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UVOD

V sodobnih raziskavah je mogoče zaslediti, da nevroznanost pomembno vpli-
va na spremembe v tradicionalnih pristopih k razumevanju kognitivnega razvoja 
in ponuja nove teoretične okvire za raziskovanje v kognitivni in razvojni psihologiji 
(Tancig 2008). Dognanja so neposredno povezana tudi z vzgojo in izobraževanjem. 
Razsežnosti, ki jih ponujajo izsledki kognitivne znanosti (predvsem nevroznanosti), 
osvetljujejo tudi pomen vključevanja telesa v proces vzgoje in izobraževanja. Poudarja 
se povezanost med človekovo telesno oziroma gibalno dejavnostjo in kognicijo.

Glede na rezultate dosedanjih raziskav se gib pri pouku v slovenskih šolah upora-
blja predvsem kot sprostitev (minuta za zdravje) in motivacijsko sredstvo (učenje skozi 
igro in gib) v prvem triletju osnovne šole. Ustvarjalni gib kot učni pristop uvaja v vsa 
predmetna področja le peščica učiteljev, v največji meri k glasbeni vzgoji, jeziku in de-
loma matematiki, pri drugih predmetnih področjih pa je učenje skozi ustvarjalni gib 
zanemarljivo (Kroflič 1999; Geršak et al. 2005; Geršak 2007).

V primerih dobre prakse se pri tovrstnem učenju in poučevanju kažejo številni po-
zitivni učinki na vseh področjih otrokovega razvoja, ki jih v prispevku predstavimo sko-
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zi rezultate kvalitativne raziskave. Prispevek osvetli nekatere teorije, ki so neposredno 
povezane s sodobnimi učnimi pristopi, med katere spadata tudi poučevanje in učenje 
skozi ustvarjalni gib, ki v učnem procesu poveže otrokovo telesno, gibalno dejavnost s 
psihičnimi procesi. Govorimo o tako imenovani utelešeni kogniciji (embodied cogniti-
on oziroma embodiment).

OPREDELITEV USTVARJALNEGA GIBA KOT UČNEGA PRISTOPA 

Ustvarjalni gib je aktiven pristop učenja raznih vsebin s pomočjo telesa. Oprede-
limo ga kot pristop oziroma način dela, kjer je gib sredstvo za motiviranje, razlago in 
udejanjanje učne snovi. Ustvarjalno učenje skozi gib vključuje ponazarjanje z giba-
njem, gibalne didaktične igre, gibalne ritmične igre, gibalno dramatizacijo, gibalno-
-plesno izražanje, gibalno-rajalne igre in gibalne sprostitvene dejavnosti.

Ko govorimo o ustvarjalnem gibu kot pristopu za učenje in poučevanje različnih 
vsebin kurikuluma, se naslanjamo na dve področji; na eni strani na gibanje, na drugi 
pa na umetnost. Pri implementaciji ustvarjalnega giba v šolski prostor sta to neločljivi 
celoti, saj pristop zagovarja proces učenja, kjer uporabljamo telo – gibanje –, po dru-
gi strani pa se skozi gib tudi umetniško izražamo oziroma ustvarjamo samega sebe. 
Pristop torej vzporedno dosega cilje gibalnega področja in umetnostnega področja v 
smislu medpodročnega povezovanja in vključevanja sodobnih učnih pristopov.

Raziskave ustvarjalnega giba kot učnega pristopa so redke, največkrat pa del po-
moči z umetnostjo – plesne terapije. Ustvarjalni gib se opredeljuje predvsem kot ume-
tniško izražanje, manj pa kot pristop za učenje splošnih kurikularnih področij. 

Pregled nekaterih raziskav s področja implementacije giba kot učnega pristopa

Raziskave v svetu in pri nas poudarjajo pomen uporabe ustvarjalnega giba kot 
učnega pristopa za otrokov celostni razvoj. Pozitivni učinki učnega pristopa se kažejo 
predvsem na čustveno- socialnem področju otrokovega razvoja, saj metoda temelji na 
kooperativnem učenju. V prispevku želimo poudariti predvsem povezavo učnega pri-
stopa s kognitivnimi procesi pri otroku, zato predstavljamo nekatere izsledke raziskav, 
ki se osredotočajo na otrokov kognitivni razvoj.

Jensen (1998) je opisal povezavo med gibanjem in učenjem kot pozitiven vpliv 
na možganske funkcije. Na področju pomnjenja je Sprenger (1999, 75) opisal različne 
gibalne strategije, ki spodbujajo pomnjenje. Kentel in Dobson (2007) ugotavljata, da 
so bili otroci, ki so bili med poukom deležni gibalno-plesnih dejavnosti za dosego uč-
nih ciljev, zelo motivirani za učenje. Breda Kroflič (1992, 1999) je na reprezentativnem 
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vzorcu učencev razrednega pouka raziskovala učinke plesa in ustvarjalnega giba kot 
celostne metode poučevanja in učenja glede na nekatere vidike intelektualnega, emo-
cionanlega in socialnega razvoja učencev. Rezultati so pokazali statistično pomembne 
korelacije na ustvarjalno mišljenje otrok, poleg tega je raziskava pokazala pozitivne 
učinke na motivacijo, razumevanje učnega gradiva, pomnjenje, samozavest, medse-
bojne odnose, strpnost, počutje učencev in učiteljev ter ustvarjalna stališča učiteljev.

Pozitivne učinke uporabe ustvarjalnega giba kot del celostnega pristopa k zgodnje-
mu poučevanju matematike pri temi osna simetrija sta raziskovali Cotičeva in Zurčeva 
(2004), ki sta ugotovili, da so razlike v dosežkih otrok pri preverjanju znanja statistično 
pomembne v korist eksperimentalne skupine (ki je bila deležna poučevanja matematič-
nih pojmov skozi ustvarjalni gib kot učni pristop). Pri matematiki so se pozitivni učinki 
omenjene metode pokazali tudi v znanju merjenja količin (Cotič et al. 2010).

Lermanova (2002) predstavlja pozitivne učinke na kognicijo pri učencih, ki so skozi 
ustvarjalni gib in ples spoznavali kemijske vsebine.

Geršakova, Novakova in Tancigova (2005) so s kvalitativno interpretativno akcijsko 
raziskavo ugotavljale, kateri so pozitivni učinki vključevanja ustvarjalnega giba v pouk. 
Izkazalo se je, da učitelji opažajo pri učencih največ vplivov na socialno-čustvenem po-
dročju in prav tako na kognitivnem. Učitelji namreč omenjajo, da pri učencih z uvaja-
njem ustvarjalnega giba kot učnega pristopa zaznavajo večjo ustvarjalnost, izboljšano 
koncentracijo, domišljijo, večje zanimanje, oziroma višjo motivacijo, samostojnost in 
delovno učinkovitost.

Pozitivni učinki na kognitivnem področju otrokovega razvoja se kažejo tudi pri im-
plementaciji ustvarjalnega giba pri likovni vzgoji (Geršak, Prunk 2010). Analiza rezulta-
tov je pokazala večjo motivacijo, ustvarjalnost in boljše razumevanje likovnih pojmov 
eksperimentalne skupine v odnosu do kontrolne.

Pozitivne vplive gibanja na kognitivni razvoj pri otrocih je Davies s soavtorji (2007) 
ugotavljal tudi pri vključevanja otrok s čezmerno telesno težo v aerobno vadbo.

Prav tako številne raziskave pričajo o pozitivnih učinkih uporabe pristopa ustvar-
jalnega giba pri delu z otroki s posebnimi potrebami in različnimi učnimi zmožnostmi 
(Caf et al. 1997; Grubešič 2001; Skoning 2008). 

TEORIJE RAZVOJA IN VLOGA GIBANJA ZA CELOSTEN OTROKOV 
RAZVOJ

Pri utemeljevanju pomena gibanja za učenje se poleg rezultatov empiričnih raz-
iskav naslanjamo tudi na različne teorije razvoja. Piaget (1926, 1952) je utemeljeval 
pomen gibanja za razvijanje kognitivnega in psihomotoričnega področja. Senzomoto-
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rično aktivnost označuje kot primaren dejavnik v razvoju kognitivnih procesov – pred-
vsem v predšolskem obdobju. Gesellova (1940) teorija rasti in razvoja odkriva močan 
poudarek fizične in motorične komponente človekovega vedenja. Opisal je splošna 
obdobja, v katerih se pojavljajo temeljne motorične spretnosti, ki jih je obravnaval kot 
pomembne kazalnike socialne in čustvene zrelosti. Havighurst (1953) je prikazal razvoj 
kot rezultat medsebojnega delovanja bioloških, socialnih in kulturnih sil. Poudarja soci-
alni vidik razvoja in pomembnost gibanja, igre in telesnih dejavnosti za otrokov razvoj. 
Feldenkraisova (1990) teorija ozaveščanja skozi gibanje poudarja pomen gibanja kot 
celostnega učenja, ki ga opredeli kot senzomotorični proces, ki vključuje celotno telo 
kot somatopsihično enoto. Učenje z gibanjem razlaga kot holistični proces, ki poteka 
skozi delovanje (learning by doing) in je globinsko izkustven proces. Poudariti je treba 
tudi medsebojno učinkovanje duševnega in telesnega delovanja, holistični mind-body 
oziroma body-mind proces (Serlin 1997). Uporaba ustvarjalnega giba kot učnega pri-
stopa se prav tako naslanja na teorijo mnogoterih inteligenc (Gardner 1995). 

Ko potegnemo vzporednice med različnimi avtorji oziroma teorijami, ugotovimo 
skupne značilnosti: pomembnost gibanja, učenja skozi gib in gibalne igre za otrokov 
vsestranski razvoj. Vpliv učenja z gibanjem se kaže na vseh področjih otrokovega ra-
zvoja, saj ima ustvarjanje skozi gib pomembno vlogo pri izoblikovanju pojmovanja 
samega sebe, pri razvoju vrstniških odnosov in sodelovanju v skupini ter lažjemu in 
trajnejšemu razumevanju učne snovi. Po Vigotskem (1977) se socialno vedenje razvija 
s kognitivnimi veščinami v interakciji z drugimi, ki usmerjajo našo percepcijo, sklepa-
nje, razlago dogodkov ter pričakovanja v zvezi z bodočimi dogodki. Izhodišče njegove 
teorije je, da miselne sposobnosti niso toliko odvisne od prirojenih dejavnikov, ampak 
so predvsem produkt posameznikove aktivnosti v socialnih institucijah kulture, kjer 
odrašča (Thomas 1992). Z načrtnim impliciranjem ustvarjalnega giba namreč otrokom 
omogočimo samoizražanje, sodelovanje, reševanje problemov v skupini, upoštevanje 
drug drugega, strpnost in prijateljske odnose. 

Ustvarjalni gib kot učni pristop se vključuje v svetovni trend raziskovanja holistič-
nega pristopa v vzgoji in izobraževanju (nevrolingvistično programiranje, »learning in 
new dimensions«, »affective education«, »learning beyond cognition«) in raziskuje pove-
zovanje analitičnega in celostnega, logičnega in intuitivnega, znanstvenega in umetni-
škega, duhovnega in telesnega. Prav tako je ustvarjalni gib učenje z umetnostjo in sko-
zi umetnost ter dosega cilje kulturno-umetniške vzgoje – pristopa umetnosti v vzgoji 
in izobraževanju – Arts in Education, ki poudarja vrednost in uporabnost umetnosti kot 
izražanja v učnem procesu (Road Map for Arts Education).



533

VESNA GERŠAK, MISLITI SKOZI GIB IN PLES: USTVARJALNI GIB KOT UČNI PRISTOP

533

UTELEšENA KOGNICIJA

Ko razpravljamo o tezi, kakšna je povezava med telesom in kognicijo, zakaj imple-
mentirati ustvarjalni gib kot učni pristop v šolske klopi, se naslanjamo na prispevek 
Tancigove (2007) o kognitivni znanosti in učenju, kjer avtorica poudarja pomen učin-
kovitega učenja v današnji na znanju utemeljeni družbi. Avtorica meni, da površinsko 
učenje, ki je značilno za tradicionalne pristope k učenju, ki se naslanjajo na behaviori-
zem, ne zadostijo potrebam sodobne družbe. Kognitivizem v ospredje postavlja višje-
nivojske oblike učenja, ki temeljijo na konstruktivističnih učnih pristopih in aktivnem 
učenju (kamor spada tudi učenje preko ustvarjalnega giba, ki je celostni učni pristop/
aktivno učenje/izkustveno učenje).

Pri tovrstnem učnem pristopu gre tudi za timsko delo, kooperativno in kolabo-
rativno  učenje, med učenci je vidna močna skupinska dinamika. Z vlogo socialnega 
konteksta v kognitivnem razvoju se ukvarja tudi kognitivna psihologija, sociokultur-
ni pristop pa je imel pomemben vpliv na nekatere discipline kognitivne znanosti 
(Tancig 2007).

Na področju kognitivne znanosti je Gibbs (2006) zbral in opisal veliko število 
empiričnih dokazov iz različnih področij (npr. percepcija, predstavljivost, mišljenje 
in komunikacija, kognitivni razvoj, čustva, zavest), ki podpirajo utelešenje – embodi-
ment – človekovega uma, tesno povezanost med človekovo telesno, gibalno dejav-
nostjo in psihičnimi procesi. Najnovejši dokazi o omenjeni povezanosti in součinko-
vanju prihajajo s področja nevroznanosti. Raziskave t. i. zrcalnih nevronov kažejo, da 
je omenjeni zrcalni nevronski sistem osnova za našo zmožnost osmišljanja percepcij, 
gibalne dejavnosti in emocij drugih oseb, na kateri temelji pojav empatije in teorije 
uma (Tancig 2008).

Preučevanje odnosa možgani : duševnost je področje odnosa telo : duševnost, saj 
so možgani telesni organ. Gre za vprašanje dualizma ali holizma. Že osemdeseta in 
devetdeseta leta so prinesla nove interdisciplinarne ugotovitve nevroznanosti in ko-
gnitivne znanosti, nove interdisciplinarne modele delovanja človekovih možganov in 
duševnih procesov.

Novejše raziskave poskušajo ugotoviti, kako je motorična dejavnost reprezentira-
na v možganih in kako so povezane gibalna dejavnost, imitacija in namere. Prelomnico 
na tem področju predstavlja odkritje t. i. zrcalnih nevronov za reprezentacijo motorič-
ne dejavnosti. Raziskave kažejo, da se zrcalni nevroni aktivirajo, ko izvajamo določene 
gibe ali ko samo opazujemo druge osebe pri gibanju. 

Možgani so del telesa, ki je vključeno/vgrajeno v fizično in socialno okolje. Uteleše-
nje se nanaša na dejstvo, da so možgani del telesa in da telo predstavlja filter informacij 
iz okolja. Načini delovanja čutil bodo torej omejevali razvoj mentalnih predstav. Poleg 
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tega telo omogoča otroku, da manipulira z okolico. »Utelešenjski vidik poudarja pro-
aktivnost v raziskovanju okolice kot temeljni vidik kognitivnega razvoja …, otrok … 
izbira izkušnje, iz katerih se bo učil« (Westermann et al. 2007 v Goswami 2008, 400).

Filozofi, kognitivni znanstveniki in raziskovalci umetne inteligence, ki raziskujejo 
utelešeno kognicijo (embodied cognition) in utelešen um (embodied mind), menijo, 
da je narava človeškega uma v veliki meri določena z obliko človeškega telesa. 

Različni vidiki kognicije so kot ideje, misli, koncepti in kategorije oblikovani z vi-
dika telesa. Ti vidiki vključujejo zaznavni sistem, intuicijo, ki je osnova za sposobnost 
gibanja, dejavnosti in interakcijo z okoljem ter avtohtono razumevanje sveta, ki je 
vgrajeno v telo in možgane.

Utelešeno delovanje želi poudariti dva vidika.:
1. kognicija je odvisna od izkušenj, ki jih pridobimo s svojim telesom, opremljenim z 

različno senzomotoriko;
2. posamična senzomotorika je tudi sama vgrajena v bolj širok biološki, psihološki in 

kulturni kontekst.
S pojmom delovanje poudarimo, da so senzorični in motorični procesi ter zazna-

vanje in delovanje fundamentalno neločljivi v kogniciji. Oboji niso samo neločljivo po-
vezani, tudi razvijali so se skupaj (Varela et al. 2000, 172–173).

»Organizem ne more biti primerjan s tipkovnico, na katero lahko igrajo zu-
nanji dražljaji, katerih prava oblika je orisana. Razlog je v tem, da tudi orga-
nizem sam prispeva k tej obliki /…/ lastnosti objekta in nameni subjekta /…/ 
niso samo pomešani, ampak tudi sestavljajo novo celoto« (Marleau-Ponty 
1962 v Varela et al. 2000, 173–174).

Sweetzerjeva (1984) opiše določene študije primera teh procesov v lingvistiki. Trdi, 
da lahko razložimo zgodovinske spremembe pomena besed v jezikoslovju z metafo-
ričnim širjenjem od konkretnih in telesno relevantnih občutkov osnovnih kategorij in 
slik shem do bolj abstraktnih pomenov – npr. videti (to see) pomeni razumeti (to un-
derstand) (Varela et al.  2000, 178). 

Peruš (1995, 13) razmišlja, da je neumestno reducirati možgansko-duševne pro-
cese le na njihovo nevrofiziološko podlago ali jih zožiti le na njihovo duhovno nad-
gradnjo. Možgani kot biološka materialna podstat in duševnost kot vsebina oziroma 
stanje tega nevronskega sistema, ki prerašča z dinamičnimi medsebojnimi odnosi in 
procesi v neskončnost duha in zavesti, so nedeljivo »eno, soodvisno in dopolnjujoče 
se«, le da se nam to eno kaže kot mnogoterost v različnih manifestacijah. 
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Percepcija telesa

Človek je in ima specifično telo, ki ga poudarja in primerja s telesi drugih živih bitij. 
Specifično je predvsem po načinu, kako človek svoje telo živi, doživlja in se ga zaveda. 
Zavest je namreč sposobnost povezati dogajanje s telesom in v telesu z duševnimi 
dogajanji, ki jih uravnavajo možgani in živčni sistem (Južnič 1998, 10–11). Človekovo 
občutenje lastnega telesa je bistveni vidik njegovega samozavedanja, ki je povezano 
z obstajanjem drugih teles. Telo je tudi temeljni vložek človekove identitete. V njem 
se mora istovetiti in komunicirati z drugimi. Tudi to je razlog, zakaj ga želi obvladati in 
nadzorovati, zlasti ko želi lastno telo prilagoditi družbenim normam (Idib. 28). Telo je s 
svojimi čuti(li), zaznavami in dojemanji vir človekovih izkušenj, ki jih zbira, preverja in 
primerja z izkušnjami drugih ljudi ter jih izraža na najrazličnejše načine. 

Telo je nedvomno najstarejše izrazno in komunikacijsko sredstvo (Telban 2002, 23), 
saj človek z najrazličnejšimi načini izražanja telesa prikazuje svoje udejstvovanje v neki 
družbi. Telo namreč preko posredovanja sprejema veliko vplivov iz okolice in jih pre-
delane ali nepredelane tja tudi vrača (Južnič 1998, 32–33). Plesno izražanje, recimo, 
uporablja enake osnovne možganske funkcije za konceptualizacijo, kreativno izraža-
nje in spomin kot jezikovno izražanje in je pomemben člen v komunikaciji (Barnard, 
Spencer 1996).

Laban (2002) ugotavlja, da je gibanje rezultat želje po nečem, kar naj bi imelo neko 
vrednost, ali stanja duha. Oblika in ritem gibanja opredeljujeta namen osebe, ki se gi-
blje v določeni situaciji. Lahko gre za trenutno počutje in reakcijo ali za stalne osebno-
stne poteze. Na gibanje vpliva tudi okolje – okolje, v katerem se gibanje dogaja, gibe 
obarva.

Utelešenje vodi k vključevanju giba kot učnega pristopa v šolo

Gibanje je sredstvo samozavedanja in naraven način izražanja. V otrokovem ži-
vljenju je ključno za pridobivanje in izražanje občutij, spoznanj, razpoloženj, čustev in 
razvoj mišljenja. Otrok z njim izraža to, kar se poraja v njegovem telesu in duševnosti. 
Čim mlajši je, tem bolj spontan je pri gibanju, ki ga povezuje s sovrstniki, pa tudi s sa-
mim seboj. Ponuja mu zadovoljstvo, zabavo in hkrati razvija harmonijo duha in telesa 
ter spodbuja njegovo domišljijo in ustvarjalnost.

Otroci svoje telo uporabljajo za igro, učenje, komunikacijo in izražanje čustev. Gi-
banje je zanje predstavlja stik s konkretnimi pojavi, kar je temelj za kasnejšo abstrakci-
jo. Izkušnje, ki jih pridobijo z lastno aktivnostjo, so temelj njihovega znanja.

Tim Burns (2011) podaja ugotovitve nevroznanstvenikov, ki potrjujejo pozitiven 
vpliv gibanja na delovanje možganov. Najnovejša dognanja implicira na šolsko pra-
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kso s spreminjanjem metod poučevanja, prilagojenim spoznanjem o delovanju mo-
žganov. Kot primer dobre prakse izpostavi Orffovo metodo poučevanja, po kateri se 
učenci skozi ritem, gibanje in glasbo učijo različne učne predmete.

Učenje skozi gib implicirajo v šolsko prakso tudi nekatere metode, kot so Wamba-
chova konvergentna pedagogika, pri kateri se otrok skozi izraz telesa ob glasbi osvo-
baja in gradi svojo osebnost. Metoda združuje dejavnost, misel, telo in duha v celosten 
učni pristop k učenju jezika, umetnosti, matematike … Izpostavljen je vidik telesa kot 
pomemben vir znanja o sebi in drugih, kot bistvo v komunikaciji in pomen telesne 
izkušnje pri učenju. Breslerjeva (2005) v utelešenosti poudarja radikalne posledice v 
odnosu do znanja, učenja in poučevanja.

Kinestetično učenje daje otrokom možnost aktivnega vključevanja v ustvarjalni 
proces, s čimer poglabljajo kognitivni razvoj in razvijajo boljšo medsebojno komunika-
cijo. Z uspešno učno uro, pri kateri se uporabi kinestetična metoda poučevanja, učitelj 
omogoča učencem, da s pomočjo lastnega telesa pridobivajo potrebno znanje in razu-
mevanje, kar jim pomaga pri razumevanju pojmov in pojavov. 

Prednosti gibalnega sodelovanja učencev pri pouku so številne in daljnosežne. 
Gibanje pomaga učencem:

 – osredotočiti se in sodelovati pri pouku,
 – uporabiti kinestetično inteligenco, 
 – razumeti različne pojme in učne vsebine,
 – razvijati in izboljšati višje ravni miselnih sposobnosti, 
 – komunicirati na edinstven način in ceniti umetniško izražanje,
 – razvijati prostorsko zavest,
 – sodelovati z drugimi in si medsebojno pomagati (Zakkai 1997, 10). 

Z vključevanjem gibalno-plesnih aktivnosti v vzgojno-izobraževalni proces uva-
jamo celosten pristop k poučevanju. Tako pouk postaja celovit proces doživljanja, gi-
banja in spoznavanja, ki aktivira telesne, čustvene, razumske in duhovne zmožnosti 
učenca.

Frostigova (1989) razlaga, da je gibanje vir zadovoljstva in sprostitve, zato naj bi 
bilo vpleteno v celotni učno-vzgojni proces kot sredstvo za učenje najrazličnejših vse-
bin, saj se, kadar učenje povežemo z gibanjem, človek uči hitreje in bolj učinkovito. Av-
torica trdi, da bi moralo biti gibanje sestavni del vsake učne ure, saj naporno učno delo 
z vrsto frustracij ustvarja pri otrocih hude napetosti. Z malo domiselnosti, dobre volje 
in znanja se to da izvesti v še tako skromnih razmerah vsakdanjega pouka. Porabljeni 
čas pa se bogato obrestuje, saj so otroci potem sposobni bolj zbrano in zavzeto delati.

Z gibalnimi dejavnostmi učenec razvija naslednje psihične funkcije in sposobnosti:
 – motorične sposobnosti (koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost in natanč-

nost),
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 – samozavedanje (pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, telesna 
slika, zavedanje telesa),

 – zavedanje prostora in časa,
 – govor,
 – zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju, senzibilnost za dogajanje v socialnem 

okolju,
 – višje spoznavne funkcije (pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje),
 – ustvarjalnost,
 – čustveno in socialno prilagojenost.

Razvita gibalna spretnost vpliva posredno na celotno sposobnost učenja, ker de-
luje na telesno počutje in na temeljne sposobnosti, ki so podlaga učenja, to so: spomin, 
zaznavanje, zbranost, prilagajanje v času in prostoru, asociativni procesi in sposobnost 
reševanja problemov (Frostig 1989).

Za ustvarjalno vedenje, ki ga spodbujamo z metodo ustvarjalnega giba, je zna-
čilno udejanjanje različnih vsebin. To pomeni, da pri reševanju problema subjekt ne 
ostane na predstavni in verbalni ravni, ampak prevede zamisel v akcijo, katere izrazno 
sredstvo je gib. (Kroflič 1999, 233).

RAZISKAVA O UČINKIH VKLJUČEVANJU USTVARJALNEGA GIBA V 
POUK

Opredelitev problema

Raziskavo smo zasnovali na podlagi teoretskih spoznanj in rezultatov predhodnih 
empiričnih študij, ki so dokazale, da lahko ustvarjalni gib kot učni pristop vpliva na 
spremembo kognitivnih sposobnosti pri otrocih. Izhajajoč iz navedenega smo obliko-
vali anketni vprašalnik, ki je zajemal vprašanja zaprtega in odprtega tipa o stališčih in 
opažanjih učiteljev, ko v razredu uporabljajo ustvarjalni gib kot učni pristop.

Zanimalo nas je, v kolikšni meri učitelji razrednega pouka poznajo in pri poučeva-
nju uporabljajo ustvarjalni gib, ugotovitve in stališča učiteljev o uporabi ustvarjalnega 
giba pri pouku in njihova opažanja sprememb v razredu. 

V prispevku objavljamo le del kvalitativne raziskave, ki se navezuje na opažanja 
sprememb ob uvajanju ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v razredu.
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Raziskovalno vprašanje

V1: Kaj učitelji opažajo v razredu, ko pri poučevanju uvajajo metodo ustvarjal-
nega giba?

Metodologija

Vzorec

V raziskavi je sodelovalo 148 učiteljev, od katerih je bilo 52,2 % razrednih učiteljev, 
8,2 % vzgojiteljev, v raziskavi pa so bili vključeni tudi študenti 4. letnika razrednega 
pouka (36,7 %), ki so obiskovali izbirni predmet ustvarjalni gib, ter njihovi mentorji na 
osnovnih šolah v sklopu opravljanja strnjene enomesečne pedagoške prakse v okviru 
UL Pedagoške fakultete.

Preostali delež predstavljajo pomočniki vzgojiteljev, specialni pedagogi in pred-
metni učitelji, ki so se udeležili izobraževanj in modulov, povezanih z ustvarjalnim gi-
bom. Sodelujoči v raziskavi so bili iz različnih regij Slovenije, največ iz Ljubljane in njene 
okolice (37,4 %) in 18,4 % iz koprske regije.

Metode obdelave podatkov

Pri zasnovi raziskave in kvalitativni analizi podatkov smo se oprli na prispevke raz-
ličnih avtorjev. Sagadin (2001, 13) meni, da kvalitativno raziskovanje »teži k celostne-
mu in poglobljenemu zajetju pojavov, v čim bolj naravnih razmerah ter v kontekstu 
časa in kraja«. Če želimo raziskati naš obravnavani problem celostno, je nujno vključiti 
poglede, doživljanje in opažanje učiteljev, ki uvajajo dokaj nepoznan učni pristop v 
prakso.

V raziskavi smo torej uporabili kvalitativni raziskovalni pristop. Odgovore učiteljev, 
ki so bili zbrani z uporabo odprtih vprašanj v anketnem vprašalniku, smo razvrstili po 
ponavljajočih se lastnostih in uredili v seštevek vseh frekvenc iz množice lastnosti. Po-
datke smo statistično obdelali v programu Microsoft Excel.

Rezultati in interpretacija

Iz rezultatov, ki jih prikazujemo v Tabeli 1, je razvidno, da učitelji pri uporabi ustvar-
jalnega giba pri pouku najpogosteje opažajo, da delo v razredu poteka sproščeno in 
da so pri takšnem poučevanju sproščeni tudi učenci (19,3 %). Mnogo učiteljev pri ome-
njenem pristopu opaža večjo motiviranost učencev (11,8 %) in sodelovanje pri pouku 
(10,6 %).
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Učitelji zaznavajo pozitivne učinke učnega pristopa, saj uporaba tovrstnega uče-
nja in poučevanja poleg vplivov, ki jih ima na kognicijo, ustvarja razmere, v katerih 
otroci in odrasli zadovoljujejo temeljne potrebe po gibanju, druženju in sprejetosti v 
skupini. Prav tako omogoča zadovoljitev človekovih potreb po sodelovanju in ustvar-
jalnem delovanju, s čimer se posameznik samouresničuje.

Tabela 1: Pozitivni učinki uporabe ustvarjalnega giba pri pouku.

Ugotovitve, do katerih so prišli učitelji, ko so 
uvajali poučevanje skozi gib Število Odstotek [%]

Sproščeno delo, sproščeni učenci 64 19,3

Motiviranost 39 11,8

Učenci raje sodelujejo, so navdušeni, tak način 
dela jim je bližji 35 10,6

Boljša komunikacija, krepitev odnosov 29 8,7

Trajnejša, lažja zapomnitev 21 6,4

Učenci se umirijo 16 4,8

So telesno aktivni, kar je učencem posebej všeč, 
lahko se izrazijo z gibom 16 4,8

Učenci uživajo, se zabavajo, se  nasmejijo 14 4,2

Večja zbranost 13 3,9

Boljše razumevanje snovi 10 3,0

Se učijo skozi igro 7 2,1

Popestritev pouka 6 1,8

Pozitivno vzdušje 5 1,5

Učenci sproščajo svojo energijo 4 1,2

Učitelj opazi lastnosti otrok, ki jih prej ni poznal 4 1,2

Ustvarjalnost 4 1,2

Izvirnost 4 1,2

Razvijanje prijateljstev 4 1,2

Navajajo se na nastopanje 4 1,2

Učenci se orientirajo v prostoru 3 0,9

So spontani 3 0,9

Do izraza pridejo tudi bolj zadržani učenci. 3 0,9

Spoznajo svoje telo. 3 0,9

Pozitivna samopodoba in samozavest 3 0,9

Upoštevajo drug drugega. 2 0,6

Učijo se na bolj prijeten način. 2 0,6

Konkretna raven učenja 2 0,6



AKTIVNOSTI UČENCEV V UČNEM PROCESU

540540

Ugotovitve, do katerih so prišli učitelji, ko so 
uvajali poučevanje skozi gib Število Odstotek [%]

Učitelj pritegne pozornost. 2 0,6

Radi imajo sprostitvene igre. 1 0,3

Zainteresiranost za pouk 1 0,3

Iznajdljivost 1 0,3

Poglabljanje znanja 1 0,3

Večja produktivnost 1 0,3

Izkazovanje nežnosti 1 0,3

Učenci so boljše razpoloženi. 1 0,3

Lažje izvajanje pouka 1 0,3

Učenci se celostno razvijajo. 1 0,3

Razvijanje vztrajnosti 1 0,3

Večina opažanj učiteljev se nanaša na spremembe učenčevega vedénja do sebe 
in drugih, na razvoj posameznih zmožnosti, na spremembe učenčevega počutja pri 
pouku in njegovega dojemanja pouka.

Med učinki ustvarjalnega gibanja, ki vplivajo na kognicijo, imajo največji delež 
višja motiviranost za učni proces (11,8 %), sodelovanje v učnem procesu (10,6 %), traj-
nejša in lažja zapomnitev posredovanega (6,4 %), večja zbranost (3,9 %) in boljše razu-
mevanje pojmov in pojavov (3 %).

Vse to so pomembni dejavniki kognicije, ki vplivajo na učečega se posameznika. 
Na tem mestu pa je treba poudariti učenje v prijetni klimi, ki jo tovrstni pristop vseka-
kor omogoča. 

Za zaključek izpostavljamo nekatere zapise učiteljev, ki se nanašajo na kognitivno 
področje otrokovega razvoja, iz katerih je razviden vpliv učnega pristopa na ustvar-
jalno mišljenje otrok, pomnjenje, razumevanje, motivacijo, sodelovanje pri pouku in 
aktivno učenje. Poudarjeni so tudi pozitivni učinki na učence z različnimi učnimi zmo-
žnostmi.

»Določene vsebine se hitreje in tudi na bolj prijeten način naučijo, veliko je 
izvirnosti, spontanosti.« 
»Učenci na tak način lažje sprejemajo določeno znanje, si lažje zapomnijo 
dejstva in se zelo radi izražajo.«
»Tudi pri ponavljanju se je pokazalo, da učenci z drugačnim načinom učenja 
lažje vzpostavijo povezavo do poučevane teme. Obnese se res odlično.«
»Pri učencih sem dosegla zelo dobro pozornost, zainteresiranost za delo.«
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»Učenci so bili zelo pozorni na velikostne odnose in so upoštevali matema-
tično terminologijo. Zelo dobro se je pri igri znašel tudi učenec, ki ima izrazite 
težave pri matematiki.« 
»Ustvarjalni gib kot metoda pri pouku naravoslovja je zelo uspešen motiva-
cijski element. Učenci so tak način dela z veseljem sprejeli in aktivno sodelo-
vali. Na zanimiv in ustvarjalen način so osvajali vsebino in pojme iz narave. 
Učinek dela je bil mnogo večji.«
»Opazila sem viden napredek pri učencih, ki imajo bralno-napisovalne teža-
ve. Ob tej dejavnosti se učenci tudi umirijo in zbrano nadaljujejo delo.«

SKLEP

Kaj učenci pridobijo, če jim učitelj omogoči aktivno rabo svojega telesa pri učenju? 
Na to vprašanje lahko odgovorimo z zapisom učiteljice:

»Pri gibalni igri Oblikovanje formacij s telesom v prostoru, področje gibanje 
in matematika, so otroci skozi gibalno igro utrdili vedenja o določenih obli-
kah, iskali lastne poti pri reševanju gibalnih problemov ter imeli možnost raz-
vijanja sposobnosti in načinov za vzpostavljanje in vzdrževanje prijateljskih 
odnosov z otroki. To pa je vključevalo reševanje problemov, dogovarjanje, 
razumevanje in sprejemanje stališč ter menjavanje vlog.«

V dejavnosti »matematika skozi ustvarjalni gib« lahko zasledimo načela konstruk-
tivizma, za katerega je značilno, da učenci razvijajo svoje lastno razumevanje idej in 
konceptov. Skozi skupinsko delo se učijo sodelovanja, skupnega reševanja problemov 
in razvijajo empatijo – to so elementi kooperativnega učenja. Učenje skozi gib temelji 
na teoriji raznoterih inteligenc in podpira utelešeno kognicijo; gibanje je namreč po-
memben element body-mind povezav. V prispevku predstavljamo novejša dognanja 
kognitivne znanosti in motoričnega učenja, s katerimi povezujemo vključevanje giba-
nja v proces učenja in poučevanja. 

Rezultati raziskave, v kateri so predstavljeni učinki uporabe ustvarjalnega giba kot 
učnega pristopa in ugotovitve, do katerih so prišli učitelji, ki so uvajali poučevanje sko-
zi gib v svojem razredu, nedvomno prikažejo ustvarjalni gib kot učni pristop s pozitiv-
nimi učinki na vseh področjih otrokovega razvoja. 

Na tem mestu poudarjamo, da se utelešenje »/…/ nanaša na dejstvo, da so mo-
žgani del telesa in da telo predstavlja filter informacij iz okolja. Načini delovanja čutil 
bodo torej omejevali razvoj mentalnih predstav. Poleg tega telo omogoča otroku, da 
manipulira z okolico /…/« (Westermann et al. 2007 v Goswami 2008, 400). O fenomenu 
utelešenja avtorji pišejo že nekaj desetletij, pa vendar, kako se ta dognanja kognitivne 
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znanosti (predvsem nevroznanosti) kažejo v našem šolskem sistemu? Glede na dogna-
nja, da gibanje pripravi možgane na učenje in jih v otroštvu pomaga organizirati, da gi-
banje vpliva na koncentracijo, bi bilo v šolsko prakso priporočljivo vpeljati več gibanja 
v pouk matematike (kjer s konkretnimi gibalnimi nalogami gradimo kasnejšo abstrak-
cijo), celostno učenje jezika, ki pospešuje dejavnost možganov in nastajanje novih 
struktur, okolja, ki učencu omogoča aktivno spoznavanje različnih pojmov in pojavov.

Utelešenje človekovega uma razlaga tesno povezanost med človekovo telesno in 
gibalno dejavnostjo ter psihičnimi procesi. Ali se v procesu vzgoje in izobraževanja 
tega zavedamo?

To je tudi eno izmed področij nadaljnjega raziskovanja; kakšna so prepričanja in 
stališča učiteljev do vključevanja giba v proces učenja in poučevanja? Predvsem pa 
si zastavljamo vprašanje, ali imajo učitelji dovolj znanja za uspešno implementacijo 
ustvarjalnega giba kot učnega pristopa, ki sledi potrebam današnjega otroka in temelji 
na spoznanjih o delovanju možganov.
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