel predstaviti zgodovino naše 

države« ...). Čeprav učenje ni obiskovalčev primarni cilj, je vseeno močno cenjen. 

Obiskovalci v muzeju imajo visoka pričakovanja, da se bodo naučili nekaj novega in 
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so nezadovoljni če tega ne dobijo (Perry, 2012). Edukacija je igrala pomembno vlogo 

že od začetka obstoja muzejev. Hein (1998) vidi učenje v muzeju kot aktivno 

participacijo človeka z okoljem. Najpomembnejše učenje je učenje z izkušnjo in 

ravno tega se sodobni muzeji najpogosteje poslužujejo, še posebno ko gre za 

pridobivanja znanja s strani otrok. Muzeji postajajo konstruktivistična okolja, kjer 

lahko obiskovalec konstruira svoje razmišljanje z aktivno udeležbo na razstavah in 

programih, kjer so razstavljeni predmeti (Hooper - Greenhill, 2007). Razstava je 

največkrat glavno mesto, kjer se publika sreča z muzejem. Zato morajo biti pedagogi 

v muzeju dobro pripravljeni, dominirati v konceptualnih in muzeoloških smereh in 

obvladati vse karakteristike izobraževalne smeri. Pomembno je, da izobraževanje 

lahko prispeva k temu, da obiskovalci odkrijejo več o njihovi subjektivnosti, ko se 

spoznavajo z ostalimi odkritji in si tako ustvarjajo nov pogled nase in na svet (Jelavić, 

2012). 

 

Ko govorimo o učenju v muzeju, nimamo v mislih le učenja faktov, ampak tudi 

izkušnje in čustva. Zahteva individualni napor, poleg tega pa je učenje tudi socialna 

izkušnja. Učenje v muzeju in galerijah poteka skozi razstave in zbirke. Deluje v 

bogatih in kompleksnih prostorih in usmerja fokus na konkretne materiale, kar je 

drugačno od učenja abstraktnih idej iz knjig (Hooper - Greenhill, 2007). Efektivno 

učenje v muzeju s strani učencev je odvisno od obnašanja, odnosov, pričakovanj in 

treh glavnih faktorjev: otrok, učiteljev oz. vzgojiteljev in muzeja, vključujoč razstave, 

programe in muzejske pedagoge (Falk, 2007). Učenje se začne v želji. Če ni želje za 

učenje, se učenje ne bo zgodilo. Stimulacija interesov in želja učenja sta 

najpomembnejši stvari, ki ju muzejska delavnica lahko ponudi v procesu učenja. 

Delavnice so zasnovane tako, da lahko vsi otroci uspejo. Muzejski pedagogi 

uporabljajo širok spekter učnih stilov pri obisku otrok na delavnici. Uporabljajo 

predmete, zgradbe, okolje, materiale, različne igralce, umetnike. V praksi se je 

pokazalo, da muzeji zajamejo navdušenje otrok vseh starosti in zmožnosti, ne glede 

na njihovo kulturno ali socialno ozadje (Hooper - Greenhill, 2007).  

 

Glavni namen vsakega muzeja ali galerije je prikaz originalnega, zgodovinskega, 

pogosto unikatnega, muzejsko kvalitetnega artefakta. Pomen in vsebina muzejske 

interpretacije je, da odkrije, razloži in interpretira zgodovino skozi originalne 
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artefakte, ki so fizični dokaz preteklosti. Poslanstvo muzejskega izobraževanja je 

prikaz originalnih objektov in učenje preko njih in o njih, razlaganje njihove 

pomembnosti, pomena in estetske ter zgodovinske vrednosti (Baird, 2012). Hein 

(1998) pravi, da ni lahko razumeti učenja v muzejih. Delno je to zaradi preživetega 

časa v muzejih, ki je ponavadi zelo kratek, skupinskih izletov ali pa se ti obiski 

zgodijo zelo poredko. Rezultati obiskovalcev muzeja teh pogosto fragmentarnih 

doživetij niso lahko opazni. Pokaže se, da delavci muzeja težko najdejo besede, ki bi 

opisale karakteristike učenja v muzejskem okolju. Beseda, ki se včasih uporablja za 

diskusijo karakterja muzejskega učenja je “edutainment” (education and 

entertainment, izobraževanje in zabava) (Hooper - Greenhill, 2007). 

5.2 Kako se v muzeju učijo otroci 
 

Talboys (2010) trdi, da je muzej odlično okolje za aktivno učenje. S tem, ko so otroci 

aktivni udeleženci, izvejo podatke iz prve roke in to jim omogoča dojemanje. Gre za 

spremembo okolja in otroci se učijo, ne da bi se tega sploh zavedali. Učenje v muzeju 

in galerijah poteka skozi razstave in zbirke. Deluje v bogatih, kompleksnih prostorih 

in fokus usmerja na konkretni material. Za razliko od učenja abstraktnih idej iz knjig 

(Hooper - Greenhill, 2000b). E. Hooper - Greenhill (2000a) poudarja, da mora pri 

otrokovem učenju najprej potekati zaznavanje, nato spomin, sledi mu razumevanje in 

šele na koncu sodba.  

 

L. Kužnik (2009) pravi, da učenje v muzeju poteka na različne načine. Odvisno je 

lahko od postavitve razstave. Avtorica loči štiri načine učenja skozi razstavo. V 

pedagogiko za didaktično ekspozitorno izobraževanje spadajo razstave, ki so 

postavljene v nekem določenem in logičnem zaporedju. Na razstavi je viden začetek 

in konec, podanih podatkov pa je malo. V nasprotju s tem načinom je pedagogika za 

konstruktivizem. Zanjo je značilna neformalna postavitev razstave. Začetek in konec 

nista jasna. Pogosta je uporaba predmetov, rokovanje z njimi, uporaba 

obiskovalčevega predznanja in izkušenj. Poudarek je na raziskovanju. Na 

raziskovanju temelji tudi pedagogika za spodbujevalno izobraževanje, kamor štejemo 

interaktivne razstave in razstave, ki preverjajo obiskovalčevo razumevanje in na novo 

naučeno znanje. Če želimo, da otrok na razstavi sam odkriva in se tako samostojno 
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uči, uporabimo pedagogiko za učenje z odkrivanjem. Takšna razstava je opremljena z 

nalepkami in besedilom, ki spodbudijo obiskovalca, da nekaj razišče in odkrije sam.  

 

L. Tavčar (2009) poudarja, da se učenje v vrtcu razlikuje od učenja v muzeju ali 

galeriji. Dejavnosti, ki so v muzeju na pogled enake tistim v vrtcu, imajo v muzeju 

drugačen vpliv na otroka. R. Brezinščak (2012) pravi, da se otrok v muzeju uči preko 

igre. Igra je aktivnost, ki se jo udeleži ena ali več oseb z namenom rekreacije ali 

zabave. Je primaren namen za doseganje določenega cilja. Igra ima pomembno vlogo 

v razvoju otroka. Poleg tega, da jim prinaša zabavo in veselje, jim ponuja tudi 

možnost, da se več naučijo o sebi, ostalih, okolju, ki jih obdaja in zgradi socialne 

zveze. Zaradi muzejskih delavnic imajo muzejski pedagogi možnost povezovanja igre 

in muzeja. Preživljanje časa v muzeju ni enako preživljanju časa na muzejski 

delavnici. Slednja je lahko povezana z zabavo in veseljem. Muzejski pedagogi 

zaposlijo otrokovo veliko domišljijo z namenom, da širijo znanje v zabavnem smislu. 

Ideja o zabavi in učenju v muzeju je bila zasnovana v pomoč otrokom, da se zavedajo 

pomembnosti muzeja in njihove vloge v družbi ter pomembnosti kulturne dediščine, 

ki se ohranja v muzejih. Na delavnicah se z igro otroci naučijo o življenju v 

preteklosti, ter si pridobijo znanje o kulturni naravni dediščini. Organizacija takšnih 

delavnic pa je vedno izziv, saj morajo pedagogi upoštevati tudi interes otrok, njihovo 

starost in razvoj. Glavni komponenti igre sta motivacija in doseganje cilja ter 

socializacija in doseganje sodelovanja med udeleženci. Tako odrasli kot otroci se 

vedno bolj zavedajo, da so lahko muzeji zelo prijetni in zanimivi, ker pomagajo 

otrokom, da svoj prosti čas zapolnijo z igro in učenjem v enem mahu (prav tam). 

 

Najpomembnejše načelo, ki mu muzejski pedagogi morajo slediti, je načelo očeta 

didaktike, J. A. Komenskega: Primernost pouka starosti otroka. »Načelo zahteva, da 

je potrebno vse kar učimo, razporediti v skladu s starostjo otrok, oziroma tako, da jih 

učimo samo tisto, kar so sposobni razumeti.« (Tavčar, 2009, str. 70). L. Tavčar še 

doda, da to ne pomeni, da jih ne učimo, na primer o prazgodovini, ampak poskušamo 

razložiti na njim primeren način. Upoštevati moramo metode in oblike dela, ki bodo 

otrokom blizu. Čeprav muzej nima svojega kurikula, največkrat uporablja metode in 

oblike dela, ki so uporabljene v vrtcu ali šoli.  
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5.3 Muzejski kurikulum 
 
Muzeji nimajo nacionalnega kurikula – vsak muzej zase predstavi različne poglede na 

vzgojo, cilje, metode in oblike dela. Nimajo formalnih sistemov ocen in vnaprej 

določenih urnikov za učenje. Tako je učenje v muzejih bolj odprto, individualno 

usmerjeno, nepredvidljivo in dovzetno za različne odgovore, odzive, kot pa prizorišča 

formalne edukacije, kjer so določeni neki standardi (Hooper - Greenhill, 2007).  

 

Kirk (2012) med primerjanjem standardiziranega kurikula in kurikula v šolskem in 

vrtčevskem izobraževalnem sistemu ugotovi, da se muzejsko izobraževanje zdi 

kaotično. Predmet, stil učenja, poslušalci, vključevanje učencev, viri in osebje se hitro 

spreminjajo. Muzejsko izobraževanje nima kurikula, po katerem naj bi se ravnal. 

Subtilno izobražuje obiskovalce z njihovo radovednostjo, odkrivanjem in 

raziskovanjem eksponatov. Skozi takšno izkušnjo se muzejski obiskovalci učijo s 

pomočjo njihovih misli, ki ustvarjajo nove ideje, nova znanja, označujejo, sodijo in se 

povezujejo z razstavo. Takšen tip učenja je pogosto označen kot »aktivno učenje«. Ta 

je v nasprotju s pasivnim učenjem, kjer obiskovalci v muzeju le stojijo pred sliko in jo 

občudujejo (Harun, 2012). Aktivno učenje je učenje, ki učenca celostno-miselno in 

čustveno aktivira. Je kakovostno učenje, ki poteka z razmišljanjem in lastno 

aktivnostjo, lastnim raziskovanjem, s postavljanjem in preizkušanjem hipotez. 

Rezultat takšnega učenja je trajnejše znanje, ki nam bo v pomoč v prihodnosti, pri 

pridobivanju novih znanj, spoznavanju samega sebe in okolja, v katerem živimo 

(Marentič Požarnik, 2000). 

 

Stipek (2001) razlaga, da konteksti učenja v muzejih in galerijah niso enaki kakor v 

šolah in ostalih institucijah za formalno učenje. Muzeji so prizorišča spektaklov in 

razstav, okolje, ki je bogato in vedno preseneča. Učenje na podlagi muzejev fizično 

vključuje telo: gibanje je neizogibno in v naravi gibanje oblikuje tudi stil učenja. 

Negovanje otrokovih interesov zunaj formalnih izobraževalnih ustanov je pomembno. 

Razlikuje se po tem, da je otrok doma ali v drugem okolju, kot je muzej, svoboden in 

lahko izbira kaj bo počel. Najboljši način, da otroka pripraviš do zanimanja, je skozi 

lastno izkušnjo in možnost širokega spektra ponudbe, da izbere tisto, kar ga zanima. 

Talboys (2010) izpostavi, da je obiskovanje muzeja pomembno tudi zaradi razvoja 

jezika. Muzeji ves čas izpostavljajo otroke, da nove izkušnje izrazijo z besedami. 
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Morajo govoriti, poslušati, brati, pisati in se naučiti novega besednjaka, da lahko 

sledijo obisku in ima le-ta na koncu smisel. L. Tavčar (2009) pravi, da se tematska 

področja in dejavnosti v muzeju in galerijah povezujejo z vsemi področji dejavnosti v 

vrtcu in nekaterimi cilji Kurikula za vrtce (1999). Za uresničevanje ciljev in 

dejavnosti pa muzeji uporabljajo različne pristope k izobraževalnemu delu v muzeju.  

5.4 Pristopi k izobraževalnemu delu v muzeju 
	  
Bruninghaus – Knubel (2011) razlaga, da morajo kustosi, pedagogi in ostali 

sodelujoči pri oblikovanju izobraževalnih programov izhajati iz predznanja 

obiskovalcev in njihovih izkušenj. Obiskovalec mora imeti možnost, da se sam izraža 

skozi svoje doživljanje, pri čemer mu je nudeno dovolj časa za individualno 

raziskovanje in priložnosti. Ponujene mu morajo biti izkušnje iz prve roke, skozi 

gledanje, opisovanje, dotikanje, igranje, poslušanje, okušanje, risanje. Skozi diskusije 

in pogovore obiskovalci lažje pridejo do novih spoznanj in idej. Pomembno je, da so 

v programe vključene priprave pred obiskom in evalvacija po obisku.  

 

Bruninghaus – Knubel (2011) izpostavi naslednje pristope k izobraževalnemu delu: 

• Splošni in posamezni napisi na razstavi 

Na razstavah se srečamo z napisi in podnapisi, ki nam povedo nekaj več o predmetu, 

ki je razstavljen (vrsta, funkcija, material, starost, izvor, vsebina). Razlikujejo se glede 

na to, kakšne vrste razstave je in na katero publiko (otroci, odrasli) se nanaša. Za 

mlajše generacije se poleg razstavnih panojev uporabljajo tudi dodatna didaktična 

gradiva.  

• Vodeni ogledi in izobraževalni dialog 

Vodeni ogledi v muzeju so pomembni. Ta pristop je največkrat uporabljen, je pa 

nujno potrebno, da je njegova formalnost prilagojena na skupino. Pomembna naloga 

pedagoga oz. kustosa, ki vodi po razstavi je, da skupino motivira, uporablja različne 

tehnike spodbujanja, upošteva zaznavne stile učenja in spodbuja obiskovalce k 

spraševanju in razmišljanju.  

• Avdio in avdiovizualni mediji 

Uporabljeni so lahko kot avdiovodiči za individualni ogled razstave ali pa kot 

določene komponente razstave. Sem štejemo različne filme, glasbo in druge zvoke, ki 
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ob pravilni uporabi dobro stimulirajo obiskovalca in ga spodbudijo k učenju v 

muzeju.  

• Vizualni in računalniški mediji 

Med vizualne medije štejemo fotografije, zemljevide, diagrame. Le-ti pripomorejo k 

boljši predstavi. Prednost avdiovizualnih medijev je moč, da informacije iz resničnega 

sveta prenašajo v muzej. Vse več se uporabljajo tudi računalniki, kjer obiskovalci 

interaktivno pridobivajo znanje o tehničnem, umetniškem ali znanstvenem napredku. 

Uporabljati pa se mora zmerno, saj lahko pride do odvrnitve pozornosti od razstave in 

razstavljenih artefaktov.  

• Didaktične/izobraževalne razstave 

Didaktična razstava je v nasprotju s tradicionalno razstavo. Večji poudarek je na 

argumentaciji. Preko aktivne udeležbe obiskovalcev so uporabljeni aktivni načini 

izobraževanja.  

• Praktične delavnice 

Aktivne delavnice obiskovalcem nudijo pridobivanje znanja s tehnikami, ki so vezane 

na izdelavo in ohranjanje kulturnih predmetov. Izvajajo jih umetniki, znanstveniki ali 

obrtniki. Na delavnicah obiskovalci podoživijo staro obrt, določeno smer umetnosti, 

delo arheologa ... 

• Razstave in pripomočki za dotikanje 

Sem so vključene “hands-on” razstave. Obiskovalci se lahko določenih predmetov 

dotikajo in na takšen način izvejo več informacij o njih. V veliko pomoč so tudi 

slepim in slabovidnim obiskovalcem, saj jim artefakti, ki se jih lahko dotikajo, dajejo 

bolj celostno predstavo. 

• Učne igre 

Igra je za otroke pomembna. Če otrok oponaša pravila resničnega sveta, je to zanj že 

igra. Vse igre, kot so tekmovalne igre, igre veščin, kvizi, sestavljanke lahko 

pripomorejo k uspešnem učenju v muzeju. 

• Izobraževalne demonstracije 

Izobraževalne demonstracije so, ko strokovnjaki iz različnih področjih predstavijo 

svoje obrti, delo in umetniško delo v muzejskem okolju. Pomembna je interakcija z 

obiskovalci. Pri tem gre lahko tudi za igralca, ki igra lik iz zgodovinskega obdobja 

(prav tam). 
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• Igranje vlog v muzejskem gledališču 

Vedno več muzejev se poslužuje igre vlog. Po navadi gre za improvizirano vodstvo. 

Igranje vlog predstavlja zgodbo ali zgodovinsko osebo brez scenarija in režije. 

Obiskovalci so lahko del tega kot igralci ali gledalci. Poleg iger brez scenarija pa se 

muzeji predstavljajo tudi z gledališkimi igrami, kjer najamejo igralce ali pa igro 

odigra muzejski kader. Poteka z režijo in s scenarijem. 

• Živa slika 

Skupina ustvari slike ali skulpture ljudi in skupine ljudi. Oblečeni v replike oblačil 

posnemajo tisto, kar vidijo na sliki z določeno držo, kretnjo, mimiko.  

• Učni kompleti 

So kompleti pripomočkov, predmetov v škatli ali kovčku. V muzeju se uporabljajo 

kot učni pripomočki s strani pedagogov, lahko pa jih posodijo tudi šolam in vrtcem. 

Kompleti so sestavljeni (slike, glasba, replike, delovni listi, materiali za dotikanje ali 

ustvarjalno delo, igre, navodila ...) glede na določeno tematiko, ki se obravnava v 

muzeju ali je pomembna za okolje, v katerem živimo.  

• Terenski izleti in odkrivanje 

Kadar želimo obiskovalcem obogatiti program, lahko razstave in zbirke povežemo s 

terenskimi izleti (izleti v jame, obiski spomenikov, kipov, zgodovinskih stavb, 

arheoloških najdišč ...). Delo na terenu obiskovalcu da več znanja in razširi pogled na 

tisto, kar je videl in doživel v muzeju. 

• Aktivnosti vrste: zbiraj/dokumentiraj/razstavljaj 

To so aktivnosti, ki nudijo vpogled v zakulisje muzeja. Kako pridemo do predmeta, 

ga dokumentiramo, kaj se zgodi v primeru kraje, kako ga razstavimo, opazovanje in 

sodelovanje pri delovnih postopkih, uprizoritev muzejskega dela, postavljanje 

razstave, soočanje s težavami ... Obiskovalec tako dobi nov pogled na muzej kot 

institucijo in širi svojo kulturno zavest.  

• Muzejske publikacije 

Gre za muzejske knjige, brošure, publikacije, ki podajo znanje o trenutnih zbirkah, 

razstavah v muzeju. Lahko služi kot gradivo pred ogledom razstave ali pa kot 

utrjevanje znanja po ogledu. Pomembna je ustrezna oblikovanost glede na to, komu je 

katalog namenjen: odraslim, otrokom ali strokovnjakom (prav tam). 
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• Aktivnosti izven muzeja – zunanji programi 

Aktivnosti izven muzeja nastopijo, ko obisk muzeja zaradi različnih dejavnikov 

(oddaljenost, nepovezanost z javnimi prevoz) ni mogoč. Nudijo priložnost za učenje 

in doživljanje šolam in posameznikom, ki v svojem kraju nimajo muzeja. S tem želijo 

spodbuditi publiko, da bodo zaradi teh aktivnosti bili pripravljeni prestopiti tudi prag 

muzejev (Bruninghaus-Knubel, 2011). 

5.5 Izkustveno učenje v muzeju 
 

Muzejsko izobraževanje danes temelji na subjektivno-eksperimentalni metodi, kar 

pomeni, da otroci, obiskovalci sami preko raziskovanja pridejo do novega znanja 

(Baird, 2012). Izkustveno učenje je širok pojem, ki zajema raznolike vidike in metode 

izobraževanja. Prvič se je izkustveno učenje pojavilo v ZDA in sicer v tridesetih letih 

prejšnjega stoletja, kot dopolnitev k šolskemu učenju. Izhaja iz misli, da si 

posameznik znanje pridobi z življenjskimi (ne le s šolskimi) izkušnjami (Mijoč, 

1992). 

 

B. Marentič Požarnik (2000, str. 123) pravi, da je učenje »vsako spreminjanje 

posameznika na osnovi izkušenj«. Iz tega lahko sklepamo, da je tako rekoč vsako 

učenje izkustveno učenje. Vendar pa avtorica doda, da je odvisno za kakšno izkušnjo 

pri učenju gre. Lahko gre za neposredno vpletenost, preko gibanja, doživljanje s 

čutili, doživljanje s čustvi, razne simbolne igre ali igre vlog. Gre za tesno povezanost 

teorije in prakse, kjer ni pomembna starost udeležencev.  

 

Kljub temu, da je izkustveno učenje zelo razširjeno, pa se strokovnjaki še vedno niso 

odločili za enotno opredelitev. Kolb (1984) pravi: »Izkustveno učenje je vsako učenje 

v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo proučuje … Gre za neposredno srečanje s 

pojavom, ne za razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti, da bi kaj naredili v 

resnični situaciji.« (Marentič Požarnik, 2000, str. 123). Walter in Marks (1981) pa 

pravita: »Izkustveno učenje je zaporedje dogodkov z enim ali več učnimi cilji, ki 

terjajo aktivno vpletenost udeležencev na eni ali več točkah tega zaporedja … 

Osrednja postavka izkustvenega učenja je, da se najbolje učimo, če nekaj sami 

naredimo.« (Marentič Požarnik, 2000, str. 123).  B. Marentič Požarnik (2000, str. 

123) pa izkustveno učenje definira kot obliko »učenja, ki skuša povezati neposredno 
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izkušnjo (doživljanje), opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje 

(akcijo) v neločljivo celoto.«  

 

Če združimo vse tri teorije, je pri izkustvenem učenju zelo pomembna celovita osebna 

izkušnja. Z izkušnjo si lahko pomagamo priti do novih znanj. Sami že imamo neka 

obstoječa znanja (abstraktna, znanstvena, družbena), z izkušnjo pa ta znanja samo še 

poglobimo in razširimo. Do največje produktivnosti pridemo, če nekaj naredimo sami. 

Jarvis (2003) trdi, da je izkustvo nekaj samoumevnega, celostnega in doživljenjskega. 

Skozi zgodovino sta bila izkušnja in znanje predhodnih generacij cenjena. Od njih so 

se učili in jih upoštevali. Učenje je pomenilo učenje iz izkušenj. Danes pa je učenje 

pridobilo ožji pomen. Pomeni predvsem učenje v šoli, kjer ne gre za neko 

ponotranjeno znanje. To se je zgodilo zaradi potrebe po čim večjem razumevanju 

abstraktnih spoznanj. V zadnjih letih pa se situacija zopet spreminja, poudarek je na 

izkušenjskem učenju, kjer je pomembno celostno učenje upoštevajoč čustveni in 

vrednostni vidik (Mijoč, 1999). 

 

B. Marentič Požarnik (1992) deli metode in postopke izkustvenega učenja na osrednje 

metode (simulacije, socialne igre, igre vlog, telesno gibanje, sproščanje, strukturirane 

naloge in skupinska interakcija), podporne metode (opazovanje, fantaziranje, 

vizualizacije, ekskurzije, metoda primerov, metoda projektov, uporaba avdiovizualnih 

sredstev, terenske izkušnje) in klasične metode (predavanje kot dopolnilo, branje 

krajših besedil pred ali po izkustveni aktivnosti, pisanje kot spominsko utrjevanje, 

pisanje kot povzemanje vtisov, pisanje kot dokumentacija naučenega, študija 

primera).  

 

Tisti, ki načrtuje in izvaja izkustveno učenje mora imeti veliko znanja, sposobnosti, 

domišljije, prožnosti za prilagajanje posameznikom in nastalim situacijam. Imeti mora 

sposobnost ustvarjanja dobrega ozračja. Pomembno je tudi, da vemo katera področja 

želimo zajeti, kakšni so naši cilji, kakšen je namen aktivnost (ali gre za izobraževanje 

ali tudi za usposabljanje). Pomembne okoliščine, ki morajo biti upoštevane, so 

karakteristike udeležencev in njihove izkušnje, sposobnosti, pričakovanja, značilnost 

celotne skupine ter prostor, oprema in čas, ki ga imamo na razpolago (Marentič 

Požarnik, 2000). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                    Nika Bregar; diplomsko delo 
	  

	   27	  

Pri izkustvenem učenju je pomemben tudi jezik. Skozi jezik se misli lahko razvijajo 

in artikulirajo. Vseeno pa zmožnost govoriti o nečem ne pomeni, da stvar razumemo. 

Za pravo razumevanje in najmočnejše učenje je izkustvo nujno potrebno. Doživetje je 

tisto bistveno. Izkustveno učenje je proces ustvarjanja in preoblikovanja izkušenj v 

znanja, spretnosti, sposobnosti, stališča, odnose, čustva in prepričanja (Hooper - 

Greenhill, 2007). 

6 METODOLOGIJA 
 

6.1 Opredelitev problema 
 
V zadnjih dvajsetih letih se je ponudba programov za predšolske otroke v muzejih 

precej razširila in prilagodila otrokovi stopnji razvoja. Obiskovanje muzejev 

vrtčevskih skupin narašča, še vedno pa to ni postalo nekaj vsakdanjega. Večina 

skupin, ki pridejo na obisk v muzeje, pridejo bodisi zaradi priporočil druge osebe, 

bodisi zaradi teme, ki se sklada s temo v vrtcu. Po pregledovanju literature smo 

zasledili, da je bil eden izmed problemov počasnega razvoja muzejske pedagogike v 

Sloveniji ta, da ni bilo prave smeri študija. Kustosi pedagogi so bili samouki. Skušali 

so najti pravo pot s pomočjo tujih teorij in prakse (Tavčar, 2009). Šele leta 2013 se je 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani odprl program podiplomskega študija muzejske 

pedagogike.  

 

Muzeji so označeni za spodbudno učno okolje. Takšno okolje mora nuditi pozitivne 

izkušnje in prijetne, zabavne občutke (Kužnik, 2009). Obiskovalec najlažje pride do 

znanja preko izkustvenega učenja. Jarvis (2003, str. 100) pravi, da je »učenje 

kombinacija procesov, kjer posamezniki konstruirajo in transformirajo izkušnje v 

znanje, stališča, vrednote, prepričanja, emocije in občutke«. Otroci potrebujejo neko 

konkretno izkušnjo, da si določeno stvar lažje zapomnijo. Muzejska pedagogika pa 

dela na tem, da je vso znanje v muzeju podano skozi izkušnjo, rokovanje s predmeti 

in uporabo vseh čutil. Gre za aktivno učenje, pri katerem otrok manipulira s predmeti, 

stopa v interakcije z ljudmi, dogodki, idejami, pri tem pa konstruira novo znanje. 

Nihče drug ne more tega doživljati namesto otroka, zato je ta izkušnja iz prve roke 

najpomembnejša (Kužnik, 2009). Slovenska vzgoja in izobraževanje temeljita na 

načelih, ki so zapisana v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (2011). Eno izmed 
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načel je tudi načelo o sodelovanju z okoljem (Bračun Sova, 2013). To načelo vrtcem 

nudi povezovanje svojih dejavnosti z dejavnostmi drugih okolij – kulturnimi, 

naravoslovnimi, športnimi ...  

 

Cilj diplomske naloge je raziskati področje muzejske pedagogike na Slovenskem, 

spoznati muzejsko delo in se v njem preizkusiti. V sodelovanju z Mestnim muzejem 

Ljubljana smo soustvarili delavnico za predšolske otroke “Veščine iz pradavnine”. V 

nadaljevanju bomo predstavili kako je nastajala delavnica in kakšen je končni 

produkt. Glavni cilj diplomske naloge je pripraviti delavnico, ki bo temeljila na 

otrokovem pozitivnem doživljanju muzeja. Predstaviti želimo primer dobre prakse 

vzgojiteljem in vzgojiteljicam in jih s tem spodbuditi k obisku muzejev. 

6.2 Raziskovalna vprašanja 
	  
Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali obiskovanje kulturnih ustanov (v tem primeru muzeja) vpliva na otrokovo 

ozaveščanje kulturne dediščine? 

2. Ali otroci lažje sprejemajo zgodovinska dejstva skozi vodeno razstavo ali 

izkustveno delavnico? 

3. Kako si otroci predstavljajo obravnavano zgodovinsko obdobje skozi 

pripovedovanje zgodb? Se njihova predstava spremeni po pedagoški 

delavnici? 

4. Ali izkustveno učenje pripomore k boljšemu razumevanju zgodovine? 

5. Ali obisk muzeja vpliva na otrokovo širjenje znanja? 

6.3 Raziskovalni cilji 
	  
Pri raziskavi smo si v povezavi z delavnico zastavili naslednje cilje:  

- Otrok razvija ponos in zavedanje kulturne dediščine; 

- Otrok dojema, da se ljudje, kultura, družba in okolje v času spreminjajo; 

- Otrok razvija prostorske, časovne, vizualne, slušne in telesne predstave; 

- Otrok skozi izkušnjo spoznava med vzrokom in posledico; 

- Otrok spozna življenje koliščarjev, razvija veščine in dojema vsebine, ki so mu 

podane na delavnici.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                    Nika Bregar; diplomsko delo 
	  

	   29	  

6.4 Raziskovalna metodologija  
 
V teoretičnem delu smo s pomočjo deskriptivne metode predstavili določena dejstva 

glede muzejev, muzejske pedagogike, učenja in pedagoškega dela v muzeju. 

V empiričnem delu bomo s pomočjo deskriptivne študije primera raziskali primer 

dobre prakse, delavnico za predšolske otroke v muzeju. Sagadin (2004) deskriptivno 

študijo primera uvršča med oblike deskriptivnih metod empiričnega pedagoškega 

raziskovanja. Z njo opisujemo pojave, lahko pa vključuje tudi oblikovanje hipotez o 

vzročno-posledičnih odnosih. Študijo primera bomo izvedli v Mestnem muzeju 

Ljubljana preko delavnice, ki bo narejena v sklopu začasne razstave Kolo, 5200. 

 

V raziskavo je bilo vključenih dvanajst skupin otrok (starost 3 do 6 let) ter 

štiriindvajset vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic različnih javnih vrtcev Ljubljane in 

okolice. 

 

7 PRIKAZ IZVEDBE IN EVALVACIJE DELVNICE 
 

7.1 Izhodišča za delo 
 
Leta 2002 je ekipa arheologov med arheološkim izkopavanjem na Ljubljanskem barju 

našla leseno kolo, staro 5200 let. S tem si je kolo pridobilo status najstarejšega 

ohranjenega lesenega kolesa na svetu. Poleg starosti pa ga odlikuje tudi tehnološka 

dovršenost. Po enajstih letih si je kolo lahko ogledala tudi širša javnost, na razstavi 

“Kolo, 5200 let” v Mestnem muzeju Ljubljana (http://www.kolo5200.si/). 

Poleg razstave je bila obiskovalcem namenjena tudi eksperimentalna soba.V njej so 

lahko izkusili življenje koliščarjev. V sodelovanju z muzejsko pedagoginjo, Niko 

Damjanovič, smo pripravljali delavnico za predšolske otroke in učence prve triade 

osnovne šole. Pripravljali smo se s pomočjo evalvacijskih listov (vprašalniki za 

vzgojitelje, učitelje), pogovora z otroki, pogovora z drugimi strokovnimi muzejskimi 

delavci, pedagogi, s pomočjo strokovnega gradiva in z dosedanjimi izkušnjami. 
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7.2 Načrtovanje dela 
	  
Pred odprtjem razstave Kolo, 5200 let, je bila izvedena delavnica za vrtce in prvo 

triado osnovne šole, ki je v muzejskem programu že vrsto let, Barjanka. Na tej 

delavnici otroci pridobijo znanje o času koliščarjev, se preizkusijo v lokostrelstvu, 

ustvarjajo z glino, meljejo moko, tkejo blago. Otroke smo po koncu delavnice 

povprašali po občutkih, kaj so si najbolj zapomnili, kako bi oni doživeli koliščarski 

dan in se na splošno pogovarjali o koliščarskem življenju. Otroci so največkrat 

odgovarjali, da bi šli na lov, kjer bi streljali s puščicami, nastavljali pasti za živali, 

deklice bi izdelovale posodo iz gline ali pa nabirale gozdne sadeže in lovile ribe. 

Najbolj zanimivo na delavnici jim je bilo streljanje z lokom. Večinoma so bili 

odgovori povezani s tem, kar so slišali in preizkusili na delavnici. Vzgojiteljicam in 

učiteljicam smo po delavnici Barjanka razdelili evalvacijske liste, ki so zajemali 

splošno oceno počutja, motiviranost, prijaznost osebja, čistost prostor in določena 

vprašanja za pomoč pri pripravi nove delavnice. Vse vprašane vzgojiteljice (10) so 

bile zelo zadovoljne z delavnico. Všeč jim je bila motivacija otrok, jasna razlaga 

otrokom in časovna razporeditev dejavnosti. Največkrat so zapisale, da bi si želele na 

naslednji delavnici videti še lončarjenje, lov, ribolov, orodje, orožje, prižiganje ognja, 

ornamentiko, gradnjo hiš, šivanje in tkanje.  

 

Na podlagi odgovorov vzgojiteljic in otrok nam je bilo lažje pripraviti program, 

delavnico in eksperimentalno sobo za novo razstavo. Večino idej in želja vzgojiteljic 

smo upoštevali. Kar nekaj naštetih idej smo že načrtovali, tako da nam je to samo še 

potrdilo razmišljanje v pravo smer. 

 

7.3 Izvedba delavnice v muzeju 
 

Delavnica Veščine iz pradavnine se je pričela izvajati junija 2013. Primerna je za 

predšolske otroke in učence prve triade osnovne šole. Otroci na delavnici spoznajo 

življenje koliščarjev, s kakšnimi opravili so se srečevali, kako so bili oblečeni, kaj so 

jedli in kako so preživljali dan. Vodstvo za njih je prilagojeno, animirano, upoštevajoč 

koncept “hands-on” in izkustveno učenje. 
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Fotografija 1: Prva soba razstave (lasten vir) 

V prvem delu si otroci ogledajo razstavo, originalne predmete, najdene na 

Ljubljanskem barju in najstarejše kolo z osjo. Vodička otroke sprejme v atriju muzeja 

in jih povabi na potovanje v preteklost. Odpotujejo kar 5000 let v preteklost, kar je 

nekaj težko predstavljivega za predšolske otroke. Najprej otroke popelje v svet 

koliščarjev skozi razstavo, kjer otroci spoznajo originalne predmete in začutijo 

koncept razstave, ki jo ponuja muzej. V prvi sobi otroke seznani s časom, krajem in 

od kje koliščarjem takšno poimenovanje. Sedejo na tla, pod njimi pa je slika današnje 

Ljubljane s ptičje perspektive. Obdaja jih časovni trak z letnicami in slikami. Skupaj 

poiščejo leto 2000, ki je označeno s stolpnicami. Vodička se postavi na številko, 

naredi majhen korak po časovnem traku in pove, da so se takrat rodili njihovi stari 

starši. Ko naredi še en majhen korak, pove, da so se takrat rodile njihove prababice in 

pradedki. Ko nadaljuje s korakanjem, pride do leta 0. Takrat so živeli stari Rimljani. 

Koraka še dlje in pride do leta – 1000, ko so Egipčani gradili piramide. Vodička dela 

čedalje bolj utrujajoče korake in pride do leta – 3000, kjer je narisano kolo in 

barjanska hiška. Otroci jo opomnijo, da se mora sedaj ustaviti, ker so že prišli do 

obodbja koliščarjev. Otrokom opis kraja, kjer so živeli koliščarji, razloži na poseben 

način. Otroci postanejo letala in ptice, ki letajo po sobi ter si ogledujejo kaj je okrog 

njih. Ugotovijo, da so pod njimi mesto, hiše, polja, reke, ceste. Vodička jim pove, da 

v preteklosti tukaj ni bilo ne hiš, cest, polj, ampak veliko jezero in gozd. Tik ob bregu 

jezera pa so se naselili ljudje in si zgradili bivališča. Otrokom s pomočjo pomanjšane 

hiše pokaže, kako so te hiše izgledale, otroci pa ugotovijo, iz katerih materialov so jih 
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zgradili. Skupaj ugotovijo tudi, zakaj so se naselili ob jezeru (zaradi varnosti, živali, 

ki hodijo piti k vodi, jezera, sveže vode, ki se izliva v jezero, gline … ).  

 
Fotografija 2: Otroci raziskujejo Ljubljano (lasten vir) 

Vodstvo nadaljujejo po razstavi. V vitrinah so samo originali, da pa predmete 

otrokom lažje predstavi, si pomaga z replikami. Uporabi repliko posode (začetno in 

končno stanje izdelave posode), šilo (podobno šivanki), sekiro iz kamna, rogovje, 

sekiro iz roževine, leseno kolo. Otroci replike vidijo, otipajo, povonjajo, ugotovijo, 

čemu so namenjene in jih uporabljajo. Vodička otroke motivira z vprašanji kot so: 

»Kaj vi mislite?«, »Se s takšnim predmetom še danes srečamo, kako izgleda?«. V 

vitrinah opazujejo glineno posodje, nakit, metalurgijo, orodja in orožja iz kosti, lesa, 

roževine in kamna. Otroci spoznajo poklic arheologa in vrednost teh predmetov. 

Skupaj ugotovijo, zakaj morajo biti originalni predmeti zavarovani za vitrinami in kaj 

bi se zgodilo, če temu ne bi bilo tako. 

 
Fotografija 3: Ogledovanje predmetov (lasten vir) 
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V zadnji sobi srečamo osrednji, glavni predmet razstave – kolo. Otroci kolo 

opazujejo, ugotovijo iz kakšnega materiala je in zakaj delček kolesa manjka. Vodička 

pokaže repliko kolesa, ki ga skupaj z otroki sestavijo. Poleg kolesa je ohranjena tudi 

lesena os, ki je pripadala kolesu. Ugotovijo čemu je bilo kolo namenjeno in pridejo do 

spoznanja, da je bilo del voza, ki ga je vlekla živina.  

 

 
Fotografija 4: Najstarejše leseno kolo (lasten vir) 

	  
Vodička otrokom pove, da to še ni konec, ampak se njihova dogodivščina šele dobro 

pričenja. Zaupa jim, da pozna gospo iz koliščarskih časov, z imenom Jezerna roža. Ta 

zelo rada pripoveduje zgodbe in če otroci želijo, jo lahko gredo obiskat. Odpravijo se 

v drugo nadstropje muzeja, v eksperimentalno sobo. Otroke pozdravi kostumirana 

vodička, Jezerna roža, ki s prvoosebno pripovedjo otrokom približa njen čas, čas 

koliščarjev. Skozi zabavno, napeto in prijetno zgodbo otroke seznani s tem, kako je 

potekal njen dan, kaj je počel njen mož, njuni otroci, s kakšnimi nevarnostmi so se 

srečevali in jih povpraša, kako določene stvari potekajo danes.  
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Fotografija 5: Barjanka se predstavi (lasten vir) 

Najprej se predstavi, pove kje je živela, kako je izgledalo njeno domovanje. S 

pomočjo velike slike predstavi njihovo bivališče, vlogo ženske in vlogo moškega. 

Otroci spremljajo napeto zgodbo o hrabri Nežni vijolici, ki se je med nabiranjem gline 

srečala z medvedom. Otroci podoživljajo dekličino doživetje in sodelujejo pri rešitvi, 

kako premagati medveda. Med pripovedovanjem vodička ves čas vključuje “hands-

on” pristop, jim prikazuje predmete, jih uporablja, da otrokom, da jih vidijo, vonjajo 

in otipavajo. Sprehodijo se skozi eksperimentalno sobo, kjer jim prikaže koliščarska 

opravila. Najprej jim pokaže kako je izgledalo ognjišče in kako so s posebnim lokom 

zanetili ogenj. Nadaljuje s prehrano koliščarjev in jim predstavi celoten postopek, 

kako so si naredili kruh.  

 
Fotografija 6: Mletje moke (lasten vir) 
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Na ogled imajo predstavljeno delo po postopkih. Nadaljuje z ženskimi opravili, kjer 

jim prikaže nastajanje obleke. Tudi tokrat jim je na ogled celoten postopek. Barjanka 

predstavi kulturno rastlino lan, naredi iz nje vrvico in na statvah splete del obleke. 

Poleg statev so razstavljeni gumbi. Gumbe zašije na kos blaga. Od ženskih opravil pa 

nadaljuje z moškimi opravili. V kotičku z orodjem se otroci srečajo z lesenimi, 

roževinastimi in kamenimi orodji. Barjanka jim demonstrira, kako so gradili hiše in 

kako nastane kamena sekira. Pri tej nalogi otroci spoznajo, koliko časa je neka danes 

preprosta naloga, kot je zvrtati luknjo v kamen, trajala včasih. Otroke po tej nalogi 

povabi še v hišico, kjer uporabijo še zadnje čutilo – okus. Okusijo različno suho sadje 

in oreščke. V hiši lahko nazorno vidijo, kako je bila izdelana, kakšne materiale so 

uporabili, kje so spali. Obešena so različna zelišča, ki jih otroci s pomočjo vonja 

skušajo prepoznati. Ko barjanka prikaže vse aktivnosti, otroke spodbudi, da si 

nadenejo barjansko obleko, se okitijo z barjanskim amuletom za srečo in se lotijo 

opravila barjanskih nalog. Otrok se lahko preizkusi v vseh veščinah. Na voljo so mu 

mletje moke, šivanje gumbov, tkanje obleke na stvavah, izdelovanje vrvice, risanje 

barjanskih vzorcev ali doživetij na steno, izdelovanje sekire, prepletanje stene, 

streljanje z lokom, prižiganje ognja, vonjanje različnih začimb, poskušanje suhega 

sadja in oreškov, ogled barjanske hiše in podoživljanje barjanskega dneva. V ozadju 

jih spremljajo zvoki z ljubljanskega barja. Delavnica nima določenih pravil, kako in s 

katerimi opravili naj otrok začne. Otrok se poljubno odloči za opravila, ki so mu 

ljubša. Če se v kakšnem izmed njih ne želi preizkusiti, ga ne silijo. Otrok po svoji 

volji raziskuje prostor, se ustavi pri želenem kotičku in se uri v veščinah. 

7.4 Evalvacija dela 
 
Delo smo evalvirali s pomočjo fotografij, zapisov, risb otrok, komentarjev vzgojiteljic 

in otrok. Na podlagi tega smo skušali ugotoviti ali so cilji, ki so bili postavljeni pred 

začetkom delavnice uresničeni ali ne. Evalvacijo delavnice v nadaljevanju 

predstavljamo po zastavljenih ciljih. 

7.4.1 Otrok dojema, da se ljudje, kultura, družba in okolje v času spreminjajo 
	  
Preko celotne delavnice je bilo ves čas poudarjeno, da so stvari izgledale in potekale 

drugače, kot izgledajo danes. Barjanka je otrokom povedala svojo plat zgodbe, otroci 

pa so stvari aktualizirali in jih umestili v novejši čas. Razlagali so ji, kako izgledajo 

njihova prebivališča danes, da lahko skoraj vse stvari kupimo že izdelane v trgovinah 
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z denarjem, kako hodijo v vrtec, starši pa v službo, da zaslužijo denar za hrano in 

preživetje. 

 

 
Risba 1: Eksperimentalna soba (deklica, 6 let) 

Med kasnejšim streljanjem z lokom je ena izmed deklic komentirala:  

Deklica: »Jaz bi vsak dan streljala z lokom, če bi lahko.« 

Jezerna roža: »Kaj? Kako pa vi lovite živali? A ne streljate z lokom?« 

Deklica: »Ne, mi meso kar v trgovini dobimo.« 

Deklici je bilo smešno, oziroma nepredstavljivo, da bi vedno ob lakoti odšli v gozd in 

si priskrbeli hrano. 

 

 
Fotografija 7: Streljanje z lokom (lasten vir) 
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Risba 2: Lov na medveda (deček, 5 let) 

S svojo nevednostjo jih je motivirala in spraševala ostale otroke, da bi dobila čim več 

raznolikih odgovorov, poleg tega pa jih je spodbujala k sodelovanju. Na ta način so 

otroci spoznali, da se kultura, družba, okolje in ljudje skozi čas spreminjajo.  

Zanimiv pogovor je potekal tudi med barjanko in dečkom, medtem ko je deček 

izdeloval sekiro: 

Deček: »Veš, Jezerna roža, fino bi bilo, če bi imeli sveder.«  

Jezerna roža: »Kako to misliš? Kaj pa je to sveder, tega jaz ne poznam.« 

Deček: »To je takšna naprava, ki sama dela.« 

Jezerna roža: »Kako to misliš … kar sama dela?« 

Deček: »Ja, no, mislim … tako, ane … hmm … znanost! Ja, na znanost dela.« 

 

 
Fotografija 8: Izdelovanje sekire (lasten vir) 
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Risba 3: Izdelovanje sekire (deček, 6 let) 

Deček se je zavedal, da barjanka ne razume, kaj je to sveder, kljub temu pa ni znal 

razložiti. Otroci so kmalu dojeli, da barjanka ne spada v njihov čas in da ji morajo 

vsako stvar podrobno predstaviti. Ko je vodička otroke na koncu delavnice vprašala o 

starosti kolesa, je eden izmed otrok odgovoril: »Veliknajst let«. S tem je povedal, da 

je starost kolesa res visoka, vendar pa še nima razvite predstave o tako visokih 

številkah. Pri vstopu v barjansko hišo so bili otroci očarani. Eden izmed njih je rekel: 

Otrok: »Ooo, jaz bi tudi imel takšno hišico!« 

Jezerna roža: »Koliko časa bi pa vi lahko živeli tako kot smo živeli koliščarji?« 

Otrok: »Za zmeraj!« 

Vodička: »Ooo, a res? Brez televizije, računalnikov, šole, vrtca, čokolade, igrač?« 

Otrok: »Potem pa eno uro.« 

Čeprav je bila hiša ljubka in je bila resnično drugačna od današnjih hiš, je otrok dojel, 

da poleg hiše pridejo tudi obveznosti in da bi lahko pogrešal stvari, ki so mu danes na 

razpolago, včasih pa še niso obstajale.  

7.4.2 Otrok razvija prostorske, časovne, vizualne, slušne in telesne predstave 
	  
Otroci so se oblekli v barjance, nadeli amulete in se preizkusili v barjanskih veščinah. 

S tem so si pridobili novo predstavo, kako so ljudje izgledali, v kakšnih hišah so živeli 

in kaj so delali. Z osebno izkušnjo so prišli do novih informacij in se v vlogi 

preizkusili. S tem je bil izpolnjen cilj, da otrok razvija prostorske, časovne, vizualne 

in slušne predstave. Otrok je doživel prostor, kjer so živeli koliščarji, ugotovil je, da je 

življenje koliščarjev časovno umeščeno daleč v preteklost, vizualno se je srečal z 
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oblekami in predmeti ter poslušal zvoke barja. Po koncu delavnice so znali opisati, 

kako je izgledalo kolo, kaj so uporabljali za lov, pridelavo moke, kako je izgledal dan 

koliščarja, kako je zanetil ogenj, na kakšen način in iz katerih materialov je naredil 

prebivališče … 

	  
Fotografija 9: Risanje na steno (lasten vir) 

7.4.3 Otrok skozi izkušnjo spoznava med vzrokom in posledico 
 

Med samim urjenjem barjanskih veščin, kot so izdelovanje sekire, netenje ognja, 

mletje žita, grajenje hiš, smo dosegli cilj, da otrok skozi izkušnjo spoznava vez med 

vzrokom in posledico. Otroci so se spraševali, kaj se bo zgodilo, če jim resnično uspe 

prižgati ogenj. Ugotovili so, da lahko zgori muzej, do česar seveda ni prišlo.  

 

 
Fotografija 10: Netenje ognja (lasten vir) 
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Med mletjem moke je med otrokom in barjanko prišlo do pogovora, kjer je barjanka 

vprašala otroka, koliko časa mora mleti, da napolni veliko vrečo z moko. Ko je otrok 

odgovoril, da samo dve uri, je bila barjanka presenečena nad hitrostjo opravila. Otrok 

je še nekaj časa opazoval in ko je ugotovil, da je to dolgotrajno delo, je spremenil svoj 

odgovor in rekel: »No, ali pa dve leti.« Enako je bilo pri izdelovanju sekire. Otroci so 

prišli do spoznanja, da je bilo že izdelovanje samo ene sekire res dolgotrajno. Je pa 

bila zaradi tega sekira še toliko bolj cenjena. Zadali so si cilj, da bodo v eni uri izvrtali 

luknjo. Vrtali so jo s pomočjo rogozove votle palice in zdrobljenega kremenčevega 

peska. Ko so po nekaj minutah videli, da jim je navkljub trdemu delu uspelo izvrtati le 

kakšen milimeter, so se vdali in se preizkusili še v drugih veščinah. Opravilo, ki jim je 

vzelo veliko časa, je bilo tudi tkanje. S pomočjo improviziranih statev so prepletali 

niti in izdelovali oblačilo. 

 
Fotografija 11: Tkanje obleke (lasten vir) 

 
Risba 4: Barjanec, oblečen v kožuh (deček, 6 let) 
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7.4.4 Otrok spozna življenje koliščarjev, razvija veščine in dojema vsebine, ki so 
mu podane na delavnici 
	  
Otrok je s pomočjo igre vlog, kjer se je spremenil v barjanca, spoznaval življenje 

koliščarjev, razvijal veščine in dojemal vsebine, ki so mu bile podane skozi razstavo 

in delavnico. Otroci so prišli do veliko zanimivih informacij, ki so jim bile podane na 

njim razumljiv način. Menimo, da jim je bilo prvoosebno pripovedovanje še posebej 

všeč, saj so vidno sledili barjankinim besedam, jo poslušali, spraševali in odgovarjali. 

Pritegnilo jih je dejstvo, da so se lahko sami preizkusili v barjanskih veščinah. Že ko 

so oblekli barjansko obleko in dobili amulet s posebno močjo, so se postavili v vlogo 

osebe iz zgodovinskega obdobja. To je bilo moč opaziti pri njihovem obnašanju. 

Nekateri so se, tako kot barjanka, pretvarjali, da ne razumejo o čem govorimo, si 

izmišljevali svoj jezik in se med seboj klicali po barjanskih imenih. S tem, ko so sami 

preizkusili, kako določene stvari delujejo, so dobili predstavo o življenju koliščarjev. 

Igrali so se, da lovijo živali za večerjo, da izdelujejo novo obleko, legli v hišo in si 

pripovedovali zgodbe o koliščarskih časih. Videlo se je, da so dojeli vsebine, ki so jim 

bile podane in da jih znajo uporabljati. Z izkustvenim učenjem so abstraktno 

spremenili v konkretno. 

 

 
Fotografija 12: Spoznavanje zelišč in hrane (lasten vir) 
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Risba 5: Poustvarjanje zgodbe, napad medveda na Nežno vijolico (deklica, 5 let) 

	  

7.4.5 Otrok razvija ponos in zavedanje kulturne dediščine 
	  
Opazili smo, da so si otroci veliko več kot z razstave, zapomnili s same delavnice, 

kjer so lahko vso znanje preizkusili. Več je bilo aktivnosti, bolj so sodelovali. Poleg 

tega, da so pridobivali znanje, pa so razvijali tudi ponos in zavedanje kulturne 

dediščine. Videlo se je, kako so bili navdušeni nad dejstvom, da ima prav naš narod 

najstarejše kolo na svetu. Otrokom je težko razložiti, koliko je določen predmet star in 

kakšno kulturno vrednost ima, ker si tega ne zna predstavljati. Vseeno pa otrok lahko 

dojame, da je predmet dragocen že s tem, kako ga mi opisujemo, kako je predstavljen 

in kako ga vidi. Če bi najstarejše kolo kar tako ležalo na tleh, brez zaščite, bi otrok 

dojel, da nima pretirane kulturne vrednosti. Tako pa je bilo zaščiteno in predstavljeno 

na zanimiv način. Otroci so takoj lahko opazili, da ima predmet veliko vrednost in ker 

je samo en na svetu, so sami povedali, da ga je potrebno ohranjati še za naše zanamce. 

Otroci so na delavnici lahko prijeli tudi kos mokrega lesa, iz časa koliščarjev. To je 

bil edini originalni predmet, ki so se ga lahko dotaknili, ga povonjali, ga otipavali in si 

ga zelo o blizu tudi ogledali. Sprva niso vedeli, da je to original. Takoj po tem, ko 

smo jih seznanili z vrednostjo predmeta, so se zaslišali zvoki navdušenja in s 

predmetom so pričeli ravnati še previdneje. Pred omembo starosti, je želelo moker les 

otipati le nekaj otrok. Ko pa smo jim podali še ta pomemben podatek, se je želela z 

njim spoznati večina. Pokazali so veliko zanimanje in navdušenje.  
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Fotografija 13: Sestavljanje kolesa (lasten vir) 

	  
 

 
Risba 6: Najstarejše kolo (deček, 5 let) 

 

7.5 Evalvacija delavnice  
	  
Na delavnici Veščine iz pradavnine se otroci najprej srečajo s frontalnim vodstvom – 

vodeno delavnico, v drugem delu pa z izkustveno delavnico. Tam uporabijo vsa svoja 

čutila in podoživljajo barjansko življenje. Otroci še nimajo tako razvitega besednega 

zaklada in predstave, ko jim vodič v muzeju razlaga in pripoveduje o nekem obdobju. 

Otroku je težko slediti in vpijati vse informacije, ki so mu podane. Če pa otrok te 

podane informacije skozi predmete še otipa, povonja, vidi, sliši, okusi, mu je vse 

skupaj veliko lažje predstavljivo in dojemljivo. Otrok si zgolj skozi pripovedovanje 

zgodb težko predstavlja neko zgodovinsko obdobje. Njihovo dojemanje se spremeni 

po izkustveni delavnici, ker pridobijo konkretne predstave, vidijo slike, manipulirajo s 
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predmeti, se oblečejo, si ogledajo prebivališče ... S tem pridobijo celotno predstavo, 

kako so stvari izgledale in delovale. Tako otrok kot odrasel si zgodovinskega obdobja 

ne more konkretno predstavljati. Lahko si ga predstavlja v svojem domišljijskem 

svetu, takšnega, kot je v resnici bil, pa ne. Za to potrebuje veliko podatkov, fotografij, 

slik, posnetkov, predmetov, pripomočkov, oblačil, hrane, orodja, orožja. Najbolj pa 

mu ustrezno sliko v umu doprinese konkretna izkušnja. Skozi pripovedovanje zgodb, 

izkušnje, spoznavanje s predmeti določenega zgodovinskega obdobja pa dobimo 

občutek kako je nekaj izgledalo včasih. Da bi to potrdila, sem v Vrtcu Kolezija (14 

otrok, starost 3 do 6 let) izvedla dejavnost, kjer sem jim pripovedovala enako zgodbo, 

kot jo otroci slišijo na delavnici. Otroci so po končani zgodbi narisali, kako si 

predstavljajo prizore iz koliščarskih časov. Risbe so največkrat prikazovale motiv 

napada medveda na prestrašeno Nežno vijolico, ne pa dejanskega izgleda ljudi in 

okolja tistega časa.  

 

Tako kot je že L. Tavčar (2009) poudarila, cilj obiska v muzeju ni, da bi se naučili 

vsega, kar je bilo povedano in pokazano o času koliščarjev, temveč razvijanje 

otrokovih interesov in uvajanje otrok v spoznavanje umetnosti in kulturne dediščine. 

Otroci so začutili muzej, videli kako izgleda in ga tako spoznali. Eden izmed otrok je 

komentiral, da če ne bi vseh teh muzealij shranili varno pred poškodbami, bi 

»zgodovina lahko izginila«. Zgodovina seveda ne bi izginila, bi pa lahko izginili 

mnogi predmeti, ki jih imamo sedaj in pričajo o zgodbah iz preteklosti. Po izvedbi 

delavnice je bilo videno, da otroci nimajo nikakršnih zadržkov pri sodelovanju. Radi 

sodelujejo, pomagajo in prihajajo do novih rešitev. V teoretičnem delu smo zapisali, 

kako pomembno je, da otrok dobi celostno izkušnjo, da mora muzej začutiti, se 

dotikati predmetov, jih povonjati, okusiti, videti originale. Vse to so otroci izkusili na 

delavnici. Izkazalo se je, da je izkustveno učenje resnično uspešno, saj so si prav po 

izkustveni delavnici otroci največ zapomnili. Ko so svoja doživetja narisali, je bilo 

moč opaziti le motive iz izkustvene delavnice (in zgodbe, ki jo je pripovedovala 

Jezerna roža). Na risbah niso upodabljali razstave ali predmetov v vitrinah. Po 

končani delavnici smo otroke vprašali, kaj jim je najbolj ostalo v spominu, kaj jim je 

bilo najbolj všeč in odgovori so bili poleg najstarejšega lesenega kolesa usmerjeni le 

na dejavnosti, ki so jih izvajali na delavnici. Največkrat so odgovorili, da jim je bilo 

všeč, da so lahko postali barjanci, se oblekli in si izbrali ime. Všeč so jim bila 
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opravila: lokostrelstvo, prižiganje ognja, risanje na steno, izdelava sekire – vrtanje v 

kamen in mletje žita. Zabavali so se ob dejstvu, da so lahko vstopili v barjansko hiško 

in da jih je tam pričakalo suho sadje, ki so ga lahko jedli. S tem lahko potrdimo, da 

izkustvena delavnica spodbudi otroka k razmišljanju, doživljanju in zapomnitvi. K 

pozitivni izkušnji je pripomogla tudi kostumirana vodička, Jezerna roža. Otroci niso 

niti za hip podvomili, da ni resničen lik, ampak le zamaskirana oseba. Veliko so jo 

spraševali in ji razlagali, kako stvari potekajo in izgledajo v današnjem času. S tem so 

nevede opomnili tudi sebe, da je danes življenje drugačno, kar je bil tudi eden izmed 

ciljev delavnice. Poleg splošnega vprašanja o vtisu smo jih povprašali tudi o njihovih 

novih spoznanjih. Odgovarjali so, da so se naučili, kako so živeli koliščarji, da so 

imeli kolo iz lesa, da je bilo v Ljubljani jezero, da je bil glavni (poglavar) Ostrorogi 

jelen (iz zgodbice, ki jo je pripovedovala Jezerna roža, barjanka), kako narediti sekiro, 

moko, obleko, zanetiti ogenj, da so imeli veliko dela, da so ljudje težko živeli, o 

verižicah za srečo (amuletih), da so imeli tla iz blata, da so ljudje obstajali pred našim 

štetjem, da je velika razlika med tem, kako živimo danes in kako so živeli včasih. Ti 

odgovori so nam bili v pomoč, da smo lahko delavnico še prilagodili glede na interese 

in želje otrok. Dali so nam tudi usmeritev, če so otroci pozitivno ali negativno 

dojemali delavnico in kako so doživljali muzej v celoti. 

 

V vrtcu bi bile lahko takšne dejavnosti izvajane, vendar pa vzgojitelji težko pridejo do 

originalnih predmetov in muzejske izkušnje. Otroku veliko pomeni, da muzej vidi, se 

v njem sprehodi, vonja tisti poseben vonj muzejev, opazuje dogajanje okoli njega, se 

rokuje z originalnimi predmeti in doživlja nekaj novega. Otroci se morajo zavedati 

svoje kulturne dediščine in kako pomembno je ohranjanje le-te. Če jim bomo to 

ozaveščenost dali že v zgodnjih letih, jo bodo ohranili tudi kasneje, ko bodo odrasli. V 

zadnjih nekaj letih se vrtci in šole vse več odločajo za obisk muzejev. Muzej da 

otrokom nov pogled na svet, jim prikaže, kar jim druge ustanove ne morejo, jim dajo 

izkušnjo, kjer drugje ni mogoče in seveda vplivajo na otrokovo širjenje znanja. Kako 

široko bo to znanje, ni moč opredeliti. Odvisno je od posameznika. Možno je, da se 

bo to znanje uporabilo šele v prihodnosti v povezavi z nekim drugim znanjem. Lahko 

pa trdimo, da vsaka ustanova, oziroma vsako novo znanje pripomore k temu, da otrok 

lažje dojema kaj se dogaja okoli njega in pripomore k širjenju znanja. O kakovosti in 

uspešnosti programa smo vprašali tudi vzgojiteljice, ki so prišle z otroki na delavnico. 
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Strokovnim delavkam vrtca je bila delavnica všeč, zdela se jim je zanimiva, 

dinamična in poučna. Zanimivo se jim je zdelo, da lahko otroci skozi lastno izkušnjo 

prihajajo do novih spoznanj in se na neprisiljen način učijo skozi igro. Ena izmed 

vzgojiteljic je zapisala: »Delavnica in sama razstava sta odlični. Vodička delavnice je 

odlična motivatorka, igralka in se zna približati otrokom. Takšni kustosi so redki. 

Čestitam.« Vzgojiteljice so bile zadovoljne z izvedbo, motivacijo, izbrano stopnjo 

zahtevnosti in načinom podajanja podatkov. Z njihovimi mnenji smo si potrdili dobro 

zastavljenost delavnice, kjer se otrok preko igre zabava in se tako nezavedno uči. 

 

V strokovni literaturi večkrat zasledimo, da obiskovanje kulturnih ustanov pozitivno 

vpliva na ozaveščanje kulturne dediščine. Otrok v muzeju spozna, koliko so vredni 

predmeti na razstavi in na kakšen način moramo z njimi ravnati. Med vodstvom otrok 

po razstavi mi je eden izmed otrok ob omembi, da je to najstarejše kolo prvič na očem 

javnosti, odkar so ga arheologi našli, ponosno odgovoril: »O, to pa je velika čast.« 

Ohranjanje kulturne dediščine je pomembno. Otrokom na delavnici povemo, da če ne 

bi zgodovinskih dragocenosti ohranjali, naši zanamci tega ne bi bili več deležni. 

Zgodovina je vsepovsod okoli nas in prav je, da otrok to zaznava in razvija ponos. 

Menimo, da kulturne ustanove, natančneje muzeji, pozitivno vplivajo na ozaveščanje 

kulturne dediščine, saj je v mnogih primerih šele muzej ali galerija tisti prvi stik 

zavedanja kulturne dediščine in zavedanja pomembnosti ohranjanja le-te.  
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8  ZAKLJUČEK 
 

V prvem, teoretičnem delu, smo se seznanili s teorijo, ki zadeva muzeje. Programi v 

muzejih so zastavljeni tako, da privabljajo širok spekter obiskovalcev, od tistih 

najmlajših do najstarejših. Pomemben faktor pri sestavljanju in izvajanju muzejskih 

programov so muzejski pedagogi. Muzeji in muzejska pedagogika so se na 

Slovenskem v primerjavi s tujino razvili precej pozno. Sprva je bila glavna naloga 

shranjevanje artefaktov, šele kasneje pa je to postalo izobraževanje in prikaz 

zgodovine širši publiki. Ljudje v muzeje prihajajo zaradi različnih interesov. Eden 

izmed teh je tudi želja po novem znanju. Učenje v muzeju poteka na različne načine. 

Obiskovalci se srečajo z različnimi pristopi, od vodenih ogledov, avdio in 

avdiovizualnih medijev, praktičnih delavnic, didaktičnih razstav, igre vlog do 

dejavnosti izven muzejev, kot so razni terenski izleti in obiski arheoloških parkov.  

 

Najmlajši obiskovalci potrebujejo posebne programe in pristope. Otroci se najlažje 

učijo preko igre in izkustvenega učenja. Jasno je, da je izkustveno učenje pomembno 

v predšolskem obdobju, saj imajo otroci drugačne predstave dojemanja. S takšnim 

načinom učenja ga usmerimo in mu podamo podatke na način, da jih bo najlažje 

razumel. Pristop, ki se povezuje z izkustvenim učenjem, je “hands-on”. S tem 

pristopom posameznik celovito spozna predmet, ga vidi, otipa, povonja, posluša 

zvoke in ga okusi, če je to mogoče. Uporabi vse svoje čute in tako pridobi kar 

najboljšo predstavo o predmetu. 

 

Vse to smo potrdili s primerom dobre prakse v empiričnem delu. Pripravili smo 

muzejsko delavnico za predšolske otroke na temo koliščarjev. Ker je časovno to 

zgodovinsko obdobje toliko oddaljeno, je bilo potrebno uporabiti posebne pristope in 

metode dela, ki so otrokom kar najbolje približale omenjeno obdobje. Razstava  

(Kolo, 5200), je bila zasnovana mistično, zanimivo in je otrokom dala posebno 

doživetje, občutenje same institucije in pozitivno vrednotenje predmetov. V tem delu 

smo želeli otrokom na igriv način razložiti časovno in krajevno umestitev koliščarjev, 

jih spoznati s pomembnimi predmeti in jih pripraviti na praktično delavnico. V 

drugem delu delavnice smo s prvoosebnim, kostumiranim vodstvom, želeli otrokom 

na nov, privlačen način prikazati dan koliščarjev, njihova vsakdanja opravila in 

življenje. To nam je uspelo, saj so otroci kostumirano vodičko občudovali, jo 
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poslušali in bili s tem dobro motivirani. Otroci so si skozi razstavo in delavnico 

razvijali kulturno ozaveščenost, saj je bilo moč čutiti njihovo navdušenost, skrb 

ravnanja s predmeti, čudenje življenja v preteklosti, občudovanje ljudi ter kaj vse so 

ljudje zmogli brez tehnologij, kakršne poznamo danes. Skozi risbe je bilo videti, kako 

natančno so si zapomnili izgled predmetov in predstavo dogajanja. Zanimivo jih je 

bilo spremljati med vodenim delom delavnice, razstavo in izkušenjsko delavnico. 

Ugotovili smo, da so otroci bolje motivirani, če lahko določeno stvar sami 

preizkusijo, vidijo, otipajo, ne pa da o njej le slišijo in si jo ogledujejo za steklom. Ena 

izmed vzgojiteljic je v evalvaciji delavnice zapisala zanimiv komentar: »Primerno za 

otroke naše starosti, zelo domiselne delavnice, ker smo se pobarvank na delavnicah v 

muzejih že naveličali.« Komentarji, kot je ta in odzivi otrok so nam potrdili dobro 

zasnovo in izvedbo delavnice. 
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