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IZVLEČEK 

 

Pomembno povezavo z zgodovino in našo preteklostjo imajo muzeji. Ti hranijo in 

interpretirajo naravno in kulturno dediščino ter prispevajo k njenemu vrednotenju in 

razumevanju. Ob tem se mi postavlja vprašanje, kako učencem pribliţati zgodovinska dejstva, 

oddaljena več kot 2000 let? Odgovor se skriva v pedagoških programih muzeja, ki otrokom 

pribliţajo pomembna zgodovinska obdobja. Omenjeni programi omogočajo aktiven način 

učenja in izkustven ter doţivljajski stik s kulturnozgodovinsko in materialno dediščino.  Z 

magistrskim delom sem raziskovala pedagoško vlogo muzeja in izbranih pedagoških 

programov Mestnega muzeja Ljubljana pri spoznavanju kulturnozgodovinske dediščine 

Emone v petem razredu osnovne šole. V teoretičnem delu sem predstavila osrednje pojme za 

samo razumevanje dela, kot so kulturnozgodovinska dediščina, muzej ter izobraţevalna vloga 

muzeja. V nadaljevanju sledi pregled bogate zgodovine mesta Emona,  predstavitev Mestnega 

muzeja Ljubljana in njegovih pedagoških programov za 5. razred. V didaktičnem delu sem 

pripravila pregled učnih ciljev in predlaganih vsebin iz učnega načrta druţba za 5. razred 

osnovne šole ter jih povezala s pedagoškimi muzejskimi programi. Empirični del sem si 

zastavila v dveh delih. S prvim delom raziskave sem s pomočjo opazovalnih listov in 

anketnega vprašalnika za učence ovrednotila izbrane pedagoške programe muzeja pri 

spoznavanju kulturnozgodovinske dediščine Emone za učence 5. razreda, na ravni vodenja in 

na ravni aktivnosti učencev. Pogled z drugega zornega kota predstavlja intervju z muzejsko 

pedagoginjo. V drugem delu sem s pomočjo intervjujev na vseh treh ravneh učenja v muzeju, 

s strani učencev, učiteljice in kustosinje pedagoginje, pridobila mnenje o sodelovanju muzeja 

in šole na primeru projekta Muzej v malem.  

 

KLJUČNE BESEDE: Emona, kulturnozgodovinska dediščina, pedagoške vsebine, MGML 

  



ABSTRACT 

 
Museums have an important connection with history and with our past. They keep and help us 

interpret the natural and cultural heritage. They also contribute to the evaluation and 

understanding of the heritage. There is an open question, how can historical facts, which are 

located more than 2,000 years away move closer to young learners. The answer lies in the 

pedagogical programs of the museum. These programs allow active, empirical way of 

learning and experiential contact with cultural, historical and material heritage. Master’s 

thesis represents discussion of pedagogical role of the museum and chosen pedagogical 

programs of the City Museum of Ljubljana in learning about cultural and historical heritage of 

Emona in the fifth grade of primary school. In the theoretical part I present the main concepts 

for understanding my master thesis such as cultural and historical heritage, museum and 

educational role of the museum. What follows is an overview of the rich history of the city 

Emona, presentation of the City Museum of Ljubljana and its pedagogical programs for the 

fifth grade. In the didactic part, I prepared an overview of learning goals and suggested 

contents of the curriculum society for the fifth grade of primary school and I connected them 

with pedagogical programs of the museum. The research was carried out with a quantitative 

and qualitative research approach, in which I used a descriptive and non-experimental 

method. In the first part of the research, I evaluated chosen pedagogical programs of the 

museum with help of observational sheets, where I designed standards for guidance and level 

of activity of young learners, and a questionnaire for young learners in learning cultural and 

historical heritage of Emona for the fifth grade of primary school. Interview with the museum 

educator answers the question from a different point of view. In the second part of the 

research I gained, with the help of three different interviews, opinions about collaboration 

between museum and school in the project called Muzej v malem, from all three levels of 

learning in the museum, young learners’ opinions, museum educators’ opinion and teacher’s 

opinion. 

 
KEY WORDS: Emona, Cultural and Historical Heritage, Pedagogical Content, MGML 

  



VSEBINA 

 

 

1. UVOD ................................................................................................................................. 1 

2. TEORETIČNI DEL ............................................................................................................ 3 

2.1 KULTURNOZGODOVINSKA DEDIŠČINA................................................................. 3 

2.1.1 Definicija kulturne in naravne dediščine ................................................................... 3 

2.1.2 Dediščina in izobraţevanje ........................................................................................ 3 

2.2 MUZEJ ............................................................................................................................. 3 

2.2.1 Muzejski predmet....................................................................................................... 4 

2.2.2 Kustos in muzejski pedagog ...................................................................................... 4 

2.2.3 Vloga muzeja ............................................................................................................. 5 

2.2.4 Izobraţevalna vloga muzeja ....................................................................................... 5 

2.3 MUZEJ IN ŠOLA ............................................................................................................. 9 

2.3.1 Muzej – pomemben partner v šolskem sistemu ......................................................... 9 

2.3.2 Razlogi šole za obisk muzeja ..................................................................................... 9 

2.3.4 Sodelovanje med muzejem in šolo .......................................................................... 10 

2.3.5 Sodelovanje kustosov, muzejskih pedagogov in učiteljev ....................................... 10 

2.3.6 Učni cikel – učenci, učitelji in muzej....................................................................... 11 

2.3.7 Učenje v muzeju ...................................................................................................... 12 

2.3.8 Zakaj je učenje v muzeju bolj zanimivo kot v šoli?................................................. 13 

2.3.9 Motivacija ................................................................................................................ 14 

2.3.10 Motivacija v muzeju .............................................................................................. 15 

2.4 EMONA.......................................................................................................................... 16 

2.4.1 Rimljani na slovenskem ozemlju ............................................................................. 16 

2.4.2 Rimsko mesto Emona .............................................................................................. 16 

2.4.3 Predhodnica Ljubljane ............................................................................................. 18 

2.4.4 Geografska lega in zgodovinsko ozadje mesta ........................................................ 18 

2.4.5 Prebivalstvo in druţbena ureditev ............................................................................ 20 

2.4.6 Vsakdan v Emoni ..................................................................................................... 20 

2.4.7 Navade in običaji ..................................................................................................... 21 

2.4.8 Zgodnjekrščansko središče ...................................................................................... 24 

2.4.9 Propad rimskega imperija ........................................................................................ 25 

2.4.10 Konec Emone ......................................................................................................... 25 

2.5 KULTURNOZGODOVINSKA DEDIŠČINA EMONE ............................................... 26 

2.5.1 Pomembne najdbe .................................................................................................... 26 

2.5.2 Emona danes ............................................................................................................ 27 

2.6 MESTNI MUZEJ LJUBLJANA .................................................................................... 27 

2.6.1 Pedagoški programi ................................................................................................. 27 

3. RAZISKOVALNI DEL .................................................................................................... 30 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA ...................................................................................... 30 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA.......................................... 30 

3.3 RAZISKOVALNA METODA ....................................................................................... 31 



3.3.1 Vzorec ...................................................................................................................... 31 

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov ............................................................................. 32 

3.3.3 Opis pripomočkov za zbiranje podatkov ................................................................. 32 

3.3.4. Opis postopka obdelave podatkov .......................................................................... 33 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ........................................................................... 34 

3.4.1 Analiza pedagoških programov ............................................................................... 34 

3.4.2 Analiza vprašalnika za učence ................................................................................. 38 

3.4.3 Intervju z muzejsko pedagoginjo o pedagoških programih muzeja ......................... 45 

3.4.4 Vrednotenje didaktične izvedbe pedagoških programov MGML ........................... 46 

3.4.5 Pomen projekta  Projekt Muzej v malem: Emona se vrača ..................................... 67 

4. SKLEP .............................................................................................................................. 83 

5. LITERATURA IN VIRI ................................................................................................... 87 

5.1 SPLETNI VIRI ............................................................................................................... 89 

6. PRILOGE .......................................................................................................................... 90 

6.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ............................................................................................ 90 

7.2 SLIKOVNO GRADIVO PEDAGOŠKIH PROGRAMOV MGML .............................. 92 

7.2.1 Delavnica Arheologija je kul! .................................................................................. 92 

7.2.2 Razstava Emone: mesto v imperiju .......................................................................... 93 

7. 2.3 Voden ogled mesta Po sledeh rimske Emone ......................................................... 94 

7.2.4 Delavnica Spoznajmo Emonce ................................................................................. 94 

7.2.5 Muzej v malem: Emona se vrača ............................................................................. 95 

 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 1: Učni cilji in predlagane vsebine za 5. razred navezujoče na muzej. ....................... 34 

Tabela 2: Učni cilji in vsebine za 5. razred navezujoče na pedagoške programe MGML. ..... 35 

Tabela 3: Število in delež učencev v raziskavi po spolu. ......................................................... 38 

Tabela 4: Število in delež učencev v raziskavi glede na spol in osnovno šolo. ........................ 38 

Tabela 5: Odgovori učencev na vprašanje, kako ocenjujejo pedagoški program v MGML. .. 39 

Tabela 6: Odgovori učencev na vprašanje, ali so jim bile dejavnosti v muzeju všeč. ............. 40 

Tabela 7: Dejavnosti, ki so bile učencem najbolj všeč. ........................................................... 41 

Tabela 8: Odgovori učencev na vprašanje, koliko jim je bil zanimiv način učenja v muzeju v 

primerjavi z načinom učenja v šoli. ......................................................................................... 41 

Tabela 9: Odgovori učencev na vprašanje, ali mislijo, da so bili aktivni udeleženci v 

programu ter njihova pojasnila................................................................................................ 42 

Tabela 10: Odgovori učencev na vprašanje, kako pomembni so muzejski predmeti za boljše 

predstave in učinkovitejše učenje o kulturnozgodovinski dediščini. ........................................ 43 

Tabela 11: Stališče učencev o trditvi, da so si vsebino programa zaradi dejavnosti v muzeju 

lažje zapomnili. ......................................................................................................................... 44 

Tabela 12: Intervju z učenci 5. razreda o projektu Muzej v malem: Emona se vrača. ............ 68 

Tabela 13: Analiza intervjuja učencev 5. razreda o sodelovanju v projektu Muzej v malem .. 80  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Valentina BIZJAK; MAGISTRSKO DELO 

 
1 

1. UVOD 

»HIS EGO NEC METAS RERUM NEC TEMPORA PONO, IMPERIUM SINE FINE DEDI.« 

»Njim nisem postavil mej ne v prostoru in tudi ne v času, brezkončno kraljestvo dal sem 

Rimljanom.« 

(P. Vergil Maro, Eneida, I, 278–297; prevedel Fran Bradač 1992, str. 10) 

 

»Priznam, ničkolikokrat sem šla tam mimo, ne da bi vedela, kaj skriva visoki zid in kje se 

konča cesta, ki zapelje na notranje dvorišče. Bilo je presenečenje: ruševine rimske vile so 

razkrile ostanke mozaikov in dokaze o razkošnem ţivljenju njenih stanovalcev, ki so za svoje 

udobje poskrbeli tudi s talnim in stenskim gretjem. Ni bil Rim, niso bili Pompeji. Bila je 

Ljubljana, nedaleč stran od Kriţank. Včasih nam mora stvari nekdo pokazati. Odkar smo 

namestili smerokaze za kroţno pot po najdbah iz rimske Emone, je drugače, prej pa, če ne bi 

vedela, tudi sama ne bi stopila na to skrito dvorišče.« je povzela dr. Bernarda Ţupanek iz 

kustodiata za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana ob 2000-letnici Emone (Izgoršek, 2014). V 

Sloveniji je mnogo arheoloških najdišč in arheoloških spomenikov iz rimskega časa. Večkrat 

lahko v svoji bliţini ali na poti opazimo del stebra, napisa ali celo del rimske ceste, a se 

pomena tega niti ne zavedamo več. Kaj so Rimljani pomenili za našo deţelo in kaj so 

zapustili našemu času, o tem pa se ne zdi več tako pomembno razmišljati. Pa vendar imamo s 

preteklostjo močne vezi in zakaj se ne bi spomnili naših korenin. 

 

Še iz šolskih klopi se spomnim, da mi je bilo obdobje Rimljanov tako zanimivo, da je vedno 

znova prebudilo v meni radovednost. Do danes so mi nekateri podatki, ki sem se jih naučila 

pri pouku druţbe, ostali tako ţivi v spominu kot npr. to, da so Rimljani nekoč ţiveli tudi v 

naših krajih, da so gradili ceste ter imeli terme. Prav dobro se spominjam, kako sem si z 

velikim navdušenjem odšla v bliţino mojega domače kraja ogledat arheološke ostanke 

Neviodunum, pomembne rimske postojanke ter se spraševala, kako je izgledalo mesto, kje je 

bila velika hiša s centralnim ogrevanjem in vodovodom, kje so imeli svoje slavne terme, in če 

se cesta skriva pod današnjo. Toliko odprtih in neodgovorjenih vprašanj je ostalo. 

Radovednost o rimskem času pa je ostala vse do danes. Ko sem odšla študirat v Ljubljano, 

sem vsakodnevno hodila mimo ruševin in ostankov rimskega obdobje, ne da bi se tega sploh 

zavedala. Visok, rimski zid na Mirju, Emonec na Kongresnem trgu, arheološki park Emonska 

hiša in Zgodnjekrščanski center v Emoni, vsak s svojo skrivnostjo in zgodbo, so čakali, da 

sem jih končno opazila. 
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Kot bodoča učiteljica razrednega pouka, ki me zanima bogata zgodovinska preteklost, me je 

razmišljanja poneslo do ideje o raziskovanju preteklosti mesta Emone, sama pot pa v Mestni 

muzej Ljubljana, kjer se je v rimskem obdobju na tem območju raztezalo pristaniško 

predmestje Emona, o čemer danes priča v kleti ohranjen del rimske ceste, in ki ponuja 

pedagoške programe za učence, z namenom pribliţati pomembna zgodovinska spoznanja. 

 

V teoretičnem delu sem se tako osredotočila na kulturnozgodovinsko dediščino Emone in 

izobraţevalno vlogo muzeja, saj sta ključnega pomena za razumevanje vsebine magistrskega 

dela. Natančneje sem predstavila izobraţevalno vlogo muzeja (različne pristope pri 

izobraţevanju v muzeju in didaktična gradiva, ki so lahko v pomoč pri sodelovanju med 

muzejem in šolo ter razloge, zakaj šole obiskujejo muzeje, sodelovanje učiteljev, kustosov in 

muzejskih pedagogov, kako poteka učenje v muzeju in učni cikel, ki ga sestavljajo učenci, 

učitelji in muzej ter motivacijo v muzeju), kulturno zgodovinsko dediščino Emone in 

pedagoške programe za 5. razred osnovne šole Mestnega muzeja Ljubljana. Didaktični del je 

namenjen analizi in ovrednotenju pedagoških programov za 5. razred osnovne šole v 

Mestnem muzeju Ljubljana z vidika učnega načrta druţbe za 4. in 5. razred. V raziskovalnem 

delu sem se osredotočila na cilje magistrskega dela, ovrednotiti vsebinsko in pedagoško-

didaktično izvedbo pedagoških programov za 5. razred osnovne šole v Mestnem muzeju 

Ljubljana, raziskati vlogo, aktivnost in motiviranost učencev ter njihova mnenja in stališča o 

pedagoških programih Mestnega muzeja Ljubljana ter pridobiti mnenje učitelja, muzejskega 

pedagoga in kustosinje pedagoginje o sodelovanju muzeja in šole. Opravljena raziskava lahko 

vpliva na razvoj didaktike druţboslovja, predvsem na področju poučevanja pouka druţbe in 

sodelovanje šol ter muzejev.  
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 KULTURNOZGODOVINSKA DEDIŠČINA 

2.1.1 Definicija kulturne in naravne dediščine 

Kulturna dediščina je »vsak predmet ali koncept z estetsko, zgodovinsko, znanstveno ali 

duhovno pomembnostjo.« (Batič, 2005, str. 10) 

Naravna dediščina je »vsaka naravna stvar, pojav ali pojem, z znanstveno pomembnostjo ali 

duhovno izraznostjo.« (Batič, 2005, str. 10) 

 

2.1.2 Dediščina in izobraţevanje 

Za mnoge muzeje, predvsem pa tiste, ki so zelo povezani z lokalnimi skupnostmi, je znanje o 

lokalnih tradicijah in regionalnih kulturah ključnega pomena pri oblikovanju njihovega dela. 

Različni muzeji ohranjajo izredno bogato dediščino različnih vrst, npr. dediščino, ki zrcali 

narodne ali mednarodne vire in vrednote. V tem hitrem času, ko se stvari spreminjajo iz dneva 

v dan, ljudje pogosto pozabljajo ali celo zanemarjajo lastno zgodovino in kulturno tradicijo. 

Ob tem pa premalo poznajo druge kulture in dediščino širšega sveta. Muzej je tako idealno 

mesto za spodbujanje zavesti o naravni, kulturni in umetniški dediščini. Preko raziskovanja, 

ki ga muzeji in drugi strokovnjaki izvajajo o kulturi in jo muzeji ohranjajo, ter tudi preko 

drugih priloţnosti izobraţujejo svoje obiskovalce  (Brüninghaus-Knubel, 2011, str. 30). 

 

2.2 MUZEJ 

»Muzej je po Statutu mednarodnega muzejskega svet (Icom) opredeljen kot: za javnost 

odprta, nepridobitna, stalna ustanova v sluţbi druţbe in njenega razvoja, ki zaradi 

preučevanja, vzgoje in razvedrila pridobiva materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, 

jih hrani, raziskuje, o njih posreduje informacije in jih razstavlja.« (Batič, 2005, str. 9)  

 

Poleg ustanov, ki jih označujemo kot »muzeje«, v smislu te opredelitve uvrščamo mednje 

tudi: 

– naravne, arheološke in etnografske spomenike in kraje ter zgodovinske spomenike in kraje 

muzejskega pomena, kjer pridobivajo in hranijo materialne dokaze o ljudeh in njihovem 

okolju ter posredujejo informacije o njih, 

– ustanove, ki hranijo zbirke in razstavljajo ţive primerke rastlin in ţivali, kot so botanični 

in ţivalski vrtovi, akvariji in vivariji, 
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– znanstvena središča in planetarije, 

– stalne konservatorske ustanove in razstavne galerije  knjiţnic in arhivov, 

– naravne rezervate in 

– druge ustanove, za katere po posvetovanju s svetovalnim odborom izvršni svet Icoma 

meni, da imajo nekatere ali vse značilnosti muzeja ali da podpirajo muzeje in poklicne 

muzejske delavce z muzeološkimi raziskavami, vzgojo ali izobraţevanjem (Barič, 2005). 

 

2.2.1 Muzejski predmet 

Muzejski predmet ali muzealija ni navaden predmet, temveč je dokument neke stvarnosti, 

nosilec in izvor informacij, posrednik v komunikacijskem procesu, dejavnik, ki obogati 

človekovo okolje, ustvarja različne identitete ter deluje na celotno človekovo ţivljenje 

(Mahnič, 2008, str. 2). 

 

2.2.2 Kustos in muzejski pedagog 

»Beseda kustos je latinskega izvora in pomeni varuh. Danes uporabljamo besedo kustos za 

znanstvenega upravnika in znanstvenega delavca v muzeju.« (Trampuš, 1998, str. 12) Kustos 

ima naloge proučevanja znanstvenega gradiva, oblikovanje stalnih zbirk in tudi začasnih zbirk 

v muzeju, pripravljanje občasnih razstav, zbiranje in dopolnjevanje posameznih gradiv, 

seznanjanje in poročanje o novih znanstvenih dognanjih v strokovni literaturi in javnih 

publikacijah, poročanje o doseţkih raziskovanj doma, kakor tudi v tujini, vodenje po 

razstavah in organiziranje različnih seminarjev za strokovne sodelavce, učitelje in učence ter 

ljubitelje muzeja (Trampuš, 1998, str. 12). Poleg kustosov imajo nekateri muzeji tudi 

muzejskega pedagoga. »Muzejski pedagog je muzejski delavec s pedagoško izobrazbo, zato 

je njegovo delo povezano predvsem z mladimi.« (Trampuš, 1998, str. 12) Delo muzejskega 

pedagoga nikakor ni lahko. Ne samo, da zahteva široko in raznoliko znanje o različnih temah, 

ki pokrivajo področje dejavnosti, ki so izvedene v muzeju, ampak pomeni tudi zahtevno vlogo 

načrtovalca, organizatorja, dobavitelja pripomočkov, opazovalca, motivatorja in 

spremljevalca obiskovalcu (Brezinščak, 2011, str. 275). Njegova vloga je tako vodenje 

učencev po zbirkah muzeja, ki je primerno razvojni stopnji otrok. Poleg tega se ukvarja še z 

vodenjem muzejskih delavnic, v katerih se učenci in drugi seznanjajo s kulturno dediščino 

oziroma s temo, kateri je delavnica posvečena. Osvešča pa tudi mlade o pomembnosti 

kulturnega bogastva. Delo muzejskega pedagoga pa ni le delo z učenci, temveč tudi z učitelji 

pedagogi. Tako tudi svetuje učiteljem pred obiskom muzeja, predstavi potek ogleda, jim 
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svetuje o moţnosti delovnih oz. učnih listov, kdo je odgovoren, da jih pripravi in ali imajo vse 

potrebne ter pomembne informacije o ogledu muzeja. Prav tako muzejski pedagog pripravi 

primerne didaktično-metodično oblikovane delovne liste, ki morajo biti primerni starosti 

učencev, ki muzej obiščejo. Pomembna naloga tako kustosa kot tudi muzejskega pedagoga je 

samo vodenje po muzeju, ki mora biti prav tako prilagojeno razvojni stopnji učencev ter mora 

temeljiti na pedagoški izobrazbi muzejskega pedagoga. (Trampuš, 1998, str. 12).  

 

2.2.3 Vloga muzeja  

Postavlja se vprašanje, kakšen je namen vseh prizadevanj za zbiranje, restavriranje in 

razstavljanje predmetov, in prav gotovo ne gre samo za delovno terapijo kustosov ali tistih, ki 

raziskujejo. Aktivnosti muzeja so dejansko namenjene temu, da svoje znanje in zbrane dokaze 

ter ohranjene muzejske predmete posreduje javnosti, ljudem vseh starosti in ţivljenjskih 

ozadij, ter jim omogoča sodelovanje v znanju in kulturi. Zato je izrednega pomena, da je 

vsaka dejavnost muzeja namenjena temu, da sluţi javnosti in njenemu izobraţevanju 

(Brüninghaus-Knubel, 2011, str. 29).  

 

2.2.4 Izobraţevalna vloga muzeja 

Muzeji so del neformalnega izobraţevanja, ki formalnemu šolskemu in visokošolskemu 

sistemu izobraţevanja dodajajo posebne vrednote. Omogočajo nadgrajevanje formalne 

izobrazbe in nudijo različne načine učenja, uţivanja in razpravljanja. V muzejih tako poteka 

vseţivljenjska oblika izobraţevanja za ljudi vseh starosti. Posameznik lahko uţiva v 

priloţnosti odprtega, neformalnega obiska in komuniciranja z drugimi, medtem pa skupine 

dobijo različne izkušnje od tistih, ki jih poznajo iz vsakdanjega učnega okolja (Brüninghaus-

Knubel, 2011, str. 29). Pomen muzeja za izobraţevanje je torej v tem, da je s svojimi 

zbirkami in njihovimi predstavitvami na ustrezen didaktično-metodični način izvrstno 

dopolnilo učni snovi. Poleg tega lahko trdimo, da je obisk muzeja svojevrstno izkušenjsko 

učenje, ki je celovito, aktivno in kakovostno. Predvsem je pomen na vsebinskem vidiku, vse 

bolj se daje prednost druţbeni in kulturni zgodovini in tako v ospredje postavlja tudi vzgojni 

pomen muzeja (Vsebine in problemi sodobne pedagogike, 1997, str. 232). Izobraţevalne 

storitve v muzejih ob tem širijo in dopolnjujejo razumevanje in uţivanje v zbirkah in 

razstavah, omogočajo razumevanje korenin človeštva, ustvarjanje kultur in tudi naravne 

dediščine našega planeta. Ob tem pa je izobraţevanja ključni del skupnih ciljev muzeja, saj je 

to eden izmed glavnih ciljev politike muzeja (Brüninghaus-Knubel, 2011, str. 29).  
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2.2.4.1 Pristopi k izobraževalnemu delu v muzeju 

Muzejski pedagogi pri izobraţevalnem delu uporabljajo različne pristope. Glavna cilja sta, da 

obiskovalci razumejo predstavljeno vsebino in jo primerjajo z lastnimi izkušnjami 

obravnavanega področja. Moţnih je več načinov, ki jih pedagogi prilagajajo glede na 

posameznega obiskovalca, za odraslega ali otroka, za posebne skupine in za šole 

(Brüninghaus-Knubel, 2011, str. 32): 

 

– Splošni in posamezni napisi na razstavah, ki prikazujejo podatke o vsakem razstavljenem 

predmetu in so zapisani na besedilnih panojih. Medtem ko je za posebne skupine 

obiskovalcev v večini primerov potrebno še dodatno didaktično gradivo.  

– Vodeni ogled in izobraževalni dialog je klasični pristop, ki se zanaša predvsem na 

govorni medij in je značilen za formalni način predavanja. Še posej v primerih, kadar so 

ciljna skupina otroci, mladina ali manj izobraţena skupina, je potrebno uporabljati manj 

formalnega, spodbujati aktivnost in sodelovanje udeleţencev, upoštevati vse čute ter 

samoizraţanje. Muzejski pedagogi uporabljajo vrsto interaktivnih oblik, pustijo, da sami 

iščejo in najdejo odgovore, opisujejo in doţivljajo, kar vidijo in le pomagajo.  

– Avdio in avdiovizualni mediji: prvi se lahko uporabljajo na dva načina. Kasete ali 

predvajalniki zgoščenk s slušalkami se uporabljajo namesto vodnika za individualne 

oglede ali pa le prispevajo k vsebini pri ogledu posameznih delov razstave. Medtem ko 

imajo avdiovizualni mediji, diaprojekcije z zvoki, filmi in video/TV posnetki velik 

potencial, saj lahko prispevajo k učinkovitejšemu sprejemanju. Prednost teh je, da v muzej 

prinašajo informacije iz realnega sveta. 

– Izobraževalni prostori so razstavni prostori, učilnice, prostori delavnic ali drugi študijski 

prostori, ki so namenjeni obiskovalcem in jih lahko uporabljajo dalj časa. V njih so na 

razpolago dopolnilni podatki in gradiva, ki omogočajo intenzivnejšo in aktivno obravnavo 

določene snovi. 

– Vizualni in računalniški mediji kot so diagrami, zemljevidi in fotografije pripomorejo k 

boljši predstavi povedanega. Vse bolj se uporabljajo tudi računalniki, ki na interaktiven 

način učijo o tehničnem, umetniškem in znanstvenem napredku ali zgodovinskih dejstvih 

ter imajo pri tem velik vir informacij, ki jih lahko izbirajo. 

– Didaktične/izobraževalne razstave so usmerjene v argumentacijo. To doseţemo s 

prevladovanjem izobraţevalnih namenov, da ima ciljna skupina prednost in da sta vsebina 

in izobraţevalna pomoč tesno povezani z argumenti. 
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– Praktične delavnice so aktivne delavnice, ki jih vodijo usposobljeni in izkušeni delavci in 

kjer udeleţenci spoznajo in doţivljajo tehnike, ki so povezane z izdelavo in ohranjanjem 

kulturnih predmetov ali pa se preizkušajo v znanstvenem raziskovanju.  

– Razstave in pripomočki za dotikanje spodbujajo dotik v nadzorovanem okolju z izbranimi 

resničnimi artefakti ali pa omogočajo rokovanje z materiali, iz katerih je predmet narejen, 

ki niso učinkoviti samo pri delu s slepimi in slabovidnimi, ampak tudi pri delu z otroki.  

– Učne igre so v kontekstu muzeja tekmovalne igre, veščine, sestavljanke, kvizi, 

zgodovinske igre in imajo pomembno vlogo v učnem procesu, ker predstavljajo otroku 

oponašanje pravil resničnega sveta. 

– Izobraževalne demonstracije imajo ključni pomen v interakciji z obiskovalci. 

Strokovnjaki predstavljajo svoje delo v muzeju, medtem ko igralci ali muzejski pedagogi 

zaigrajo vlogo zgodovinskih osebnosti.  

– Igranje vlog v muzejskem gledališču predstavlja osebnosti ali zgodbo brez scenarija, 

improvizacijo na obravnavano temo ob navodilih in vodenju pedagoga. Pomembna je 

zlasti pri delu z otroki in mladimi, saj spodbuja vnos interpretacije iz lastnega sveta. 

– Živa slika omogoča ustvarjanje slike ali podob ljudi ali skupine ljudi, pri čemer nosijo 

replike naslikanih oblačil. Preko fizične izkušnje, drţe, kretenj in mimike tako bolje 

razumejo in interpretirajo videno.  

– Učni komplet vsebuje gradivo specifičnih tem, ki izhajajo iz muzejske zbirke. Nudijo 

izbor dodatkov in pripomočkov muzejskim pedagogom za razlaganje, opremo za posojo 

šolam za učenje, kot so pisni podatki, slike, posnetki glasov ali glasbe, replike, igre, 

material za dotikanje ali ustvarjanje, delovni listi. 

– Terenski izleti in odkrivanja širijo pogled izven muzejskih sten, kadar so povezani s 

temami razstave. Obiskovalcem nudijo moţnost obiska spomenikov, javnih kipov in 

zgodovinskih stavb, ki so pomembni za umetnostni in kulturnozgodovinski pogled, ali 

obiske najdišč in izkopavanj kot del izobraţevalnega programa ter omogočajo srečanja 

zanimivih ljudi s poklici, ki so pomembni za muzej. 

– Aktivnosti vrste »Zbiraj/dokumentiraj/razstavljaj« obiskovalcem dajejo vpogled v 

vrednost muzeja in dediščine, ki jo hrani ter jih popelje v zakulisje muzeja. V  didaktični 

razstavi ali preko interaktivnega projekta lahko spoznajo in po moţnosti sodelujejo pri 

muzeoloških tehnikah zbiranja, raziskovanja in razstavljanja. 
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– Spremljevalni programi izobraževalnih prireditev dopolnjujejo in bogatijo bodisi redne 

ali začasne razstave s prikazovanjem filmov in videoposnetkov, gledališkimi predstavami 

in koncerti, bralnimi večeri, tečaji in konferencami. 

– Muzejska publikacija v obliki klasičnih knjig, brošur ali katalogov ter vodnikov mora 

upoštevati naslovnika, ki mu posreduje znanje o zbirkah ali razstavah. Besedilo in 

ilustracije lahko utrjujejo znanje in ponovno oţivijo izkušnje, doţivete na razstavi. 

– Aktivnosti zunaj muzeja – zunanji programi premostijo različne teţave, zaradi katerih 

obisk muzeja ni moţen in tako nudijo priloţnosti za doţivljanje in učenje šolam in 

posameznikom v krajih brez muzeja. S temi programi ţelijo ozaveščati javnost o vrednosti 

muzejev in njegovih storitvah z namenom, da jih bo nekoč prepričal v obisk. 

– Terensko delo omogoča učenje skozi izkušnje, udeleţencem predstavi mesto izvora 

razstavljenih predmetov ali tematike in muzej poveţe z zunanjim svetom ter se vrača k 

izvoru. V tem učnem procesu so udeleţenci aktivno angaţirani in pridobivajo trajnostno 

znanje.  

 

Znotraj opisanih pristopov lahko izbiramo še med metodami, ki omogočajo pasivno 

sprejemanje skozi razmišljanje, dojemanje, preizkušanje in poznavanje ali aktivno 

vključevanje skozi preučevanje zbirke, razstave ali posameznega artefakta (Brüninghaus-

Knubel, 2011, str. 35 – 42). 

 

2.2.4.2 Vrste didaktičnega gradiva  v muzejih 

V večini šole prosijo za gradivo, ki jim bo v pomoč pri formalnem učnem načrtu in izpitnih 

postopkih, vendar se lahko posebno pripravljene učne pripomočke uporablja tako v okviru 

pasivnega kot tudi aktivnega izobraţevanja, z vodstvom ali brez, za otroke in odrasle, tako v 

formalnem kot tudi neformalnem izobraţevanju odraslih. Primeri gradiv za samostojno 

uporabo: delovni listi, učne igre, tiskane na velikih plakatih, igre s kocko in kartami, modeli 

gledališč, knjige in katalogi za praktično rokovanje, kvizi, potrebščine za umetno obrt, 

avdiovizualne naprave (CD prevajalniki, snemalne naprave, kamere), predmeti in materiali za 

dotikanje in okušanje. Poleg teh muzejski pedagogi uporabljajo še naslednje pripomočke, ki 

razlagajo in širijo znanje naprej od muzejskega predmeta: grafi, diagrami, diaprojektor, 

kompleti diapozitivov, računalniške predstavitve, besedila, učne priprave, filmi, učne spletne 

strani muzeja, reprodukcije in replike ter učni kompleti (muzej v kovčku, premične učne enote 

z raznimi gradivi in mediji) (Brüninghaus-Knubel, 2011, str. 41). 
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2.3 MUZEJ IN ŠOLA 

2.3.1 Muzej – pomemben partner v šolskem sistemu
1
 

Povezava med muzeji in vzgojno-izobraţevalnim sistemom se je vzpostavila v 19. stoletju, 

zlati dobi muzejev, ko so muzeje začele redno obiskovati šolske skupine, s čimer so muzeji, v 

odnosu do šol in univerz, začeli delovati kot komplementarne izobraţevalne ustanove 

(Kemperl in Bračun Sova, 2014, str. 49). Na slovenskem ozemlju je v devetdesetih letih 20. 

stoletja prišlo do sledeče ugotovitve, da mora izobraţevalno delo v muzejih slediti ciljem 

muzejev, v šoli pa ciljem šole. In ker so nekateri od teh ciljev dopolnjujoči, se lahko zato 

izobraţevalno delo v obeh vrstah institucij dopolnjuje. Toda le v primeru, če je med sabo 

različno, kajti če bi bilo enako, bi se namreč le ponavljalo, ne pa dopolnjevalo (Tavčar, 1998, 

str. 70). Ob tej ugotovitvi ni mogoče spregledati, da je bil vpliv šole na delo  v muzeju veliko 

večji kot vpliv muzejev na delo v šoli. Vendar to dejstvo ne postavlja pod vprašaj specifičnost 

izobraţevalnega dela v muzejih Vidimo lahko, da med muzejem in šolo obstajajo razlike na 

ravni ciljev. Medtem ko šola deluje v skladu z učnimi cilji, muzeji sledijo ciljem muzejev. 

Vseeno pa so nekateri cilji dopolnjujoči in omogočajo medsebojno sodelovanje muzejev in 

šol (Tavčar, 2009, str. 29). Muzeji kot ustanove, ki vključujejo zgodovino, naravo, znanost, 

verovanje in umetnost na različne načine ter v različnih oblikah, omogočajo najboljša okolja 

specializiranega in kompleksnega učenja. Predvsem zato, ker ponujajo praktično izkušnjo ob 

predmetih, z nosilci znanj in spretnosti ali z umetniki. Ob tem ponujajo učenje ob igri, učenje 

kot preţivljanje prostega časa in poglobljeno, organizirano tematsko učenje z različnimi 

metodami utrjevanja in preverjanja pridobljenega znanja (Andrejk in Ziherl, 2011, str. 2). 

Različni pristopi dela v muzeju omogočajo dopolnjevanje s šolo v socialnih razmerjih, 

samozavesti učencev, motivaciji in dinamiki razreda. Delo v muzeju tako spodbuja drugačen 

način razmišljanja in drugačne vizualne in prostorske spretnosti v primerjavi s šolskim delom 

(Hooper-Greenhill, 1994). 

 

2.3.2 Razlogi šole za obisk muzeja 

Kakor je zapisano v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) slovenska vzgoja in 

izobraţevanje temeljita na več načelih, eno izmed teh je načelo sodelovanja z okoljem, ki 

muzeje zavezuje k sodelovanju z ustanovami predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraţevanja, gimnazijskega in poklicnega ter srednjega strokovnega izobraţevanja, kakor 
                                                           
1
 Naslov članka na Posvetu partnerstev Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraţevalnih 

inštitucij 2014. Kemperl, M. in Bračun Sova, R. (2014). Muzej – pomemben partner v šolskem sistemu. Sodobni 

pedagoški izzivi v teoriji in praksi (str. 49). 
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tudi izobraţevanja odraslih (Bračun Sova, 2013, str. 3). Namen, ki ga šola kot izobraţevalna 

ustanova ţeli doseči z obiskom muzeja je ta, da učenci spoznajo muzej in njegovo tematiko, s 

tem dopolnjujejo učno snov in njihovo znanje ter hkrati izpolnijo tudi vzgojno funkcijo šole. 

Učence z obiskovanjem muzeja tudi vzgajamo in jih navajamo na primerno vedenje v takšnih 

ustanovah. Lahko pa trdimo, da je obisk muzej hkrati tudi ena izmed najpogostejših izvedb 

pouka zgodovine izven učilnice (Trampuš, 1998, str. 15). 

Šole obiščejo muzeje ob različnih priloţnosti: 

– kadar ţelijo seznaniti učence z muzejem in poudariti njegovo funkcijo, 

– kadar ţelijo popestriti pouk, 

– kadar ţelijo pokazati različne zgodovinske vire iz obdobja, ki ga obravnavajo, 

– kadar se odločijo za projektno delo, 

– kadar je odprta nova tematska razstava, ki se jo lahko poveţe s šolskim delom, 

– kadar lahko muzejska zbirka dopolni znano snov ali jo razloţi, 

– kadar učence spodbuja k večkratnemu individualnemu obisku muzeja, tudi takrat, kadar 

potujejo doma in po svetu (Trampuš, 1998, str. 16). 

 

2.3.4 Sodelovanje med muzejem in šolo 

Po zaslugi slovenskih muzejev so učiteljem moţnosti, ki jih za uresničevanje ciljev 

kurikuluma ponuja muzej, ţe dodobra znane. Tako se danes od njih pričakuje, da poučevanje 

v razredu dopolnjujejo z obiskovanjem muzejev in drugih ustanov z značilnostmi muzeja. 

Njihovi izobraţevalni programi namreč temeljijo na muzejski zbirki – zbirki artefaktov, ki jo 

predstavljajo javnosti. Učenec ob ogledovanju z njimi vstopa v nekakšen odnos, pri tem pa 

naj bi ga spodbujal, vodil in usmerjal učitelj ali muzejski pedagog. V šoli, kjer je znanje 

ločeno po predmetih, se teţi k temu, da se predmete povezuje, saj sodobna pedagogika 

spodbuja celosten pristop k učenju. V muzeju tega problema ni, saj je muzejska pedagogika, 

kakor je ugotovila njena utemeljiteljica v slovenskem prostoru Lidija Tavčar, ţe v osnovi 

interdisciplinarna (Bračun Sova, 2013, str. 3).  

 

2.3.5 Sodelovanje kustosov, muzejskih pedagogov in učiteljev  

Zaradi poznavanja muzeja, strokovne podkovanosti je nesmiselno, da bi vodenje po muzeju 

prevzel učitelj. Res pa je, da so učitelji zelo veseli, kadar je delo muzejskega pedagoga 

usklajeno z učnimi načrti. Seveda je usklajeno le ob predhodni najavi učitelja in podani 

učiteljevi ţelji pri kateri učni snovi naj muzejski pedagog da poudarek v usklajevanju z 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Valentina BIZJAK; MAGISTRSKO DELO 

 
11 

zmoţnostmi muzeja. Ne nazadnje pa najpomembnejša dobra komunikacija med muzejskimi 

pedagogi oz. kustosi ter učitelji (Trampuš, 1998, str. 13). »Povezovanje dveh različnih 

institucij zahteva od učitelja visoko strokovnost v znanju in metodični usposobljenosti, pa tudi 

nekaj organizacijskih sposobnosti. Tega bi se moral zavedati vsak učitelj, ko se odloči za 

takšen način dela, in se za to izobraţevati.« (Trampuš, 1998, str. 13) 

 

2.3.6 Učni cikel – učenci, učitelji in muzej 

Razvoj muzejske učne pedagogike in njenih določb, ki ustrezajo drugačnim pogojem učenja, 

okoliščinam in učencem, je nujno potreben. Učinkovito učenje v muzeju s šolskimi skupinami 

je v največji meri odvisno od treh glavnih členov, ki so vključeni v dejavnosti učenja. Učenci, 

učitelji in muzej, vključno z razstavami, programi in muzejskimi pedagogi, so trije členi, ki 

sestavljajo prepleten učni krog.  

 

Raziskovalci učenja v muzeju so vse bolj pozorni na stališča učencev o njihovem učenju in 

okolij, ki spodbujajo to učenje. Mladi imajo danes zelo jasne poglede na samo učenje, 

vključno z vlogami osebnega interesa in motivacije, izbire, socialne interakcije ter različnih 

stilov oz. načinov učenja. Osnovnošolci so izjavili, da gresta učenje in zadovoljstvo z roko v 

roki, kadar je učenje zabavno. Nekoliko starejši poudarjajo predvsem, da je učenje koristno, 

kadar so vanj aktivno vključeni in si ţelijo, da med učenjem muzej zadovolji njihov socialni 

stik z njihovimi vrstniki, da se lahko od njih učijo, medtem, ko je potrebno pri mlajših 

učencih  interakcijo z njihovimi vrstniki med obiskom muzeja precej bolj spodbujati. Stik z 

vrstniki je bogat vir motivacije za nadaljnje raziskovanje in učenje. Učenci si prav tako ţelijo, 

da so čustveno vključeni v proces, vendar ne smejo biti izpostavljeni. Učenci se morajo 

zavedati, zakaj bodo obiskali muzej in kako bodo informacije, ki jih bodo dobili, uporabne za 

njih. Kljub temu, da so v okviru, ki ga določa učitelj ali muzej, je prav, da imajo svobodo pri 

odločanju, kakšen bo vidik in potek njihovega učenja in koliko spodbude potrebujejo, da bodo 

svoje mnenje delili s sovrstniki in učitelji oz. muzejskimi pedagogi. Pri vsem tem se postavlja 

vprašanje, kako so učitelji vpleteni v ta prepleten učni proces in zakaj sploh peljejo učence v 

muzej. V veliki meri na odločitev vplivajo predhodne izkušnje in zaupanje v pedagoško 

izobraţevanje v muzejih. Za obisk se odločijo, ker mislijo, da bo izobraţevalen, da bo 

prilagojen starostni skupini otrok in da bo okrepil ter nadgradil program iz učnega načrta. 

Radi imajo multisenzorno raziskovanje muzejskih predmetov in predstavitve v ţivo  (Griffin, 

2007, str. 31 - 35). Na ţalost veliko obiskov muzejev vključuje učitelje, ki imajo pogosto 
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slabo opredeljene cilje, malo priprav in slabe povezave z učnimi enotami ali učnim načrtom. 

Predvsem je teţava, da igra izbira lokacije pogosto odločilno vlogo pred povezavo z učno 

enoto (Storksdieck, 2006, v Griffin, 2007, str. 37). Obstaja tudi lista ovir za učenje v muzeju, 

ki vključuje: aktivnosti, kjer ni očitne nagrade ali motivacije za nadaljevanje same dejavnosti, 

aktivnosti, ki se slabo ujemajo s sposobnostmi in razvojno stopnjo skupine, aktivnosti, kjer se 

obiskovalci počutijo nespametne, in aktivnosti, ki izključujejo socialno interakcijo (Gammon, 

2001, v Griffin, 2007, str. 37). Učitelj je tisti, ki lahko te aktivnosti, ki ovirajo učenje v 

muzeju omili in vodi, da te ne vplivajo na izkušnje učencev v muzeju. Vse pogostejši vzrok za 

teţavo pri učenju v muzeju je uporaba učnih listov, ki jih pripravijo učitelji, saj se prevečkrat 

uporabljajo le za kontrolo učencev in njihovega učenja. Učni listi so lahko uporabni, vendar 

samo takrat, ko so ti dobro pripravljeni in tudi uporabljeni. Veliko učnih listov v muzejih 

nimajo povezave z učnim načrtom, kar zmanjšuje moţnosti povezovanja izkušenj s 

predznanjem, nadzora in izbire pri učenju. Največji problem pri učiteljih pa predstavlja 

prevlada stresa pri organizaciji in pripravi vprašanj ter pomanjkanje razumevanja za ustrezen 

pedagoški pristop pri delu v muzeju. Vse te probleme se da rešiti. Najboljša moţnost za to je, 

razviti tesnejše sodelovanje učiteljev in muzejskih pedagogov (Griffin, 2007, str. 37 - 39). 

Razstave v muzejih »zahtevajo integrirano okolje, ki spodbuja razpravo, spodbuja in izziva 

učenca, da vzpostavi povezave z vprašanji, ki se porajajo in so v interesu učenca ter da 

zagotovi smernice za uporabo v svetu zunaj muzeja« (Hein, 2004, v Griffin, 2007, str. 39). 

Odgovornost za uspešno učenje in učne priloţnosti v muzeju pade na muzejske pedagoge. 

Vsekakor pa je najboljše povezava vseh treh členov v celoten krog razumevanja, izmenjave 

mnenj, medsebojnega spoštovanja in sodelovanj. Ta predstavlja vznemirljiv izziv: prisluhniti 

potrebam, ţeljam in pomislekom vseh treh skupin, medsebojno učenje in sodelovanje za 

dosego skupnega cilja, zabavne in smiselne učne izkušnje (Griffin, 2007, str. 42). 

 

2.3.7 Učenje v muzeju 

Okolja, ki so razvita za podporo resničnemu svetu učenja, kot so na primer muzeji, niso zgolj 

pomoč za prenos znanja, temveč so dinamična učna okolja (Barab and Kirshner, 2001). Taka 

okolja imajo namreč vedno večrazseţnostne, dinamične in zapletene značilnosti, takšne, 

kakršna morajo biti tudi naša prizadevanja za razumevanje učenja v muzejih (Brown, 1992; 

Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, & Schauble, 2003; Collins, 1999). Razumevanje učenja  v 

muzejih se je nedvomno spremenilo in napredovalo v zadnjem desetletju. Večino uspeha pa 

moramo pripisati raziskavam, ki so preiskovalcem omogočile izpopolnitev razumevanja 
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specifičnih spremenljivk in učnih rezultatov, ki izhajajo iz interakcije obiskovalcev v muzeju 

in muzejskih predmetov (Falk, 2007, str. 16). Muzej kot neformalna učna oblika ponuja 

odličen pedagoški potencial. Pogoji za neformalno učenje v muzeju se sicer v primerjavi od 

tistih pri formalnem učenju razlikujejo. Poudarek je na samem procesu učenja in ne toliko na 

njegovem končnem produktu. Muzej je namreč prostor, kjer lahko učenec najde, raziskuje in 

preizkuša svoje ideje. Ključni element je tako ustvarjanje vezi med poznanim in nepoznanim 

ter pridobivanje pristnih izkušenj med opazovanjem in manipuliranjem z resničnimi stvarmi 

ali doţivljanjem pojavov. Novo razseţnost v primerjavi med učenjem v muzeju in formalnim 

učenjem pa predstavljajo resnični predmeti, saj nudijo posebno priloţnost doţivljajskega in 

izkustvenega učenja. To je namreč osnovano na rokovanju in srečanju z resničnimi predmeti, 

artefakti (Milutinović, 2010, str. 217, 220, 221).  

 

Učenje v muzeju in igra sta medsebojno povezana pojma. Povsem očitno je namreč, da pri 

učenju v muzeju ne gre samo za igro, saj je igra le orodje za izvedbo nalog. Vendar pa je igra 

verjetno najbolj opazen del muzejskega izobraţevanja. Ideja, da naj se med učenjem učenci 

zabavajo, je bila zasnovana za pomoč otrokom. Najbolj ključno odkritje je, da otroci preko 

igre odkrivajo in se učijo, kako se spopasti s svetom okoli njih. Tako se laţje zavedajo 

pomembnosti muzeja in njihove druţbene vloge kot tudi pomena arhivske dediščine, ki jo 

hrani muzej. Preko igre in učenja v delavnicah, ki jih ponujajo, se otroci učijo o dejavnostih in 

temeljnih poslanstvih muzeja, kakor tudi o kulturni in naravni dediščini (Brezinščak, 2011, 

str. 271). Največja raziskovalca učenja v muzeju J. H. Falk in L. D. Dierking trdita, da sta 

obiskovalčeva izkušnja in učenje v muzeju rezultat medsebojnega vpliva treh kontekstov: 

osebnega, socialnega in fizičnega. Osebni kontekst vključuje obiskovalčev osebni program, 

predhodno znanje, interese, motivacijo in pričakovanja. Na drugi strani socialni kontekst 

vključuje čas v muzeju z druţino, šolsko skupino ali čas osebnega obiska. Ne nazadnje pa je 

pomemben tudi fizični kontekst, ki vključuje celotno okolje muzeja, njegovo okolico, 

arhitekturo, razstave in sistem organizacije razstavljenih predmetov, muzejske predavalnice 

(Milutinović, 2010, str. 225).  

 

2.3.8 Zakaj je učenje v muzeju bolj zanimivo kot v šoli? 

Odgovor na to vprašanje je preprost; ker je drugačno od šolskega učenja. Poudarja se 

zanimanje in veselje do znanja ter prijetno ozračje. Pri vsem tem sta dobrodošla še čudenje in 

raziskovanje učencev. Kadar se opazi še presenečenost, animiranost, vidijo smisel, cilje ter 
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čutijo, da lahko razumejo in opravijo zastavljene naloge, ob vsem tem pa imajo občutek 

moţnosti izbire, takrat je jasno, da je bil obisk muzeja uspešen (Perry, 1992, v Hein, 1998). 

Ob vsem tem je učenje zasnovano na izkustvenem načinu učenja, ki temelji na rokovanju z 

realnimi predmeti in originali. To pa je vsekakor drugačna vrsta izkušnje kot pri šolskem 

učenju (Milutinović, 2010, str. 217). Ta drugačnost omogoča posamezniku, da gradi lastne 

miselne povezave in da si vsak oblikuje lastne predstave (Hein, 1998). Raziskovalec Perry 

trdi, da muzejsko izkustveno učenje pri svojem načinu učenja vključuje šest sledečih 

dejavnikov, ki so ključnega pomena, da je učenje v muzeju bolj zanimivo: 

– radovednost (Učenec mora biti presenečen in animiran.), 

– zanesljivost in varnost (Učenec mora imeti občutek usposobljenosti in zmoţnosti.), 

– izziv (Učenec se mora zavedati, da bo aktiven.), 

– nadzor (Učenec mora imeti občutek, da ima nadzor nad situacijo.), 

– igra (Zaţeleno je, da je izkušnja v muzeju zabavna in prijetna.), 

– komunikacija (Učenec mora biti vključen v socialni interakciji tako z vrstniki kot tudi z 

muzejskim pedagogom ali kustosom.) (Hein, 1998, v Milutinović, 2010, str. 226). 

Muzeji ţe sami po sebi nudijo obiskovalcem raznovrstne in nove vtise preko lastnih močnih 

izobraţevalnih sporočil, saj ponujajo različne aktivne dejavnosti, kot so delavnice, simulacije 

ali igre vlog, ki predstavljajo ţivljenja nekega zgodovinskega obdobja (Hooper-Greenhill, 

2000, str. 71). Učenje je tako izkustveno in celostno. Rezultat takega načina dela pa je za 

učence spodbuden, še posebej pa za tiste, ki imajo pri delu v razredu manjšo uspešnost, saj 

pridejo pri taki obliki učenja do izraza njihove spretnosti in sposobnosti (Hooper-Greenhill, 

1994). 

 

2.3.9 Motivacija 

Učna motivacija je »skupni pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji, ki obsega vse, kar 

daje pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost.« (Marentič 

Poţarnik, 2000, str. 184)  

Vsak učitelj naj bi se zavedal, kako pomembna je motivacija za uspešno učenje. Vendar je 

odvisno od učitelja, kako jo dejansko vključuje v svojo vsakdanjo prakso. Namreč motivacija 

je pomembna za uspeh pri učenju, kjer ni pomembno le, da se znamo učiti, temveč tudi kako 

in kam smo pripravljeni usmerjati svojo energijo za doseganje zastavljenih ciljev. Posameznik 

se razlikuje v stopnji motiviranosti in v usmerjenosti motivacije, saj poznamo zunanjo in 

notranjo (Poţarnik Marentič, 2000).  
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2.3.9.1 Notranja in zunanja motivacija 

Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti sami, proces je pomembnejši od rezultata, 

vir podkrepitev pa je v človeku. Z notranjo motivacijo ţelimo razvijati svoje sposobnosti, 

obvladati določeno spretnost, nekaj novega spoznati ali razumeti ter doseči, kar nas zanima. 

Prednost se odraţa v zadovoljstvu in trajnosti, saj vztraja tudi ob odsotnosti zunanje 

podkrepitve (Poţarnik Marentič, 2000).  

 

O zunanji motivaciji govorimo takrat, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic (pohvale, 

graje, nagrade, kazni, preverjanja in ocenjevanja) in niso nujen sestavni del same dejavnosti 

učenja. Delo, ki se ga opravi, je torej samo »sredstvo za doseganje pozitivnih in izogibanje 

negativnih posledic.« (Poţarnik Marentič, 2000, str. 188) Zunanja motivacija tako ni trajna, 

saj se dejavnost prekine, ko vir zunanje podkrepitve izgine (Poţarnik Marentič, 2000). 

 

2.3.10 Motivacija v muzeju  

Učenci so različno motivirani za spoznavanje zgodovine in njenih dejstev. Nekateri med njimi 

se ţe zelo zgodaj začnejo zanimati za zgodovino, medtem ko se drugi z njo seznanijo šele pri 

pouku. Največje zanimanje pokaţejo učenci v prvem letu poučevanja zgodovinskih dejstev. 

Razlogov za to je več: snov je zanimiva, slikovnega gradiva je ogromno, na voljo je veliko 

materialnih virov, ki si jih lahko ogledajo in jih primerjajo, da čutijo povezavo s preteklostjo. 

Različni zgodovinski viri pa učence spodbujajo k novemu razmišljanju in pojmovanju 

preteklosti (Trampuš, 1998, str. 9). Dejstvo je, da obiskovalci v muzej pridejo s tako različnim 

in širokim razponom interesov in okolij, da noben predlog ali recept za motiviranje ne pride v 

poštev za vsa področja. Kljub vsemu je zelo koristen splošen predlog, še posebej v primeru 

teţav. Prvi korak v procesu notranje motiviranega učenja kaţe na to, da mora razstava v 

muzeju vzbuditi in prebuditi obiskovalčevo radovednost. K temu pripomorejo zasloni s 

svetlimi barvami, interaktivne razstave, velikost in obseg razstav ter druge spodbude, ki 

zagotavljajo zanimanje, ki je potrebno, da pritegne pozornost. Zatem, ko je posameznik 

radoveden, mora razstava opravljati nalogo trajnega zanimanja, da lahko steče proces učenja.  

Medtem ko se interesi pri posamezniku spreminjajo, so potrebni predlogi s splošnimi 

smernicami za teme razstav. Še posebej pomembno pa je, da je povezava med muzejem in 

ţivljenjskimi potrebami obiskovalca jasna. Ker tudi to ni dovolj, je potreben tretji korak v 

procesu, uporaba senzoričnih in čustvenih zmoţnostih ter tudi intelektualnih priloţnosti za 

sodelovanje. Šele nato je obiskovalec pripravljen, da izkusi najboljšo notranje doţiveto in 
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nagrajeno izkušnjo. Če je udeleţba po sebi koristna, jo obiskovalec ţeli ohraniti, kar pa 

zahteva večje izzive, da bi se izognili dolgčasu in razočaranju. Posledica dinamične udeleţbe 

je rast čutne, intelektualne in emocionalne zavesti (Csikszentmihalyi in Hermanson, 2009, str. 

153 - 156).  

 

2.4 EMONA 

2.4.1 Rimljani na slovenskem ozemlju 

Rimska doba na slovenskem ozemlju je rezultat širjenja rimske drţave. To je obdobje, v 

katerem je zdajšnje slovensko ozemlje prestopilo razvojni prag iz prazgodovinskega obdobja 

v obdobje antične civilizacije  in zajema čas od zgodnjega 2. stoletja pr. n. št. Slovensko 

ozemlje je postalo interesno območje rimske drţave v prvi polovici 2. stoletja pr. n. št., ko so 

Rimljani ustanovili kolonijo Akvilejo (Aquileia, Oglej). Ta je bila do srede 1. stoletja pr. n. št. 

edino rimsko mesto v severovzhodnem zaledju Jadranskega morja in izhodišče za širjenje 

rimske civilizacije. Iz Akvileje, ki je bila tudi pomembno vojaško oporišče, so rimske enote 

odhajale na osvajalne in kazenske pohode v Istro in jugovzhodne Alpe oz. naprej v Panonijo 

in Ilirik. Slovensko ozemlje na vzhodni meji z Italijo je bilo zaradi prehodnosti za rimsko 

drţavo strateško in prometno zelo pomembno. Geopolitični pomen slovenskega ozemlja kot 

vpadnega prostora v Italijo je bil še posebej pomemben v pozni antiki. Takrat so Rimljani 

zgradili poseben obrambni sistem julijskoalpski zapor (Claustra Alpium Iuliarium) proti 

različnim barbarskim plemenom oz. ljudstvom in vojskam, ki so z vzhoda vdirale na ozemlje 

Italije (Dolinar France idr., 2011, str. 27). 

 

2.4.2 Rimsko mesto Emona 

Rimsko mesto Emona je nastalo pred več kot 2000 leti na območju današnje Ljubljane. Ni 

nastalo kot vojaški tabor, temveč kot civilno mesto (Peunik, 2013, str. 3). Mesto je bilo 

pravilne pravokotne oblike in obdano z mogočnim mestnim obzidjem, ki je še do dandanes 

ohranjeno na Mirju, ter na treh straneh obdano še z dvojnim obrambnim jarkom, napolnjenim 

z vodo (Dolinar France idr., 2011, str. 34). »Graditelji so gradnjo naselja skrbno načrtovali. 

Pravilen raster ulic so prilagodili terenu in ulice tlakovali s prodniki.« (Ţupanek, 2010, str. 

11). Pravokotno mreţo ulic in gradbenih parcel oz. stavbenih četrti, kjer so si Emonci gradili 

hiše, je sestavljajo pet ulic v smeri sever–jug in sedem v smeri vzhod–zahod. Glavni dve, 

kardo (sever–jug) in dekuman (vzhod–zahod) sta vodili do štirih glavnih mestnih vrat, poleg 

vsaj desetih stranskih vhodov. Sredi mesta, kjer sta se sekali dve glavni ulici, se je razprostiral 
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glavni trg ali forum kot kulturno, upravno in trgovsko središče. Vzhodno od njega je stala 

bazilika kot najpomembnejša upravna stavba, zahodno pa svetišče (Dolinar France idr., 2011, 

str. 34). Pod cestami so v smeri zahod–vzhod tekle kloake, večji kanalizacijski kanali, ki so 

odvajali odpadno vodo v reko Ljubljanico. Poseljeni so bili tudi nekateri predeli zunaj 

obzidja, kjer so se širila predmestja. Dobro je znana lončarska četrt za severnim obzidjem. Ob 

severni, vzhodni in zahodni vpadnici v mesto, iz smeri Celeje, Nevioduna in Akvileje so po 

rimski navadi zrasla pokopališča (Ţupanek, 2010, str. 12). 

 

2.4.2.1 Mit o nastanku Emone 

Fantastična zgodba o Jazonu in argonavtih je vsekakor pustila močan pečat na Ljubljani in 

čeprav je bajeslovnega izvora, je imela in ima velik vpliv na zgodovinsko samozavest, 

narodni ponos in historično pomembnost mesta (Brdnik, 2015). Zgodba o argonavtih je zelo 

star mit, ki pravzaprav govori o grških popotovanjih po Sredozemlju. Spisanih je bilo več 

različic zgodbe o junaških popotnikih z ladje Argo. V eni izmed verzij argonavtskega mita, je 

bilo zapisano, da so argonavti na poti domov ustanovili Emono. To razlago različice mita, ki 

naj bi se odvijala na naših tleh, so kot zgodovinsko dejstvo o ustanovitvi Emone in nastanku 

rimskega mesta v 17. stoletju ţeleli utrditi nekateri izobraţenci. In kaj pravi zgodba o 

argonavtih (Ţupanek, 2011, str. 35)?  

 

Pelej je svojemu nečaku Jazonu, tesalskemu princu, prevzel kraljevski prestol. Da bi ga vrnil 

legitimnemu nasledniku, je zahteval, da mu Jazon prinese ukradeno runo zlatega ovna. Jazon 

je zbral okoli petdeset junakov, ki so se z njim drznili podati na nevarno pot. Pomagali so jim 

bogovi, še posebej boginja Atena, ki je izdelala načrte za Argo. Ladja Argo je imela na 

premcu vgrajeno desko iz govorečega hrasta in je vodila posadko čez nevarne ovire. Po zlato 

runo so morali argonavti na Kolhido, v deţelo kralja Ajeta. Po številnih pustolovščinah je 

odprava prispela na cilj. Kralj Ajet je Jazonu za zlato runo, ki ga je v Aresovi votlini čuval 

zmaj, naloţil vrsto nevarnih in nemogočih nalog. V zadnji, odločilni nalogi je Jazonu s 

čarovnijo pomagala Ajetova hčerka Medeja, saj se je vanj zaljubila. Ko je Jazon uspešno 

opravil še zadnjo nalogo in dobil zlato runo, so morali argonavti pobegniti s Kolhide. Na begu 

so z ladjo Argo zapluli iz Črnega morja v Donavo, nato zavili v Savo in po Ljubljanici pluli 

do mesta, kjer so prezimili. Tu so ustanovili mesto Emono, na pomlad pa zapluli do 

Nauportusa; tam so ladjo razstavili in jo prenesli štiristo stadijev daleč do reke Akylis ter nato 

zapluli v Jadransko morje (Ţmuc, 2010, str. 41). 
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2.4.3 Predhodnica Ljubljane 

Ljubljana je v 16. in 17. stoletju veljala ne le za starejšo, temveč za staro, saj so v tistem času 

izobraţeni Ljubljančani našli korenine svojega mesta v Emoni, ki naj bi jo postavili argonavti. 

Po izračunih baročnih zgodovinarjev naj bi se to zgodilo leta 1222 p. n. št. Tako je bila za njih 

Emona skoraj 500 let starejša od Rima. Danes po več kot stoletju arheoloških in zgodovinskih 

raziskav vemo in lahko trdimo, da je prva urbana prednica Ljubljane rimska kolonija Emona 

(Ţupanek, 2014b). O nastanku obzidnega mesta in datumu ustanovitve rimske kolonije 

Emone pričajo ohranjeni fragmenti dveh kamnitih plošč z vladarskim napisom cesarjev 

Avgusta in Tiberija. Odlomki osrednjega dela pravokotne plošče, ki naj bi visela nad 

vzhodnimi emonskimi vrati, z napisom, tako to prvo mesto okvirno datirajo, da je bila 

postavljena med jesenjo leta 14 in poletjem leta 15 našega štetja (Gaspari, 2014, str. 146, 

148). 

 

2.4.4 Geografska lega in zgodovinsko ozadje mesta 

Antična Emona je nastala v oţini med Šišenskim hribom in Grajskim hribom oz. severno od 

Gradaščice in Ljubljanskega barja, ob plovni Ljubljanici. Prometna lega na kriţišču tako 

vodnih kot tudi kopenskih poti v osrednjem delu Ljubljanske kotline (Ljubljanska vrata) je 

bila pomembna ţe od davnine (Dolinar France idr., 2011, str. 34). Ob zasedbi današnje 

Ljubljanske kotline Rimljani niso prišli v prazen prostor, saj so tu ţe tisočletja prej ţiveli 

ljudje. Po enem od teh prazgodovinskih naselij je bila poimenovana rimska kolonija, saj ime 

ni rimskega izvora. Uradni naziv Colonia Iulia Emona ali Julija Emona je dobila po Julijcih – 

druţini Gaja Julija Cezarja in njegovega nečaka, posvojenca Oktavijana, kasneje cesarja 

Avgusta. Običajno so Rimljani ustanavljali mesta kot strateške postojanke na novo osvojenem 

ozemlju in prav tak status, status kolonije, najvišji mestni status z vsemi pravicami, je dobila 

Emona, ki je bila zgrajena po vojnah ob širitvi imperija na Balkan v začetku 1. stoletja 

(Ţupanek, 2014a, str. 25).  

 

2.4.4.1 Območje Emone 

Emona je imela kot rimska kolonija obseţno pripadajoče ozemlje. Emonsko upravno 

območje, ager, se je raztezalo od Atransa (Trojane) po Karavankah proti severu. Na 

vzhodnem delu je bila meja nekje okoli Višnje gore, na jugu pa najverjetneje po reki Kolpi. 

Na zahodu pri Ljubljanskem barju je emonsko ozemlje  ţe mejilo na akvilejsko. Ozemlje so 

premerili in razdelili v kmetijska posestva. Kot v večini rimskih mest je bila osnovna 
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dejavnost prebivalcev Emone kmetovanje. Izkoriščali so plodno zemljo v okolici mesta, ki so 

jo dobili v last. Zemljiška posest je v tistem času pomenila več kot obdelovalna zemlja, saj je 

lastništvo zemlje prinašalo individualno bogastvo in druţbeni ugled. V emonskem prostoru se 

je razvilo značilno rimsko podeţelje: vasi, manjši zaselki, posestva, opekarne. Manjši kraji pa 

so postali lokalna središča in trgi. Na prostoru današnjega Kranja je bil to Karnij, na prostoru 

Vrhnike pa Navport, medtem ko nekaterih rimskih imen ne poznamo (Ţupanek, 2010, str. 12). 

 

2.4.4.2 Mestna ureditev 

»Ljudje v rimskem imperiju so imeli isti denarni sistem, ekonomijo, vojsko, vlado, pa tudi 

skupne grško-rimske mite, javne rituale in religiozne prakse. Tradicionalni elementi rimskega 

mesta so bili forum, glavni mestni trg, svetišča in urejeni domovi. Bolj luksuzni dodatki pa so 

bili stebriščni hodniki in terme, kopališča. Te zgradbe in z njimi povezane navade so 

uveljavljale značilno rimski način ţivljenja. Emonske zasebne hiše so imele podobno ureditev 

in infrastrukturo kot drugi mestni domovi po imperiju: velike prostore za druţenje in majhne 

spalnice, mozaike in freske, ogrevane prostore, vodovode in priključek na mestno 

kanalizacijo.« (Ţupanek, 2014a, str. 30) 

 

2.4.4.3 Emonska hiša 

Na področju parka Emonska hiša (prej Jakopičev vrt) so odkrili stanovanjsko zgradbo, ki je 

nekoč stala v mestu Emona. Danes so v parku na ogled ostanki hiše s konca 4. in začetka 5. 

stoletja. Glede na kakovostno stavbno opremo (tlaki, mozaik, ogrevanje) je tu prebivala 

premoţna in ugledna rimska druţina (AP Emonska hiša, 2015). Hiša v lasti bogatih Emoncev 

zgrajena na celi inzuli, parceli. Narejena je bila iz kamna, opeke in malte. Za hišna opravila, 

urejanje okolice in mnoga druga opravila so skrbeli suţnji (Peunik, 2013, str. 6). Osrednji 

bivalni prostor je bila t.i. letna soba, tlakovana z dvobarvnim geometričnim mozaikom. 

Mozaike so si takrat lahko privoščili le premoţni. Na drugi strani hodnika je bil vhod v t.i. 

zimsko sobo z ohranjenim sistemom hipokavstnega ogrevanja. Topel zrak je bil speljan iz 

kurišča v sosednjem prostoru pod tlak zimske sobe. Poleg tal je ogreval tudi stene, ki so bile 

za boljšo toplotno prevodnost zgrajene iz votlih zidakov. Stavba je imela tudi priključek na 

kanalizacijski sistem. Odpadna voda je iz zgradbe odtekala po kanalčkih, prekritih s kamni, v 

večji, zbirni kanalizacijski kanal ali kloako, ki je tekel pod bliţnjo cesto in vodil v Ljubljanico 

(AP Emonska hiša, 2015). 
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2.4.5 Prebivalstvo in druţbena ureditev 

2.4.5.1 Rimljani in ne Rimljani 

Po rimski zasedbi in izgradnji kolonije se je ozemlje staroselcev priključilo imperiju. Večino 

najboljših parcel so dobili emonski kolonisti, priseljenci z drţavljanskimi pravicami, 

staroselci pa so bili samo prebivalci, odrinjeni na manj ugodna, za Rimljane nezanimiva 

območja. V začetku so se staroselci precej razlikovali od novih naseljencev in so imeli precej 

slabši poloţaj (Ţupanek, 2014a, str. 28). »Emono so naselili preteţno rokodelci ter partnerji in 

posredniki bogatih akvilejskih in drugih severnoitalskih trgovskih druţin, domačini in 

veterani panonskih legij, ki so v plačilo za sluţbovanje prejeli ali denarno nagrado ali 

posestvo z delovno silo, pa so bili zastopani le v manjšem deleţu.« (Gaspari, 2014, str. 153)  

 

2.4.5.2 Stanovske razlike 

Zakon je razlikoval med svobodnimi prebivalci in suţnji. Drţavljani so bili v imperiju 

manjšina, privilegirana in premoţna elita, ki je lokalno sodelovala pri upravljanju imperija. 

Razdeljeni so bili na več razredov glede na premoţenje. Na druţbeni lestvici jim je sledilo več 

razredov nedrţavljanov z omejenimi pravicami, na dnu pa so bili brezpravni suţnji (Ţupanek, 

2011, str. 28). Višji sloj, bogati člani mestne aristokracije, ki so opravljali razne mestne 

funkcije in si postavljali razkošne nagrobnike, so pustili bolj opazne sledi oz. se je o njih 

ohranilo več zgodovinskih virov kot o revnejših plasteh prebivalstva (Ţupanek, 2014a, str. 

29). 

 

2.4.6 Vsakdan v Emoni 

»Lov, kopanje, igra, smeh, to je življenje!« 

(grafit iz rimskega Timgada, Ţupanek, 2014a, str. 29) 

 

Rimski imperij je bil izreden doseţek. Na svojem vrhuncu, v 2. stoletju n. št. je imel 60 

milijonov prebivalcev, ki so ţiveli na 5 milijonih km
2
: od Hadrijanovega zidu v severni 

Angliji do Evfrata v Siriji, od vodne poti Ren–Donava, ki je povezovala srednjo Evropo s 

Črnim morjem, do severnoafriške obale in Egipta (Ţupanek, 2010, str. 11). Imperij je bil 

prepreden z mreţo monumentalnih, veličastnih mest. Eno manjših, a zato nič manj 

impresivnih za svojo okolico, je bila Emona. Mesta so bila središča moči in privilegijev, 

središča kulture in znanja, hkrati pa del imperialne ideologije, del podob spektakularne moči 

in civiliziranosti, ki jih je imperij kazal podloţnikom. Emona je kar brbotala od ţivahnega 
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dogajanja: na mestnih ulicah se je šum pešcev mešal z ropotanjem lesenih koles vozov in 

vpitje otrok pri igri so lahko preglasili le branjevci, ki so oglaševali svojo robo. Glavno 

vozlišče dogajanja je bil osrednji trg, forum, okrog katerega se je vrtelo vsakdanje ţivljenje v 

rimskem mestu. Vsak dan se je kot za Rimljane, tako tudi za Emonce začel ob zori. Po 

umivanju, oblačenju in skromnem zajtrku so prišli na vrsto vsakdanji opravki: sprejem 

klientov doma, potem odhod na forum (Ţupanek, 2014a, str. 24, 27). Emonski forum je stal 

na kriţišču današnje Slovenske in Rimske ceste, na prostoru gostilne Pod lipo in stanovanjske 

soseske Ferantov vrt. V rimskem času so tam stale arkade s trgovinami in upravnimi 

stavbami. Emonci so tam poslušali cesarske razglase in govornike, se udeleţili sej mestnega 

sveta, razprav sodišča, poslovnih pogovorov in raznih praznovanj ter ceremonij (Ţupanek, 

2011, str. 29, 30).  

 

2.4.7 Navade in običaji 

Navade so uveljavljale značilnosti rimskega načina ţivljenja. Večina prebivalcev rimskega 

mesta je vsaj enkrat na dan obiskala mestno kopališče. Emonsko javno kopališče je leţalo ob 

Aškerčevi in Zoisovi cesti. Obisk kopališča ni bil samo priloţnost za osebno higieno in 

rekreacijo (igre z ţogo, rokoborba) (Ţupanek, 2014a, str. 29, 30), temveč globoko 

zakoreninjena druţbena in kulturna navada. Uporaba mestnega kopališča je bila del 

vsakdanjega ţivljenja moških vseh razredov in večine ţensk. Sicer so imeli vrsto pravil, kdo, 

kdaj in s kom lahko uporablja terme (Ţupanek, 2011, str. 31). Toda to je bil pomemben 

druţabni dogodek, enak kot obisk predstave in iger. Tu so se pogovarjali o poslu in opravljali, 

kaj pojedli, doplačali za masaţo z oljem ter poskrbeli za svoj dober videz in počutje. Emonski 

termalni kompleks z mozaiki in bazeni je dopolnjevalo javno stranišče (Ţupanek, 2014a, str. 

30). Čas med kopanjem in po njem je bil namenjen druţenju s prijatelji: igranju številnih iger 

z ţetoni in kocko (Ţupanek, 2011, str. 31).   

 

2.4.7.1 Oblačila 

»Običajna vrhnja obleka rimskih drţavljanov je bila toga. Prvotno je bilo to preprosto volneno 

ogrinjalo, skozi čas pa se je večala, tako da si je človek naslednjič ni mogel več sam oviti 

okoli telesa, ampak mu je moral kdo pomagati; postala pa je tudi teţka. Zato so jo opuščali in 

si jo nadeli samo še za posebne slovesnosti. Spodnjega perila niso poznali. Kot spodnje 

oblačilo so nosili tuniko, ki je moškim navadno segala do kolen, ţenskam pa do gleţnjev. 

Ţenske so čez tuniko oblekle dolgo, včasih bogato izvezeno obleko. Oblačila so bila volnena 
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ali lanena. Le redki so si lahko privoščili dragoceno svilo, ki so jo iz Kitajske čez puščave v 

osrednji Aziji tovorile karavane kamel.« (Ţupanek, 2011, str. 29). 

 

2.4.7.2 Obroki in prehrana 

Običajno je bil zajtrk skromen ali pa so ga preskočili, za kosilo so pojedli nekaj malega, po 

obisku kopališča pa je zvečer sledil glavni obrok, cena ali večerja. Pri premoţnejših je bila to 

pravzaprav gostija z znanci, sorodniki in prijatelji (Ţupanek, 2014a str. 30, 31). A to ni bil 

samo obrok, pač pa uţivanje v dobri druţbi, prijateljstvu in kultiviranih debatah. Gostje so bili 

povabljeni k pogovoru o splošnih temah ali pa so pripovedovali o potovanjih in zanimanjih. 

Ponekod je bilo moč slišati učene razprave med povabljenimi učenjaki. Včasih je goste v 

odmorih med jedmi zabavala glasba s plesom in petjem, za kar so navadno poskrbeli poklicni 

izvajalci (Ţupanek, 2011, str. 31). Gostitelj in gostje so večerjali v posebni sobi, kjer je bil 

postavljen triklinij, trodelen kavč na katerem je običajno lahko jedlo devet oseb. Ob njem je 

stala ena ali več mizic za odlaganje hrane in pijače.  

 

Prehrana Rimljanov je temeljila na treh poglavitnih ţivilih: ţitu, olivnem olju in vinu. Revni 

so jedli preprosto hrano, predvsem veliko ţita in stročnic. Pri nas so bili odkriti ostanki 

pšenice, rţi, ječmena, prosa in čičerike. Ta osnovna ţivila so dopolnjevali predvsem z 

zelenjavo in tudi mlečnimi izdelki. Bogati so bili navajeni na drugačno hrano. Za posebne in 

drage kuharske umetnije so veljale zapletene, s številnimi začimbami pripravljene jedi. 

Običajni so bili trije hodi: predjed, glavna jed in posladek. Predjed je bila po navadi solata ali 

druga, le na kratko skuhana hrana. Glavne jedi so bile običajno iz mesa. Znan posladek pa so 

bili polhi, ki so jih tudi v naših krajih lovili in pitali v posebnih posodah, pripravljali pa z 

medom in makovimi semeni (Ţupanek, 2014a, str. 31). Med gostijo in po njej so pili z vodo 

razredčeno vino. Pitje nerazredčenega vina je veljalo za barbarsko. Priljubljena rimska hrana 

je bila začinjena, prelita z zapletenimi omakami, oslajena z medom (Ţupanek, 2011, str. 32). 

»Rimske priljubljene okuse bi danes najbrţ opisali kot sladko-kisle. Posebno cenjena začimba 

je bila ribja omaka, narejena iz rib, fermentiranih na soncu.« (Ţupanek, 2014a, str. 30)  

 

2.4.7.3 »Kruha in iger!« 

Ob kruhu se nehote prikrade misel še o enem pojmu, ki ga je zahtevalo rimsko prebivalstvo. 

Ta je poleg kruha zahteval še igre. O gladiatorskih igrah v naših krajih ne vemo ničesar (Curk, 

1976, str. 100). Rimski svet je sicer poznal razne oblike zabave, največ gledalcev pa so 
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vsekakor pritegnili gladiatorski boji, boji med zvermi, tekme konjskih vpreg in gledališke 

igre. V Emoni so ob različnih priloţnostih potekali gladiatorske igre, gledališke predstave, 

religiozne procesije in javni govori (Ţupanek, 2014a, str. 32). Na prizore iz gladiatorskih iger 

naletimo večkrat kot okrasni motiv, mnogokrat srečamo tudi lovske prizore. Ljudje so jih 

razumeli, kljub temu, da niso nastali na naših tleh (Curk, 1976, str. 100). 

 

2.4.7.4. Verstvo 

Rimljani so bili politeisti in na njihovo staroselsko religijo je močno vplivala helenistična 

Grčija. Tako je v marsičem prihajalo do zlitja in prevzemanja idej. Poiskali so stične točke 

med svojimi in grškimi bogovi ter prevzemali grške mite in ikonografijo tako v svoji literaturi 

kot tudi umetnosti. Velik vpliv je imela tudi etruščanska religija, saj je bil Rim v začetku pod 

močnim etruščanskim vplivom (Ţuapenk, 2014a, str. 32). »V naših krajih nam je na prvi 

pogled na voljo dokaj virov o verskem ţivljenju. V kamen vklesani napisi v čast bogovom in 

za blagor darovalca, nekakšna trajna molitev, tvorijo kar zajeten odstotek vseh znanih 

napisov.« (Curk, 1999, str. 73) 

 

2.4.7.5 Družinsko življenje in položaj žensk 

O druţinskem ţivljenju lahko največ izvemo preko ohranjenih spomenikov, na nagrobnih 

spomenikih. Sodeč po napisih na grobovih, druţine niso bile številne, čeprav je na napisu 

lahko zajet le trenutek iz ţivljenja druţine, po navadi takrat, ko je umrl prvi druţinski član. 

Patriarhalna druţina, v katero sodijo tudi suţnji, ima praviloma, kot je razvidno iz napisov, na 

čelu očeta. Včasih pa se zgodi, da nastopi v vodstvu druţine tudi ţenska. Ţenina vloga v 

druţini je bila v primerjav z drugimi civilizacijami boljša, saj ni bila tako potisnjena ob stran. 

V javnem ţivljenju pa je bilo s poloţajem ţensk nekoliko drugače. V javnem ţivljenju ţene 

na mestih ob moţu ne srečamo, saj je bila potisnjena v nekaj svečeniških vlog. (Curk, 1976, 

str. 102). Svobodno rojene ţenske so imele manj pravic kot svobodno rojeni moški. Pravice 

ţensk so bile vezane najprej na njihovega očeta, nato pa navadno na moţa. Poloţaj rimske 

ţenske se je skozi čas spreminjal. V začetnem obdobju imperija je bila svobodnejša kot v času 

republike. Vendar je moč moţa, gospodarja druţine, tudi v času imperija ostala trdna. 

Svobodne ţenske so imele v času imperija pravico do dedovanja (po očetovi smrti), pravico 

do lastnega premoţenja in pravico do ločitve. Nikdar pa niso smele voliti ali kandidirati za 

kakšno javno sluţbo. Velika starostna razlika med moţem in ţeno je bila običajna. Dekleta so 
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moţili v najstniških letih, moški pa so se ţenili v poznih dvajsetih ali zgodnjih tridesetih letih 

(Ţupanek, 2011, str. 32, 33). 

 

2.4.7.6 Mestna pokopališča 

»Emonska pokopališča so po rimski navadi zrasla ob vpadnicah v mesto, ob cestah iz smeri 

Celeje (Celje), Akvileje (Oglej) in Nevioduna (Drnovo).« (Ţupanek, 2011, str. 34). »Ob 

glavnih mestnih vpadnicah, stranskih odcepih in povezovalnih cestah je bilo doslej odkritih 

več kot 3 tisoč grobov, kar Emono uvršča med mesta z največjim dokumentiranim številom 

grobov v celotnem imperiju.« (Gaspari, 2014, str. 205) Največje in najbolje je raziskano 

severno grobišče (današnja Dunajska cesta) (Gaspari, 2014, str. 205). Emonci so svoje umrle 

seţigali in pokopavali v ţarah, amforah in zidanih grobovih. Od 3. stoletja naprej so seţiganje 

opuščali in umrle pogosto pokopavali v lesenih krstah. Nad grobom je navadno stal kamnit 

nagrobnik, ki je z vklesanim napisom sporočal ime pokojnika, njegov poklic in dostojanstvo 

ter imena zakonca in otrok. Del enega od nagrobnih spomenikov, odkritih pri raziskavah 

emonskega severnega grobišča, je tudi Emonec, bronasti in pozlačen kip v togo oblečenega 

moškega. Strokovnjaki menijo, da je moţ, ki ga kip upodablja, ţivel v 2. stoletju. Kopija kipa 

danes stoji v parku Zvezda (Ţupanek, 2011, str. 34).  

 

2.4.8 Zgodnjekrščansko središče  

Podobo rimske religije je temeljito spremenil vzpon krščanstva. Število kristjanov v imperiju 

je po 1. stoletju skokovito naraščalo. Zbrani arheološki podatki potrjujejo, da se je v 4. 

stoletju krščanstvo tudi v Emoni trdno zasidralo, saj se je začela gradnja krščanskih zgradb. 

Mesto je imelo najprej vsaj dve (morda še zasebni) dvorani za zbiranje in obrede vernikov, 

potem pa veliko javno versko središče s krstilnico in vsaj eno cerkvijo (Ţupanek, 2014a, str. 

33). 

 

2.4.8.1 Lega in odkritja 

Zgodnjekrščansko središče Emone je tako nastalo na severozahodnem delu naselbine na 

parceli, ki je leţala blizu foruma, in ob zahodnem obrambnem zidu mesta, kjer je danes 

osnovna šola Majde Vrhovnik. Prostor so pred tem uporabljali kot kopališke prostore. V drugi 

polovici 4. stoletja pa so ga preuredili. Zgodnje krščanski center je imel dva dvoranska 

prostora z večbarvnimi talnimi mozaiki, to je dvoranska cerkev (brez apside) in en manjši 

prostor. Kasneje so dogradili še krstilnico z osmerokotnim bazenom in baldahinom ter 
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odprtim hodnikom do nje. Dvoranska prostora so prezidali in verjetno tako dobili triladijski 

prostor, verjetno tako predelan v baziliko. Tla krstilnice in hodnika so pokrili z mozaiki, 

okrašenimi s krščanskimi simboli in napisnimi polji. Ohranjenih je bilo 12 mozaičnih napisov, 

večinoma donatorjev, ki so dali denar za dele mozaikov. Numizmatične najdbe v ţganinski 

plasti v hodniku pa kaţejo, da so zgodnjekrščansko središče v Emoni zgradili med letoma 408 

in 423, verjetno bliţe zgodnejši letnici (Dolinar France idr., 2011, str. 35). 

 

2.4.8.2 Vpliv 

Uveljavitev krščanstva je v rimska mesta prinesla veliko druţbeno in kulturno spremembo. 

Kot marsikatera mesta drugod po imperiju, se spremeni tudi Emona. Emonci so postopoma 

prenehali vzdrţevati in investirati v javne zgradbe in infrastrukturo, saj sta bila velika skrb in 

finančni vloţek namenjena arhitekturi, povezani z zgodnjekrščansko Cerkvijo. Spremenil se 

je tudi sam način upravljanja Emone. Po vsem imperiju, v vseh mestih, so škofije prevzemale 

administrativne funkcije in niso bile samo cerkveni dostojanstveniki. Sprememba v podobi 

mesta Emona je v pozni antiki del spremembe identitete Emoncev ter tudi upravno-

administrativne reforme ob razpadu imperija (Ţupanek, 2014a, str. 33). 

 

2.4.9 Propad rimskega imperija  

Datum propada zahodnorimskega imperija se najpogosteje navaja leto 476, ko je bil 4. 

septembra odstavljen zadnji rimski cesar. Za propad imperija so bili našteti številni vzroki: 

prevelika in nekompetentna birokracija, vstop barbarov v rimsko vojsko, zastrupitve s 

svincem iz vodovodnih cevi in svinčenih posod, podnebne spremembe z erozijo in slabitev 

kmetijstva, propad pravih rimskih vrednot, kolaps monetarne ekonomije, barbarski vpadi in 

ropanje. Samo vprašanje, zakaj je propadel rimski imperij, ostaja odprto (Ţupanek, 2014a, str. 

35). 

 

2.4.10 Konec Emone 

»Emona je propadla v 6. stoletju, ko v mestu ni več sledov ţivljenja.« (Ţupanek, 2014a, str. 

35). Sodeč po najdbah novcev in kronologiji drugih najdb iz zaključnih naselbinskih 

kontekstov, je večji del prebivalcev mesto zapustilo ţe pred sredino 5. stoletja, kar pričuje 

tudi konec pokopavanja na mestnih nekropolah. Za mesto, ki si po tem ni več opomoglo, naj 

bi bil usoden hunski prodor iz Panonije proti Akvileji leta 452 (Gaspari, 2014, str. 246). 
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2.5 KULTURNOZGODOVINSKA DEDIŠČINA EMONE  

Ob skoraj vsakem gradbenem posegu v središču Ljubljane so prihajale na dan najdbe rimske 

Emone. Arheološka izkopavanja pod strokovnim vodstvom so se začela ob koncu 19. stoletja, 

leta 1898. Intenzivnejša arheološka raziskovanja Emone pa segajo šele v čas zadnjih sto let, 

vendar so Ljubljančani Emono iskali, o njej pripovedovali zgodbe in jo upodabljali ter njene 

spomine izpostavljali na javne prostore ţe vsaj od 17. stoletja naprej (Ţupanek, 2010, str. 17).  

 

2.5.1 Pomembne najdbe  

V začetku 20. stoletja so se začela velika arheološka izkopavanja Emone, ki so razkrila juţni 

del rimskega mesta oz. rimski zid na Mirju. Po prvi svetovni vojni se je Ljubljana začela 

naglo širiti in obzidje, ki je bilo v slabem stanju, jim je bilo v napoto, zato so ga ţeleli podreti. 

Po številnih polemikah in predlogu Konzervatorskega društva je Mestna občina ljubljanska 

sklenila zid obnoviti po načrtih Joţeta Plečnika. Ta je ostanke zidu temeljito preoblikoval: 

skozi zid je prebil dva nova prehoda, da je nastala poveza z dvema ulicama. Za samim 

obzidjem je uredil park z razstavljenimi antičnimi arhitekturnimi členi in v emonskih 

stranskih vratih zgradil lapidarij. Na cestno stran zidu je dal zasaditi drevored topolov. Ob 

nekdaj glavni vhod v Emono pa je postavil šest stebrov, vrata zaprl s starimi kovinskimi vrati, 

uredil lapidarij. Nad preboj proti Murnikovi ulici pa je dal postaviti piramido, ki jo je prekril s 

travnato rušo. Naslednje obdobje intenzivnega zanimanja Ljubljančanov za emonsko 

dediščino je čas po 2. svetovni vojni, predvsem šestdeseta in sedemdeseta leta 20. stoletja. V 

tistem času je nastal ključni preobrat pri ukvarjanju z dediščino. Ta ni bila več predmet 

zanimanja elit, ampak je postala predmet izjemnih zanimanj širših druţbenih skupin. V drugi 

polovici 20. stoletja so bila zaradi prenove Ljubljane še obseţnejša arheološka izkopavanja 

Emone. V čim bolj avtentični obliki, z minimalnimi posegi v historično pričevalnost usmerjen 

odnos do dediščine, je bil v tem času polagoma vgrajen v sistem spomeniškovarstvene 

zakonodaje. V tem obdobju oblikovanja emonske dediščine je bil čas Emone predstavljen kot 

čas prve civilizacije, samo mesto pa kot napredna, malone moderna urbana struktura. Različni 

članki in prispevki o Emoni, vedno v ospredje postavljajo emonsko komunalno ureditev in 

»centralno« ogrevanje. Emona je bila predstavljena kot dostojna, omikana predhodnica, na 

katero se Ljubljana lahko s ponosom sklicuje (Ţupanek, 2010, str. 18 - 21).  
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2.5.2 Emona danes 

Danes je besed o Emoni manj, predvsem pa so drugačne. Ne govori se več o njej kot o davni 

ugledni prednici Ljubljane, pač pa se ob raziskavah sprašuje smiselnost posegov v prostor, 

nujnost novogradnje in vpliv kapitala. Napetosti med različnimi interesi in konflikti so 

stalnica urbanih prostorov, saj je jasno, da ima dediščina različne in dostikrat nasprotujoče si 

interese. Poleg tega pa se je spremenil tudi pogled na vlogo same dediščine v druţbi. Velja, da 

je preteklost last vseh ter da jo ustvarjamo in poustvarjamo danes. Naraščajoče zanimanje 

širše javnosti za dediščino se torej vedno bolj kaţe kot ţelja po aktivnem sodelovanju v 

procesu njenega ohranjanja, interpretiranja in izkoriščanja (Ţupanek, 2010, str. 23 - 24).  

 

2.6 MESTNI MUZEJ LJUBLJANA 

Mestni muzej Ljubljana se nahaja, v Turjaški palači, ki je arhitekturni spomenik in hrani 

večtisočletno kulturno dediščino ljubljanskega prostora. Zajema preteklost od 4500 stare 

prazgodovinske koliščarske naselbine do današnje privlačne prestolnice Slovenije, od 

antičnega mesta Emona do nastajanja sedanjega gospodarskega, političnega, upravnega in 

ustvarjalnega središča. V rimski dobi se je na tem območju raztezalo pristaniško predmestje 

rimske Emone, o čemer danes priča v kleti muzeja ohranjena rimska cesta. Poslanstvo 

Mestnega muzeja Ljubljana je evidentiranje, dokumentiranje, konzerviranje, proučevanje in 

predstavljanje premične kulturne dediščine na področju ljubljanske regije. Muzejska zbirka 

obsega preko 200.000 enot muzealij, ki pokrivajo več tisočletij dediščine ljubljanskega 

prostora. V Mestnem muzeju Ljubljana si lahko ogledamo interaktivno in tematsko zasnovano 

stalno razstavo o zgodovini Ljubljane in njenih prebivalcih. Tu se srečujejo obiskovalci 

najrazličnejših dogodkov, odrasli, druţine in šolske skupine. Predavanja, okrogle mize, 

projekcije, vodstva, delavnice, tečaji, koncerti in druge prireditve so prilagojene različnim 

potrebam in ţeljam obiskovalcev (O Mestnem muzeju Ljubljana, 2015).  

 

2.6.1 Pedagoški programi  

V Mestnem muzeju Ljubljana so za šolsko leto 2014/2015 pripravili novo knjiţico 

pedagoških programov, ki je namenjena predšolski, osnovnošolski ter srednješolski mladini in 

ponuja izkustvene, doţivljajske, kulturno-zgodovinske in izobraţevalne programe. Ob 

letošnjem praznovanju 2000-letnice Emone, prve urbane poselitve področja današnje 

Ljubljane, so se pridruţili z osrednjo muzejsko razstavo in kar z enajstimi programi z oznako 

Emona. Pri snovanju programov so se trudili, da bi kulturno in materialno dediščino 
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predstavili na kar se da zanimiv in interaktiven način. Vsi pripravljeni programi se tudi 

vsebinsko navezujejo na kurikulum in učne načrte (Peunik, Marinčič in Damjanovič, 2014, 

str. 3). V nadaljevanju bom predstavila pedagoške programe za drugo triado, natančneje za 5. 

razred, ki imajo oznako Emona: 

 

Spoznajmo Emonce! (Izkustvena delavnica) 

Izkustvena delavnica temelji na raziskovanju različnih področij ţivljenja Rimljanov oz. 

Emoncev. Učenci rokujejo z originalnimi predmeti in z replikami rimskih predmetov ter 

preko njih spoznavajo rimski imperij in Emono, način gradnje mest in vojsko, ki je pri tem 

sodelovala, oblačilno kulturo in nakit, hrano in posodje, običaje in verovanja ter rimsko 

druţbo. Pri tem učenci krepijo opazovanje, sklepanje, povezovanje in skupinsko delo. 

Delavnica je priloţnost za zabavno učenje zgodovine in geografije. 

 

Emona: mesto v imperiju (Voden ogled razstave) 

Voden ogled po razstavi učence popelje 2000 let v preteklost – v čas nastanka prve mestne 

naselbine na območju današnje Ljubljane. Med ogledom razstave ob pripovedi vodiča izvedo, 

kdo so bili predhodniki Rimljanov na tem območju, kdaj in kako je nastala Emona in kaj so 

zapovedovali rimski zakoni o gradnji mest. Spoznavajo dele mesta, rimski vsakdan in pomen 

Rimljanov za območje naše deţele. 

 

Zgradimo mesto! (Voden ogled razstave z delavnico) 

Kratek voden ogled po razstavi učence popelje v čas prve mestne naselbine na območju 

današnje Ljubljane. Med ogledom razstave ob pripovedi vodiča izvedo, kdo so bili 

predhodniki Rimljanov na tem območju, kdaj in kako je nastala Emona in kaj so zapovedovali 

rimski zakoni o gradnji mest. Po ogledu sledi delavnica, kjer učenci s pomočjo didaktičnih 

pripomočkov (maketa mesta, replike, orodja, gradbeni materiali …) spoznavajo gradnjo 

mesta, tehnologijo, ki so jo uporabljali Rimljani, in ţivljenje v mestu.  

 

Po sledeh rimske Emone (voden ogled z delovnimi listi) 

Kako je izgledala Emona? Kdo so bili Emonci in kako so ţiveli? Učenci se v druţbi 

izkušenega vodiča odpravijo raziskovat skrivnosti antične Emone. Pot se začne v muzejski 

kleti, kjer je ohranjen del originalne rimske ceste. Sledi obisk prenovljenih arheoloških parkov 

ter rimskega zidu v centru Ljubljane. Učenci na poti po Emoni iščejo odgovore na vprašanja, 

kako so Emonci ţiveli, kaj so počeli, kje so se srečevali, kako so se šolali, kje so nakupovali. 
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Na kroţni arheološki poti rešujejo delovne liste oz. delovni zvezek, ki je prilagojen učencem, 

in tako svoje znanje dodatno poglabljajo. 

 

Arheologija je kul! (izkustvena delavnica) 

Kdo so arheologi in kaj počnejo? So njihova odkritja naključje ali natančno vedo, kje 

izkopavati, da bodo našli nekaj izjemnega? Kako se arheolog loti svojega dela in kakšna 

orodja uporablja? Učenci se za kratek čas prelevijo v arheologe in se preizkusijo v njihovem 

delu. Spoznajo arheološko orodje in se rokujejo z njim ter raziščejo dva emonska grobova. 

 

Mali zakladi naših prednikov (izkustvena delavnica) 

Le kako so v muzej prišli prazgodovinski, rimski in številni drugi predmeti? Kdo jih odkrije 

in kakšna je njihova pot do razstave? Učenci v notranjih peskovnikih kot pravi arheologi 

izkopljejo predmete, ki so pripadali različnim zgodovinskim obdobjem. Nato jih kot 

restavratorji in konzervatorji očistijo, popravijo in analizirajo. Preko rokovanja s predmeti, 

preko sklepanja in preko opazovanja spoznavajo različna obdobja in takratne ljudi. 

 

Iz imperija v mesto (voden ogled v MGML in v Narodnem muzeju Slovenije) 

Ob 2000-letnici rimske predhodnice Ljubljane v skupnem programu zdruţujeta moči Mestni 

muzej Ljubljana in Narodni muzej Slovenije. Šolarjem ponujajo ogled obeh aktualnih razstav. 

Skupaj z vodičema se sprehodijo v čas, ko je bilo ozemlje današnje Slovenije del rimskega 

imperija. Spoznavajo ţivljenje Rimljanov ter mesto Emona – kdaj in kako je nastala, kaj so 

zapovedovali rimski zakoni o gradnji mest, kako je deloval sistem vojske in administracije ter 

kako je mesto izgledalo. 

 

Siste viator – postoj, popotnik (voden ogled Arheološkega parka Emona z delavnico v 

Narodnem muzeju Slovenije) 

O ţivljenju Emoncev pred 2000 leti nam pripovedujejo različni arheološki ostanki. Na 

vodenem ogledu po Arheološkem parku Emona učenci spoznavajo rimsko Emono, 

domovanje bogatih prebivalcev, mestno obzidje, nekdanji forum in prostor, kjer so nekoč 

krščevali. Nato si v lapidariju Narodnega muzeja Slovenije ogledajo kamnite spomenike, ki 

povedo veliko o rimskih vladarjih, o bogovih, o šolstvu, o zdravstvu in nasploh o vsakdanjem 

ţivljenju Rimljanov. Ob koncu se preizkusijo tudi v klesanju v kamen in poskusijo izdelati 

spomenik (Peunik, Marinčič in Damjanovič, 2014, str. 15 - 23). 
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3. RAZISKOVALNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V didaktičnih priporočilih v učnem načrtu je učiteljem priporočeno, da naj pri svojem delu 

uporabljajo raznovrstne didaktične pristope, med njimi je tudi obisk muzeja, opazovanje kraja 

in njegovih zgodovinskih posebnosti (Budnar idr., 2011, str. 18). In nedvomno se je 

razumevanje učenja v muzejih spremenilo in napredovalo v zadnjem desetletju. Večino 

uspeha pa moramo pripisati raziskavam, ki so preiskovalcem omogočile izpopolnitev 

razumevanja specifičnih spremenljivk in učnih rezultatov, ki izhajajo iz interakcije 

obiskovalcev v muzeju in muzejskih predmetov (Falk, 2007, str. 16). Učinkovito učenje v 

muzeju s šolskimi skupinami je namreč odvisno od obnašanja, stališč, pričakovanj in treh 

glavnih členov, ki so vključeni v dejavnosti: učenci, učitelji in muzej, vključno z razstavami, 

programi in muzejskimi pedagogi. Trije glavni členi tako sestavljajo prepleten učni krog 

(Griffin, 2007, str. 31).  

 

V magistrskem delu bom na primeru mesta Emone v Mestnem muzeju Ljubljana raziskovala 

pedagoško vlogo muzeja pri odkrivanju kulturnozgodovinske dediščine za učence 5. razreda 

osnovne šole. Povod za takšno odločitev je sámo mesto, ki je bogato arheološko najdišče, 

vidni ostanki iz tistih časov in 2000-letnica mesta Emona ter bogata zgodovina sodelovanja 

Mestnega muzeja Ljubljana s slovenskimi osnovnimi šolami. Raziskovalni del bo tako 

namenjen vsebinski in didaktični analizi obiskanih programov za 5. razred z ţeljo ugotoviti, 

kakšno vlogo ima muzej za doseganje učnih ciljev kulturnozgodovinske dediščine, in oceniti 

primernost pedagoških programov z vidika organizacije izvajanja programa, komunikacije in 

odnosa med vodjo programa in učenci ter uporabo materialnih virov. Ugotoviti ţelim, kakšna 

je vloga, aktivnost in motiviranost učencev v pedagoških programih in kakšno mnenje imajo 

učenci, učitelj, muzejski pedagog in kustos pedagog o sodelovanju in dopolnjevanju šole in 

muzeja. Rezultati same raziskave lahko vplivajo na boljše sodelovanje šol in muzejev, še 

posebej pa na interaktivno poučevanje druţbe za 5. razrede osnovne šole. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na predmet in problem raziskave sem si v okviru magistrskega dela postavila naslednje 

cilje: 
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- Predstaviti kulturnozgodovinsko dediščino mesta Emone. 

- Z vidika pouka druţbe ovrednotiti pedagoško-didaktično izvedbo pedagoških programov 

za 5. razred osnovne šole v Mestnem muzeju Ljubljana.  

- Raziskati vlogo, aktivnost in motiviranost učencev ter pridobiti njihova mnenja in stališča 

o pedagoških programih Mestnega muzeja Ljubljana in sodelovanju z muzejem. 

- Pridobiti mnenje učitelja, muzejskega pedagoga in kustosa pedagoga o sodelovanju 

muzeja in šole.  

Skladno z zastavljenimi cilji sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. V kolikšni meri so pedagoški programi v Mestnem muzeju Ljubljana povezani z učnimi 

cilji za obravnavo kulturnozgodovinske dediščine pri pouku druţbe v 5. razredu osnovne 

šole?  

2. Kakšna je kakovost izvedbe pedagoških programov v Mestnem muzeju Ljubljana z vidika 

same organizacije izvajanja programa, komunikacije in odnosa med vodjo in učenci ter 

uporabe materialnih virov? 

3. Kakšna je motiviranost, aktivnost in vloga učencev v pedagoških programih Mestnega 

muzeja Ljubljana ter kakšno mnenje imajo o samih programih? 

4. Kaj menijo učenci in učitelj in kaj muzejski pedagog ter kustos pedagog o sodelovanju in 

dopolnjevanju šole in muzeja? 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskovalni pristop empiričnega dela magistrske naloge bo kombiniran, kvantitativen in 

kvalitativen. Uporabljena bo deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja.  

 

3.3.1 Vzorec 

Kvantitativno raziskavo sem izvedla na priloţnostnem vzorcu učencev, ki so sodelovali v 

pedagoških programih Mestnega muzeja Ljubljana. V raziskavi je sodelovalo 88 učencev in 

učenk 5. razredov treh slovenskih osnovnih šol, natančneje štirih oddelkov. Podrobnejši 

podatki o učencih so shranjeni v arhivu magistrskega dela. Prvi del kvalitativne raziskave sem 

izvedla pri štirih kombinacijah pedagoških programov Mestnega muzeja Ljubljana prav tako 

za učence 5. razreda osnovne šole. Drugi del kvalitativne raziskave sem izvedla na vzorcu 11 

učencev 5. razreda osnovne šole iz Ljubljane, ki so sodelovali pri projektu Muzej v malem: 

Emona se vrača ter pri njihovi učiteljici mentorici projekta, kustosinji pedagoginji projekta ter 
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kustosinji pedagoginji, ki pripravlja pedagoške programe za učence od 4. do 9. razreda 

osnovne šole v Mestnem muzeju Ljubljana. Slušni zapis intervjuja z učenci je shranjen v 

arhivu magistrskega dela. 

 

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Uporabila sem kvalitativno in kvantitativno tehniko zbiranja podatkov. Podatke za 

kvantitativno raziskavo sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik 

so anonimno izpolnili učenci 5. razredov osnovnih šol iz občine Ljubljane, ki so sodelovali v 

pedagoških programih Mestnega muzeja Ljubljana. Vprašalnike sem razdelila 64 učencem 

takoj po končanem programu, medtem ko je 24 učencev anketni vprašalnik rešilo, ko so se 

vrnili v šoli in sem jih naslednji dan šla iskat v šolo. Izročila sem 88 anketnih vprašalnikov in 

jih prav toliko dobila tudi rešenih. Rezultati so predstavljeni v nadaljevanju. 

 

Podatke za kvalitativno raziskavo sem zbrala s pomočjo strukturiranega opazovanja brez 

udeleţbe in opazovalnega lista s sestavljenimi kriteriji za opazovanje vodenj pedagoških 

dejavnosti in sestavljenih pedagoških kriterijev za opazovanje aktivnosti učencev ter 

nestandardiziranimi intervjuji. Prvo strukturirano opazovanje je bilo izvedeno 27. maja 2015 

pri kombinaciji dveh pedagoških programov, delavnici Arheologija je kul! in razstavi Emona: 

Mesto v Imperiju, drugo in tretje strukturirano opazovanje sta bila izvedena 2. junija 2015 

prav tako pri kombinaciji dveh pedagoških programov. Drugo opazovanje je bilo izvedeno pri 

vodenem ogledu mesta z delovnimi zvezki Po sledeh rimske Emone in razstavi Emona: Mesto 

v Imperiju, tretje opazovanje pa je bilo izvedeno pri delavnici Spoznajmo Emonce! in pri 

vodenem ogledu mesta z delovnimi zvezki Po sledeh rimske Emone. Intervju je bil opravljen 

z učenci 5. razreda, ki so sodelovali pri projektu Muzej v malem: Emona se vrača in je trajal 

45 min. Ostale tri intervjuje sem po elektronski pošti poslala učiteljici mentorici in kustosinji 

pedagoginji, ki sta sodelovali pri projektu ter kustosinji pedagoginji, ki pripravlja pedagoške 

programe za učence od 4. do 9. razreda osnovne šole v Mestnem muzeju Ljubljana.  

 

3.3.3 Opis pripomočkov za zbiranje podatkov 

3.3.3.1 Anketni vprašalnik 

Za pridobivanje podatkov je bil uporabljen nestandardiziran anketni vprašalnik, ki sem ga 

pripravila na podlagi raziskovalnih ciljev in vprašanja. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Valentina BIZJAK; MAGISTRSKO DELO 

 
33 

Anketni vprašalnik vključuje sedem vprašanj. Po učenčevih osebnih podatkih sprašuje le 

vprašanje o spolu. Sledi petstopenjska ocenjevalna lestvica. Nato sledi prvo dihotomno 

vprašanje, ki vključuje pojasnitev odgovora. Sledi vprašanje odprtega tipa, kjer učenci sami 

podajo svoje mnenje brez podanih sugestij. Četrto vprašanje je ponovno petstopenjska 

ocenjevalna lestvica stališč, sledi drugo dihotomno vprašanje, ki prav tako vključuje 

pojasnitev odgovora. Na koncu sledi še ena štiristopenjska ocenjevalna lestvica. Sedmo 

vprašanje je petstopenjska lestvica stališč, kjer podajo svoje stališče in strinjanje z napisano 

trditvijo. Celoten anketni vprašalnik se nahaja v prilogi.  

 

3.3.3.2 Opazovalni list 

Za pridobivanje podatkov pri strukturiranem opazovanju brez udeleţbe je bil uporabljen 

nestandardiziran opazovalni list s sestavljenimi kriteriji za opazovanje vodenj pedagoških 

dejavnosti in sestavljenih pedagoških kriterijev za opazovanje aktivnosti učencev, ki je nastal 

na podlagi opazovalnih listov pridobljenih tekom praktičnega usposabljanja na fakulteti.  

 

Opazovalni list s sestavljenimi kriteriji za opazovanje vodenj pedagoških dejavnosti vključuje 

naslednjih pet kriterijev: zgradba in časovni potek vodenja, potek vodenja, uporaba 

predmetov, govorna komunikacija in nastop ter odnos do učencev. Vsak kriterij je na to 

podrobneje razčlenjen. 

 

Opazovalni list sestavljenih pedagoških kriterijev za opazovanje aktivnosti učencev vključuje 

naslednjih šest kriterije: odnos do kustosa/-inje, sodelovanje in aktivnost, sledenje in 

pozornost, razumevanje navodil, motivacija in samostojnost pri delu. Vsak kriterij je na to 

podrobneje razčlenjen. 

 

3.3.3.3 Intervju 

Za pridobitev mnenj in stališč učencev, kakor tudi učiteljice, kustosinje pedagoginje in 

muzejske pedagoginje, ki pripravlja programe za učence 2. in 3. triade ter srednješolce, sem 

uporabila intervju. 

 

3.3.4. Opis postopka obdelave podatkov 

Pridobljene podatke sem statistično obdelala v programu Microsoft Office Word 2007. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

3.4.1 Analiza pedagoških programov 

3.4.1.1 Učni načrt družba za 5. razred
2
 

V didaktičnih priporočilih učnega načrta druţba je učiteljem priporočeno, da naj pri svojem 

delu uporabljajo raznovrstne didaktične pristope, pouk pa naj temelji na čim bolj konkretnih 

dejavnostih. Med njimi so obisk muzeja, opazovanje kraja in okolice ter zgodovinskih 

posebnosti (Budnar, Kerin, Umek, in Zabukovec, 2011, str. 18). V Tabeli 1 so iz učnega 

načrta izpostavljeni učni cilji in predlagane vsebine za 5. razred iz vsebinskega sklopa 

LJUDJE V PROSTORU IN LJUDJE ČASU, ki se povezujejo s pedagoškim muzejskim 

programom. Izbrana znanja, ki opredeljujejo dodatna ali poglobljena znanja, ki jih učitelj 

obravnava po svoji presoji glede na zmoţnosti, interese učencev in aktualne dogodke so 

zapisana poševno.  

 

Tabela 1: Učni cilji in predlagane vsebine za 5. razred navezujoče na muzej. 

Cilji Predlagane vsebine 

Učenci: 

 spoznajo preteklost domačega 

kraja/domače pokrajine skozi ţivljenje ljudi 

in jo primerjajo z današnjim ţivljenjem, 

 spoznajo naravno in kulturno dediščino 

domačega kraja/domače pokrajine in 

razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo, 

 znajo izdelati in kronološko prikazati 

dogodke iz preteklosti na preprostem 

časovnem traku; 

SLEDOVI PRETEKLOSTI 

 kulturnozgodovinski spomeniki, 

osebnosti, idr., 

 skrb za okolje, 

 naravna in kulturna dediščina; 

 poznajo temeljna zgodovinska obdobja 

(prazgodovina, stari, srednji, novi vek), 

 poznajo nekatera temeljna obdobja in 

dogajanja slovenske preteklosti, 

 uporabljajo različne zgodovinske vire v 

raziskovanju preteklosti, 

 razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in 

interpretacijo zgodovine, 

 pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih 

in drugih sprememb skozi preteklost, 

 spoznajo dejavnosti pokrajinskega muzeja. 

ZGODOVINSKI RAZVOJ 

 časovni trak zgodovine človeštva, 

 temeljna obdobja slovenskega 

zgodovinskega razvoja (na primer: 

Karantanija, turški vpadi, kmečki 

upori idr.), 

 pokrajinski muzej. 

                                                           
2
 Učni načrt. Program osnovna šola. Druţba.  
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3.4.1.2 Pedagoški programi MGML v primerjavi z učnim načrtom 

V teoretičnem delu sem predstavila pedagoške programe za drugo triado, natančneje za 5. 

razred osnovne šole z oznako Emona, ki se dopolnjujejo z izobraţevalnim delom v šoli. 

Didaktični del je namenjen analizi in ovrednotenju pedagoških programov za 5. razred 

osnovne šole v Mestnem muzeju Ljubljana z vidika učnega načrta druţbe za 4. in 5. razred, 

saj sem tako pridobila potrebne podatke, da bom lahko odgovorila na raziskovalno vprašanje, 

v kolikšni meri so pedagoški programi v Mestnem muzeju Ljubljana povezani z učnimi cilji 

za obravnavo kulturnozgodovinske dediščine pri pouku druţbe v 5. razredu osnovne šole?  

Za vsak program, ki ga v muzeju izvajajo za učence 5. razreda na temo Emona, sem poskušala 

poiskati ustrezen operativni cilji ali več teh ter predlagane vsebine iz učnega načrta druţba za 

5. razred. Zbrane podatke iz učnega načrta druţbe za 4. in 5. razred sem prikazala v Tabeli 2. 

 

Tabela 2: Učni cilji in vsebine za 5. razred navezujoče na pedagoške programe MGML. 

Pedagoški 

programi 

muzeja 

Cilji Predlagane vsebine 

Spoznajmo 

Emonce! 

(Izkustvena 

delavnica) 

 

Učenci 

 spoznajo preteklost domačega 

kraja/domače pokrajine skozi ţivljenje 

ljudi in jo primerjajo z današnjim 

ţivljenjem, 

 uporabljajo različne zgodovinske vire v 

raziskovanju preteklosti, 

 kulturnozgodovinske 

osebnosti,  

 časovni trak 

zgodovine človeštva, 

 kulturna dediščina, 

Emona: mesto 

v imperiju 

(Voden ogled 

razstave) 

Učenci 

 spoznajo preteklost domačega 

kraja/domače pokrajine skozi ţivljenje 

ljudi in jo primerjajo z današnjim 

ţivljenjem, 

 poznajo temeljna zgodovinska obdobja 

(prazgodovina, stari, srednji in novi 

vek), 

 uporabljajo različne zgodovinske vire v 

raziskovanju preteklosti, 

 razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in 

interpretacijo zgodovine, 

 znajo izdelati in kronološko prikazati 

dogodke iz preteklosti na preprostem 

časovnem traku. 

 kulturnozgodovinski 

spomeniki, osebnosti, 

idr., 

 temeljna obdobja 

slovenskega 

zgodovinskega 

razvoja,  

 muzej, 

 časovni trak 

zgodovine človeštva. 
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Zgradimo 

mesto!  

(Voden ogled 

razstave z 

delavnico.) 

Učenci 

 spoznajo preteklost domačega 

kraja/domače pokrajine skozi ţivljenje 

ljudi in jo primerjajo z današnjim 

ţivljenjem, 

 spoznajo naravno in kulturno dediščino 

domačega kraja/domače pokrajine. 

 kulturnozgodovinski 

spomeniki, osebnosti, 

idr., 

 naravna in kulturna 

dediščina, 

 muzej. 

Po sledeh 

rimske Emone 

(Voden ogled z 

delovnimi listi.) 

Učenci 

 spoznajo preteklost domače/-ga 

kraja/pokrajine skozi ţivljenje ljudi in jo 

primerjajo z današnjim ţivljenjem, 

 spoznajo naravno in kulturno dediščino 

domačega kraja ali domače pokrajine in 

razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo, 

 uporabljajo različne zgodovinske vire v 

raziskovanju preteklosti, 

 pojasnijo vzroke in posledice 

gospodarskih in drugih sprememb skozi 

preteklost. 

 kulturnozgodovinski 

spomeniki, osebnosti, 

idr., 

 skrb za okolje, 

 naravna in kulturna 

dediščina. 

 pokrajinski muzej. 

Arheologija je 

kul! (Izkustvena 

delavnica.) 

Učenci 

 spoznajo naravno in kulturno dediščino 

domačega kraja ali domače pokrajine in 

razumejo, zakaj morajo skrbeti zanjo, 

 uporabljajo različne zgodovinske vire v 

raziskovanju preteklosti, 

 spoznajo dejavnosti muzeja. 

 skrb za okolje, 

 naravna in kulturna 

dediščina, 

 pokrajinski muzej. 

 

Mali zakladi 

naših 

prednikov 

(Izkustvena 

delavnica.) 

Učenci 

 uporabljajo različne zgodovinske vire v 

raziskovanju preteklosti, 

 poznajo nekatera temeljna obdobja in 

dogajanja slovenske preteklosti, 

 razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in 

interpretacijo zgodovine, 

 spoznajo dejavnosti muzeja. 

 naravna in kulturna 

dediščina, 

 muzej, 

 temeljna obdobja 

slovenskega 

zgodovinskega 

razvoja. 

Iz imperija v 

mesto (Voden 

ogled v MGML 

in v Narodnem 

muzeju 

Slovenije.) 

Učenci 

 spoznajo preteklost domačega 

kraja/domače pokrajine skozi ţivljenje 

ljudi in jo primerjajo z današnjim 

ţivljenjem, 

 spoznajo naravno in kulturno dediščino 

domačega kraja/domače pokrajine, 

 uporabljajo različne zgodovinske vire v 

raziskovanju preteklosti, 

 kulturnozgodovinski 

spomeniki, osebnosti, 

idr., 

 naravna in kulturna 

dediščina. 
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 razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in 

interpretacijo zgodovine, 

 pojasnijo vzroke in posledice 

gospodarskih in drugih sprememb skozi 

preteklost. 

Siste viator – 

postoj, 

popotnik 

(Voden ogled 

Arheološkega 

parka Emona z 

delavnico v 

Narodnem 

muzeju 

Slovenije.) 

Učenci 

 spoznajo preteklost domačega 

kraja/domače pokrajine skozi ţivljenje 

ljudi in jo primerjajo z današnjim 

ţivljenjem, 

  spoznajo naravno in kulturno dediščino 

domačega kraja/domače pokrajine in 

razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo, 

 uporabljajo različne zgodovinske vire v 

raziskovanju preteklosti, 

 razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in 

interpretacijo zgodovine, 

 spoznajo dejavnosti muzeja. 

 kulturnozgodovinski 

spomeniki, osebnosti, 

idr., 

 naravna in kulturna 

dediščina, 

 muzej. 

  

Muzej ponuja številne pedagoške programe za učence 5. razreda na temo odkrivanje Emone, 

ki jih učitelji v šoli lahko vključijo v svoje izobraţevalno delo. Na učiteljih je, da se odločijo, 

katere bodo vključili v pouk druţbe, saj jih lahko kombinira npr. razstavo in izkustveno 

delavnico ali pa ogled mesta in delavnico. Moţne so številne kombinacije. Pri sami izbiri pa 

so v veliko pomoč nasveti kustosov pedagogov, saj so programi ţe pripravljeni tako, da se 

med sabo dopolnjujejo.  

 

V didaktičnem delu raziskave sem primerjala pedagoške programe z operativnimi učnimi cilji 

in vsebinami iz učnega načrta ter ugotovila, da se vsi izbrani programi skladajo z učnim 

načrtom tako z operativnimi cilji, kakor tudi z vsebinami. Zato lahko učitelj programe, ki sem 

jim določila operativne cilje, izvede kot usvajanje novega znanja ali pa jih uporabi kot 

dopolnitev in poglobitev znanja. To je v intervjuju potrdila tudi muzejska pedagoginja, ki 

pripravlja programe za 2. in 3. obdobje osnovne šole. Poudarila je, da »je sodelovanje med 

šolo in muzejem za uspešne pedagoške programe ključnega pomena, česar se v muzeju dobro 

zavedajo, saj morajo biti muzejski pedagogi dobro seznanjeni z učnimi načrti, kajti le tako 

lahko nastajajo njihovi pedagoški programi, ki omogočajo neformalen način učenja in hkrati 

predstavljajo odlično dopolnilo učnih načrtov.« (P. Peunik Okorn, elektronska pošta, avgust 

2015) 
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3.4.2 Analiza vprašalnika za učence 

Z anketnimi vprašalniki sem prišla do mnenja učencev o pedagoških programih Mestnega 

muzeja Ljubljana. Z dobljenimi rezultati sem lahko odgovorila na raziskovalno vprašanje, kaj 

menijo učenci kot udeleţenci o pedagoških programih v muzeju. Natančneje sem dobila 

vpogled v to, kakšno oceno so pripisali programom, ali so jim bile dejavnosti v muzeju všeč, 

ali so jih motivirale, katere dejavnosti so to bile in kakšni so bili razlogi za odločitev. Podali 

so oceno, koliko jim je bilo učenja v muzeju všeč v primerjavi z učenjem v šoli in ali so bili 

aktivni udeleţenci v programih ter kakšna je bila njihova vloga. S pomočjo ocenjevalne 

lestvice so ocenili, kako pomembni so muzejski predmeti za boljše predstave in razumevanje 

o kulturnozgodovinski dediščini ter s pomočjo lestvice stališča podali strinjanje o tem, ali  so 

si vsebino programa zaradi dejavnosti v muzeju laţje zapomnili. Pridobljene podatke sem 

predstavila v tabelah in jim dodala interpretacije, svoje mnenje. 

 

Tabela 3: Število in delež učencev v raziskavi po spolu. 

Spol   (%) 

Dečki 39 44,3 

Deklice 49 55,7 

Skupno 88 100,0 

V raziskavi je sodelovalo 88 učencev 5. razreda, od tega 39 dečkov (44,3 %) in 49 deklic 

(55,7 %).  

 

Tabela 4: Število in delež učencev v raziskavi glede na spol in osnovno šolo. 

Osnovna  

šola/Oddelki 

Spol 

Dečki Deklice Skupaj 

 (%)  (%)  (%) 

A 13 33,4 10 20,4 23 26,1 

B 10 25,6 14 28,6 24 27,3 

C1 10 25,6 13 26,5 23 26,1 

C2 6 15,4 12 24,5 18 20,5 

Skupaj 39 100,0 49 100,0 88 100,0 

Legenda:  – frekvenca ali število vrednosti   (%) – deleţ vrednosti 
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V Tabeli 4 je predstavljeno, koliko učencev iz vsake osnovne šole je sodelovalo v raziskavi. 

V raziskavi so sodelovali učenci iz štirih oddelkov treh osnovnih šol iz občine Ljubljana. Ker 

sta dva oddelka iste šole in sta v muzeju imela isti programa, sem ju poimenovala s C1 in s 

C2. Na osnovni šoli A je sodelovalo več dečkov, na osnovnih šolah B, C1 in C2 pa je 

sodelovalo več deklic (večji deleţ učencev je označen s krepko pisavo). Če upoštevamo in 

vsak oddelek štejemo kot samostojno šolo, je  bilo v raziskavi največ učencev  na osnovni šoli 

B (27,3%), najmanj pa na osnovni šoli C2 (20,5%). 

 

1. Kako bi ocenili program v Mestnem muzeju Ljubljana? 

Tabela 5: Odgovori učencev na vprašanje, kako ocenjujejo pedagoški program v MGML. 

Odgovor Število anketirancev 

Skupaj  OŠ 

A 

OŠ 

B 

OŠ 

C1 

OŠ 

C2 

Zelo dobro (5) 13 20 13 13 59 

Dobro (4) 10 4 6 5 25 

Srednje (3) / / 3 / 3 

Slabo (2) / / / /  / 

Zelo slabo (1) / / 1 / 1 

Prvo vprašanje je bilo vprašanje zaprtega tipa z enim moţnim odgovorom. Natančneje so 

anketiranci ocenili pedagoški program v muzeju po petstopenjski ocenjevalni lestvici, kjer so 

imeli na voljo: zelo slabo (1), slabo (2), srednje (3),  dobro (4) in zelo dobro (5). Samo eden 

izmed anketirancev je pedagoški program v muzeju ocenil kot zelo slabo 1, kar 59 

anketirancev je pedagoški program ocenilo zelo dobro (5), medtem ko je 25 anketirancev 

pedagoški program ocenilo z dobro (3) in 3 anketiranci z srednje (3). Iz rezultatov je razvidno, 

da je samo eden izmed anketirancev pedagoški program ocenil negativno, kar 87 anketirancev 

pa je pedagoški program ocenilo pozitivno. 

 

Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da so pedagoške programe ocenili pozitivno. Glede na 

to, da sem bila prisotna pri vseh programih, ki so jih učenci ocenili, sem takšne rezultate 

pričakovala, saj so bili vsi štirje pedagoški programi v muzeju prilagojeni starostni skupini, 

podkrepljeni z interaktivnimi dejavnostmi, učenci so bili aktivni udeleţenci v programu, imeli 

so samostojne naloge, lahko so rokovali s predmeti, sam odnos kustosinj/pedagoginj do 

učencev je bil prijazen in razlaga zanimiva, zabavna ter podkrepljena z materialnim gradivom. 
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2. Ali so ti bile dejavnosti v muzeju všeč? 

Tabela 6: Odgovori učencev na vprašanje, ali so jim bile dejavnosti v muzeju všeč.  

Odgovor Število anketirancev 

Skupaj  OŠ 

A 

OŠ 

B 

OŠ 

C1 

OŠ 

C2 

Da 22 24 22 18 86 

Ne 1 / 1 / 2 

Drugo vprašanje je bilo dihotomno vprašanje zaprtega tipa, ki je vključevalo pojasnilo 

odgovora. Zanimalo me je, ali so bile učencem dejavnosti v programu muzeja všeč. 

Anketiranci so obkroţili odgovor, kjer so imeli na voljo dve moţnosti: da ali ne. Kar 86 

anketirancev je odgovorilo, da so jim bile dejavnosti v programu muzeja všeč, medtem ko sta 

samo 2 anketiranca odgovorila, da jima dejavnosti niso bile všeč. Glede na to, da je večina 

učencev program v muzeju ocenilo pozitivno, sem pričakovala takšne rezultate. Kljub temu je 

zanimiv eden izmed odgovorov, kjer anketiranec oceni program v muzeju s pozitivno oceno, 

dejavnosti pa negativno.  

 

Med pojasnili, zakaj so jim bile dejavnosti všeč, prevladujejo naslednji odgovori: 

– ker so bile zanimive, zabavne, smešne in poučne, 

– ker so spoznali in izvedeli veliko novega o Emoni in njenih prebivalcih, 

– ker so lahko sami raziskovali in se preizkusili v vlogi arheologa, 

– ker ponavadi tega ne počnejo, 

– ker jih zanima ta čas antike in Rimljani, 

– ker je bilo v procesu učenja poleg poslušanja tudi opazovanje, saj so si ogledali prave 

ostanke Emone, ki so stare več kot 2000 let, in ker je bilo vse, kar je bilo povedano, tudi 

dobro prikazano na primerih, 

– ker je bila kustosinja/pedagoginja prijazna in zabavna, in ker je zelo dobro organizirala 

vodenje ter tudi zelo dobro in na preprost način razloţila stvari.  

 

Iz navedenih pojasnil je razvidno, da imajo učenci jasen pogled in argumentirane odgovore na 

to, zakaj jim je kaj všeč. Izpostavljeni so prav vsi vidiki, na katere opozarjajo raziskovalci 

učenja v muzeju in sicer motiviranost, zabavno in koristno učenje, povezava z osebnimi 

interesi, socialen in fizični stik z osebami in predmeti ter aktivna vključenost v proces učenja.  
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3. Naštej, katere dejavnosti so ti bile najbolj všeč. 

Tabela 7: Dejavnosti, ki so bile učencem najbolj všeč. 

Dejavnosti 

Ko so se preizkusili v vlogi arheologa in izkopavali grobove in dokumentirali ostanke. 

Ogled in predstavitev muzeja, arheoloških ostankov (Emonske hiše, krstilnice, stranišča, 

rimske ceste, zidu, mozaikov, rimske oprave, rimske kanalizacije, term, ogrevanja), makete. 

Razumljiva razlaga, ki je bila podkrepljena s predmeti in ostanki. 

Voden sprehod z zemljevidom po mestu in po poteh Emone. 

Ogled razstave in stripi ob razstavi.  

Poslušanje zgodb o preteklosti in zgodovini. 

Rokovanje z replikami gledaliških mask, oblačenje oblačil (tunike in toge) in vojaške 

oprave, izkustvena dejavnost vonjanja aromatičnih mil. 

Ogled in predstavitev filma o Emoni. 

Zanimive naloge – pantomima, kriţanka, kviz. 

Ogled in rokovanje s predmeti, ki so jih uporabljali za igre, merjenje in gradnjo cest. 

Tretje vprašanje je bilo odprtega tipa, kjer so učenci sami podali svoje mnenje brez navedenih 

sugestij. Na voljo so imeli štiri prazna polja za vpis dejavnosti. Zanimalo me je, katere so bile 

tiste dejavnosti, ki so bile učencem najbolj všeč. Večina anketirancev je zapisala vsaj eno ali 

več dejavnosti, ki so jim bile všeč. Dva anketiranca, ki sta označila, da jima dejavnosti niso 

bile všeč, nista zapisala odgovora na to vprašanje. 

 

4. Koliko ti je bil zanimiv način učenja v muzeju? 

Tabela 8: Odgovori učencev na vprašanje, koliko jim je bil zanimiv način učenja v muzeju v 

primerjavi z načinom učenja v šoli. 

Odgovor: 

Zanimiv kot v 

šoli 

Število anketirancev 

Skupaj OŠ 

A 

OŠ 

B 

OŠ 

C1 

OŠ 

C2 

Veliko bolj 17 18 12 12 59 

Nekoliko bolj 4 6 10 4 24 

Enako / / / 2 2 

Manj zanimiv 2 / / / 2 

Veliko manj / / 1 / 1 
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Četrto vprašanje je bilo vprašanje zaprtega tipa z enim moţnim odgovorom. Natančneje so 

anketiranci ocenili, v kolikšni meri jim je bil način učenja v muzeju, v primerjavi z učenjem v 

šoli, zanimiv. Ocenjevali so po petstopenjski ocenjevalni lestvici z moţnimi odgovori: veliko 

bolj zanimiv, nekoliko bolj zanimiv, enako zanimiv, manj zanimiv in veliko manj zanimiv kot 

v šoli. Samo eden izmed anketirancev je ocenil, da je način učenja v muzeju veliko manj 

zanimiv kot v šoli, 59 anketirancev je način učenja v muzeju ocenilo kot veliko bolj zanimiv 

kot v šoli. Medtem ko je 24 anketirancev način učenja v muzeju ocenilo z nekoliko bolj 

zanimiv kot v šoli. Pri tem sta 2 anketiranca ocenila način učenja v muzeju z enako zanimiv 

kot v šoli, 2 anketiranca pa z manj zanimiv kot v šoli.  

 

Sodeč po rezultatih je veliki večini anketirancev izkušnja in način učenja v muzeju bolj 

zanimiva kot učenje v šoli. Razlogi za takšno odločitev so gotovo bolj sproščeno okolje, ki ga 

muzej kot neformalna izobraţevalna učna oblika ponuja, sam prostor, ki učencem omogoča 

moţnosti iskanja, raziskovanja, preizkušanja svojih idej in ustvarjanje vezi med poznanim in 

nepoznanim. Ključnega pomena pa so nedvomno resnični predmeti, saj nudijo priloţnost 

doţivljajskega in izkustvenega učenja.  

 

5. Misliš, da si bil aktiven udeleženec v programu? 

Tabela 9: Odgovori učencev na vprašanje, ali mislijo, da so bili aktivni udeleženci v 

programu ter njihova pojasnila. 

Odgovor Število anketirancev 

Skupaj  OŠ 

A 

OŠ 

B 

OŠ 

C1 

OŠ 

C2 

Da 18 21 22 14 75 

Ne 1 2 / 4 7 

Opomba: Med anketiranci osnovne šole A se štirje niso mogli odločiti in so zapisali svoj 

odgovor, delno. Med anketiranci osnovne šole B eden ni odgovoril na to vprašanje. Med 

anketiranci osnovne šole C1 se eden tudi ni mogel odločiti in je zapisal odgovor delno. 

 

Peto vprašanje je bilo prav tako dihotomno vprašanje zaprtega tipa, ki je vključevalo pojasnilo 

odgovora. Zanimalo me je, kaj mislijo učenci, ali so bili aktivni udeleţenci v programu. 

Anketiranci so obkroţili odgovor, kjer so imeli na voljo dve moţnosti: da ali ne. Kar 75 

anketirancev je mnenja, da so bili aktivni udeleţenci v programu, le 7 jih je mnenja, da niso 

bili aktivni udeleţenci. Potrebno je še opozoriti, da se pet udeleţencev ni moglo odločiti za 
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enega izmed odgovorov in so zapisali svoj odgovor, ki pravi, da so bili le delno aktivni 

udeleţenci. Medtem ko eden izmed anketirancev tega odgovora ni rešil.  

 

Med pojasnili, zakaj mislijo, da so bili aktivni udeleţenci, prevladujejo naslednji odgovori: 

– ker sem pozorno poslušal, saj je bil način razlage tak, da je pritegnil, 

– ker sem sodeloval pri pogovoru, 

– ker sem  sodeloval pri dejavnostih (delavnica izkopavanja, spoznajmo Emonce), 

– ker sem vprašal, če česa nisem razumel, 

– ker sem odgovarjal na vprašanja, 

– ker sem pozorno opazoval predmete in ostanke, 

– ker sem reševal naloge v delovnem zvezku. 

Opomba: Izstopa pa odgovor, ker sem že obiskal ta program z družino in sem tako veliko 

vedel ter sem lažje sodeloval v pogovoru.  

 

Iz navedenih pojasnil je razvidno, da imajo učenci jasen pogled in argumentirane odgovore na 

to, zakaj so bili aktivni udeleţenci v programu. V muzeju se zavedajo, da kadar so ciljna 

skupina otroci ali mladina, je potrebno klasični pristop obiska muzeja zamenjati z manj 

formalnim. Tako dobijo namesto pasivnih udeleţencev aktivne, ki res pozorno poslušajo, 

opazujejo in sodelujejo v pogovoru, odgovarjajo na vprašanja, izraţajo svoja mnenja, 

sprašujejo ter skušajo razjasniti nejasnosti. K temu pa zagotovo pripomore tudi uporaba 

interaktivnih oblik, ki pustijo, da učenci sami iščejo in najdejo odgovore, doţivljajo in 

opisujejo, kar vidijo. Kustosi pa pri tem samo pomagajo.  

 

6. Kako pomembni so muzejski predmeti za boljše predstave in učinkovitejše učenje o 

kulturnozgodovinski dediščini? 

Tabela 10: Odgovori učencev na vprašanje, kako pomembni so muzejski predmeti za boljše 

predstave in učinkovitejše učenje o kulturnozgodovinski dediščini. 

Odgovor Število anketirancev 

Skupaj  OŠ 

A 

OŠ 

B 

OŠ 

C1 

OŠ 

C2 

Zelo pomembni 18 20 15 11 64 

Pomembni 5 4 7 7 23 

Manj pomembni / / / / / 

Nepomembni / / 1 / 1 
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Šesto vprašanje je bilo vprašanje zaprtega tipa z enim moţnim odgovorom. Natančneje so 

anketiranci ocenili, kako pomembni so muzejski predmeti za boljše predstave in učinkovitejše 

učenje o kulturnozgodovinski dediščini. Ocenili so po štiristopenjski ocenjevalni lestvici, kjer 

so imeli na voljo: zelo pomembni, pomembni, manj pomembni, nepomembni. Samo eden 

izmed anketirancev je ocenil, da muzejski predmeti niso pomembni za boljše predstave in 

učinkovitejše učenje o kulturnozgodovinski dediščini, 64 anketirancev je ocenilo, da so 

muzejski predmeti zelo pomembni za boljše predstave in učinkovitejše učenje o 

kulturnozgodovinski dediščini, medtem ko je 23 anketirancev muzejske predmete ocenilo kot 

pomembne za boljše predstave in učinkovitejše učenje o kulturnozgodovinski dediščini.  

 

Anketiranci so mnenja, da so muzejski predmeti pomembni za boljše predstave in 

učinkovitejše učenje o kulturnozgodovinski dediščini. To, kar pravijo raziskovalci, potrjujejo 

tudi učenci, da resnični predmeti ponujajo praktično izkušnjo preko doţivljajskega in 

izkustvenega učenja, saj lahko rokujejo s pravimi artefakti.  

 

7. Vsebino programa sem si zaradi dejavnosti v muzeju lažje zapomnil. 

Tabela 11: Stališče učencev o trditvi, da so si vsebino programa zaradi dejavnosti v muzeju 

lažje zapomnili. 

Odgovor Število anketirancev 

Skupaj  OŠ 

A 

OŠ 

B 

OŠ 

C1 

OŠ 

C2 

Se popolnoma strinjam 7 11 12 10 40 

Se strinjam 11 12 9 7 39 

Nimam mnenja 4 1 1 1 7 

Se ne strinjam / / / / / 

Se popolnoma ne strinjam / / 1 / 1 

Opomba: Med anketiranci osnovne šole A eden ni odgovoril na to vprašanje.  

 

Sedmo vprašanje je trditev. Anketiranci so po petstopenjski lestvici stališč podali svoje 

stališče o napisani trditvi. Samo eden izmed anketirancev se popolnoma ni strinjal s trditvijo, 

da si je vsebino programa laţje zapomnil zaradi dejavnosti v muzeju, 40 anketirancev se 

popolnoma strinja s trditvijo, da so si vsebino programa laţje zapomnili, zaradi dejavnosti v 

muzeju, 39 anketirancev pa se s to trditvijo prav tako strinjajo. Le 7 anketirancev pa o tej 

trditvi nima mnenja.  
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Dejstvo je, da učenci v muzej pridejo s tako različnim in širokim razponom interesov in okolij 

ter svojim načinom učenja, da je takšen odziv na dejavnosti popolnoma razumljiv. Saj je 

ravno pri tem odgovoru razvidno, da je mnenje precej deljeno glede tega, ali se s trditvijo 

strinjajo ali popolnoma strinjajo. Zato muzej obiskovalcem nudi kombinacijo raznovrstnih 

aktivnih dejavnosti, kot so praktične delavnice, simulacije, učne igre, terenska odkrivanja, 

razstave. Dobro podporo jim nudijo avdio in vizualni ter računalniški mediji. Najmočnejšo 

moč pa imajo resnični predmeti ali artefakti ter pripomočki za dotikanje in vonjanje. Ob vsem 

tem pa jim pomagajo izobraţevalni prostori, kjer lahko izvajajo vse  praktične delavnice in 

učne igre. Tako lahko pridobijo nove vtise preko močnih izobraţevalnih sporočil, ki 

predstavljajo ţivljenje v preteklosti in predstave o nekih zgodovinskih obdobjih. 

 

3.4.3 Intervju z muzejsko pedagoginjo o pedagoških programih muzeja 

Eden izmed ciljev je bil pridobiti tudi mnenje muzejskega pedagoga o sodelovanju muzeja in 

šole, zato sem naredila še intervju s kustosinjo pedagoginjo Mestnega muzeja Ljubljana o 

pedagoških programih muzeja in njihovem sodelovanju s šolami. Zapisan je intervju z 

muzejsko pedagoginjo o pedagoških programih muzeja. 

 

1. Katera področja pokrivate kot pedagoginja v Mestnem muzeju Ljubljana? 

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane, del katerega je tudi Mestni muzej, pripravljam 

programe za učence 2. in 3. triade ter srednješolce. 

2. Kateri so tisti odločilni dejavniki, zaradi katerih muzej kot neformalno učno okolje 

učencem ponuja raznovrstne in številne možnosti pridobivanja znanja in spretnosti?  

Pri nas se trudimo, da mladim obiskovalcem omogočimo čim bolj sproščeno vzdušje in 

prijetno okolje, kjer učenje ni obveza. Mladi obiskovalci se učijo preko dialoga z vodiči, igre 

vlog, reševanja delovnih listov, dotikanja replik muzealij, vţivljanja v muzejske poklice in 

mnogo drugega. 

3. Kakšno mnenje imate o sodelovanju in dopolnjevanju šole in muzeja? 

Sodelovanje med šolo in muzejem je za uspešne pedagoške programe ključnega pomena 

in tega se pri nas še kako dobro zavedamo. Muzejski pedagogi moramo biti dobro seznanjeni 

z učnimi načrti, naši programi pa predstavljajo dopolnilo le-teh. Poleg tega je sodelovanje z 

učitelji izredno pomembno pri izboljšavah programov. 
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4. Vidite kje kakšne pomanjkljivosti oz. priložnosti za izboljšavo? 

Učitelji in muzeji vedno več in vedno bolje sodelujemo. Učiteljem ponujamo občasne 

brezplačne delavnice in vodstva, redno jih obveščamo o novostih preko spleta, oni pa so 

vedno bolj pripravljeni sodelovati z nami. Vsaj moje izkušnje so takšne. 

5. Menite, da so si lahko muzeji in šole naravni partnerji, kjer sodelovanje prinaša 

dopolnjevanje drug drugega?  

Absolutno. Sodelovanje ţe zdaj poteka dobro, lahko pa je še boljše. Prav na ta način nastajajo 

programi, ki omogočajo neformalen način učenja in hkrati odlično dopolnilo učnih načrtov. 

 

3.4.4 Vrednotenje didaktične izvedbe pedagoških programov MGML 

S pomočjo strukturiranega opazovanja pedagoških programov brez udeleţbe in opazovalnimi 

listi ter postavljenimi kriteriji za opazovanje vodenj pedagoških dejavnosti in kriteriji za 

opazovanje aktivnosti učencev sem dosegla raziskovalna cilja in z vidika pouka druţbe 

ovrednotila pedagoško-didaktično izvedbo pedagoških programov za 5. razred osnovne šole v 

Mestnem muzeju Ljubljana in raziskala ter zapisala vlogo, aktivnost in motiviranost učencev 

v teh programih. S pridobljenimi podatki sem tako odgovorila na dve raziskovalni vprašanji, 

in sicer, kakšna je kakovost izvedbe pedagoških programov v Mestnem muzeju Ljubljana z 

vidika same organizacije izvajanja programa, komunikacije in odnosa med vodjo in učenci ter 

uporabe materialnih virov in kakšna je motiviranost, aktivnost in vloga učencev v pedagoških 

programih Mestnega muzeja Ljubljana. 

 

3.4.4.1 Programa Arheologija je kul! in Emona: mesto v imperiju 

S pomočjo opazovalnih listov sem opazovala vodenje kustosov in aktivnosti učencev. Najprej 

sem opazovala izkustveno delavnico Arheologija je kul! in voden ogled razstave Emona: 

mesto v imperiju. V delavnici so se učenci prelevili v arheologe in se preizkusili v njihovem 

delu, saj so raziskovali dva emonska grobova. Pri ogledu razstave so bili učenci vodeni po 

razstavi, ki jih je popeljala 2000 let v preteklost, v čas nastanka prve mestne naselbine na 

območju današnje Ljubljane, kjer so spoznavali dele mesta, rimski vsakdan in pomen 

Rimljanov za našo deţelo. Bolj podroben opis programov je na straneh 28. in 29. 

Opazovanje izkustvene delavnice je potekalo 27. maja 2015 v Arheološkem parku Emonska 

hiša, opazovanje vodene razstave pa v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana. V pedagoška 

programa je bilo vključenih 23 učencev 5. razreda ene izmed Ljubljanskih osnovnih šol. 
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OPAZOVALNI LIST ŠT. 1 – KRITERIJI ZA OPAZOVANJE VODENJ 

PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI 

1. Strukturirano opazovanje  

Datum: 27. maj 2015 

Program: Arheologija je kul! (izkustvena delavnica), Emona: mesto v imperiju (voden ogled 

razstave) 

Skupina: 5. razred  

Št. učencev: 23 učencev 
 

VODENJE KUSTOSINJE DOSEGANJE MERIL 

MERILA 
DA  

(2) 

DELNO 

(1) 

NE 

(0) 

Opis beleženja in 

vrednotenja 

1. ZGRADBA IN ČASOVNI POTEK 

Program je sklenjena celota, 

dejavnosti programa so med seboj 

usklajene in povezane. 

X   

Začne se v arheološkem parku, 

kjer poteka prva dejavnost, 

izkustvena delavnica. Učenci 

se prelevijo v arheologe in se 

preizkusijo v njihovem delu ter 

raziščejo dva emonska 

grobova. Delavnica je dobra 

motivacija za nadaljevanje 

programa v muzeju, kjer sledi 

ogled aktualne razstave po 

sobah, ki si sledijo v logičnem  

zaporedju. Zaradi delavnice 

učenci razumejo, kako so 

razstavljeni predmeti prišli v 

muzej in kako pomembni so za 

razumevanje zgodovine. 

Prehodi med dejavnostmi so dobro 

vodeni in usklajeni ter ne motijo 

procesa. 

 X  

Prehod med delavnico in 

obiskom razstave je daljši, saj 

sta muzej in arheološki park 

oddaljena nekaj ulic. Ta 

nekoliko zmoti samo zbranost 

in koncentracijo učencem. 

Fleksibilnost programa se kaţe v 

prilagajanju skupinam in situacijam. 
X   

Skupina je bila precej velika 

(23 učencev), ker pri aktivnosti 

niso mogli sodelovati vsi 

naenkrat, je kustosinja za lažji 

potek dela predlagala 

razdelitev nalog med učenci. 

Pri ogledu razstave je razlago 

prilagaja pozornosti učencev z 

zanimivimi zgodbami in 

rokovanjem s predmeti. 

2. POTEK VODENJA 

Vodenje je organizirano, 

sistematično in postopno. 
X   

Obe dejavnosti sta vodeni 

sistematično, postopno in 

organizirano. V začetku sledi 

predstavitev, nato navodila, 

aktivnost (izkopavanje, 
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opazovanje) in pogovor.  

V nadaljevanju sledi razgovor 

s povzemanjem problemske 

situacije ter v zaključku 

preverjanje ključnih spoznanj 

in novih znanj.  

Kustosinja/pedagoginja ima nadzor 

nad učenci, jih zna motivirati in 

vzdrţuje njihovo pozornost. 

X   

Pri delavnici je delo že samo 

po sebi motivirajoče. Njihovo 

pozornost je ohranjala s 

problemskimi nalogami (npr. 

Kaj mislijo, kaj pomenijo 

biseri v bližini glave?). Zaradi 

dobrih navodil in upoštevanja 

ni  težav z nadzorom. 

Pri razstavi je vzdrževala 

njihovo pozornost ter jih 

motivirala z rokovanjem s 

predmeti (vojaška oprema), 

avdio posnetki, izkustvenimi 

pripomočki (vonjanje dišav) in 

zanimivimi prigodami in 

zgodbami iz življenja ljudi. 

Vodenje je prilagojeno in primerno 

razvojni stopnji učencev. 
X   

Vodenje je neformalno, 

pozitivno in spodbujajoče.  

Pri vodenju je upoštevano načelo 

nazornosti. 
X   

Pri delavnici in pri razstavi sta 

bila delo in razlaga 

podkrepljena s predmeti in 

artefakti za lažje predstave. 

Med vodenjem vključuje problemske 

situacije, vprašanja. Ugotovitve 

oblikujejo skupaj. 

X   

Primer problemske situacije 

pri delavnici (npr. oblika 

groba, kaj pričakujejo, kateri 

je žarni in kateri skeletni ter 

razlogi, ker je manjši, je žarni, 

ker je v skeletnem okostje je ta 

večji) in primer pri razstavi, 

grob in posmrtni ostanki se ne 

nahajajo v eni izmed sob, ki 

predstavlja mesto, razlog za to 

se skriva v tem, da so mrtve 

pokopavali izven obzidja mest. 

Učence spodbuja k razmišljanju, 

izraţanju misli, postavljanju vprašanj 

in dvomov.  

 X  

S postavljanjem vprašanj, 

preverja razumevanje in skuša 

ugotoviti njihovo predznanje.  

S pozitivnim odnosom in 

vodenjem omogoča, da učenci 

izrazijo svoje mnenje, dvome 

in postavijo vprašanja. 

Ustrezno sproti in ob koncu preverja 

razumevanje vsebin ter nejasnosti 

pojasnjuje s primeri in dokazi. 

X   

Pri delavnici pred začetkom 

dela preveri, če so razumeli, 

kako začeti z delom, katere 

pripomočke uporabijo najprej 

in katere ob koncu, ko naredijo 

popis najdenih ostankov. Na 

koncu ponovijo značilnosti 
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grobov in pomembnih opažanj. 

Pri razstavi ob odhodu iz 

vsake sobe ponovijo nove 

pojme in si pomembne podatke 

zapišejo v delovni zvezek (DZ). 

3. UPORABA PREDMETOV 

Uporabljeni predmeti so ustrezno 

izbrani za razvojno stopnjo učencev. 
X   

Pripomočki in predmeti v 

delavnici so primerni za 

učence. Predmeti, s katerimi 

rokujejo učenci na razstavi so 

prilagojeni (npr. višina slušalk 

za poslušanje zgodb in line za 

ogled dogajanja na trgu). DZ 

ima poenostavljene zapise, je 

podkrepljen z ilustracijami in 

fotografijami. 

Uporabljeni predmeti so nazorni in 

dobro izkoriščeni. 
X   

Nekaterih predmetov se lahko 

dotaknejo, si jih ogledajo 

pobliže in preizkusijo 

(gledališke maske). 

Kustos pedagog rokuje s predmeti in 

pravilno ravnanje z njimi pokaţe tudi 

učencem. 

X   

Pri delavnici predstavi, kako 

se uporabljajo arheološki 

pripomočki za izkopavanje. Pri 

razstavi pokaže predmete, s 

katerimi lahko rokujejo učenci 

(vojaška oprema, oljenke, 

taktilni predmeti z vonjavami) 

in tiste, zaščitene s steklom. 

Izbor uporabljenih predmetov 

prispeva k boljšemu razumevanju 

vsebine in pojmovanju. 

X   

Izbrani so tisti predmeti, ki so 

učencem blizu oz. so jim v 

interesu (fantom vojska in 

oprema, dekletom nega in 

dišave, ter obojim zgodbe o 

življenju otrok in dogajanju v 

mestu) ter prispevajo k boljšim 

predstavam in razumevanju.  

4. GOVORNA KOMUNIKACIJA IN NASTOP 

Govor je razločen in jasen, 

dinamičen ter prilagojen vsebini in 

razmeram. Izraţanje je razumljivo in 

jezikovno pravilno. 

 X  

V obeh primerih je izražanje 

razumljivo in jezikovno 

pravilno. Oba govora sta 

razločna in jasna ter 

prilagojena vsebini. Nekoliko 

bolj dinamičen in sproščen je 

govor pri delavnici. 

Raba ustreznih nebesednih 

spremljevalcev govora (vidnih: 

kretnje, mimika, drţa telesa, gibanje; 

slušnih: ustrezna glasnost in hitrost 

govora, premori in poudarki). 

 X  

Pri delavnici je bilo veliko 

nebesednih spremljevalcev 

(kretnje in mimika, gibanje ter 

ustrezna glasnost govora ter 

poudarki), manj je bilo teh pri 

razstavi (gibanje, kretnje, 

poudarki, ustrezna hitrost 

govora). 
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Podaja jasna, kratka, enoznačna ter 

konkretna navodila prilagojena 

razvojni stopnji učencev. 

X   / 

Misli so oblikovane sistematično, 

povezano in prepričljivo. Pri 

navajanju zanimivosti, primerov in 

prispodob je izviren ter poudarja 

pomembnosti. 

X   

Nastop je prepričljiv in 

sistematičen. Prispodobe, 

zgodbe so zanimive in nove za 

učence. Preko njih si lažje 

zapomnijo pomembne vsebine. 

Postavljena vprašanja so različnih 

stopenj (nivojska, problemska). 
 X  

Vprašanja so različnih tipov 

(več možnih odgovorov, en 

možen odgovor, sami 

oblikujejo odgovor). 

Pojavljajo se tudi nivojska 

(osnovni, problemski), kjer 

morajo sami sklepat na 

podlagi predmetov ali razlage. 

Učencem omogoča dovolj časa za 

odziv. 
X   

Po vprašanjih sta omogočili 

čas za razmislek ter postavljali 

podvprašanja za pomoč. 

5. ODNOS DO UČENCEV 

Ustvarja pozitiven in sproščen odnos. X   

Obe sta z govorno in telesno 

mimiko ustvarjali pozitiven in 

spodbuden odnos. 

Z učenci vzpostavlja interakcijo 

(govorno in negovorno) ter se odziva 

na pobude učencev. 

 X  

Obe sta vzpostavljali dobro 

interakcijo z učenci, predvsem 

govorno, nekoliko manj 

negovorno interakcijo, ter se 

včasih odzivali tudi na pobude. 

Komunicira z vsemi učenci, jih 

posluša, ko govorijo, in razvija dialog 

z njimi ter med njimi samimi. 

 X  

Poslušanje in dialog med njima 

in med učenci sta dosežena, ne 

pa tudi komunikacija z vsemi. 

Učencem da moţnost sodelovanja in  

jih sproti v situacijah neopazno 

usmerja ter popravlja. 

X   

Obe sta omogočali aktivno 

sodelovanje v pogovorih in 

razgovorih ter pri aktivnostih in 

jih sproti usmerjali, dopolnjevali 

ter popravljali. 

Spodbuja jih k sodelovanju. Napake 

sprejema z razumevanjem in pohvali 

ob priloţnosti. 

X   

Ob priložnostih sta pohvalili, ob 

napakah nista grajali, temveč 

skušali razložiti in pojasniti ter 

jih spodbujali k sodelovanju. 

Ustrezno vključuje vse učence, tudi 

tiste manj aktivne. 
 X  

Manj zainteresiranim sta 

predlagali kakšne posebno 

zanimive naloge in zadolžitve. 

Po rezultatih v preglednici je program kakovosten. Zgradba je sklenjena, le nekaj teţav je pri 

prehodu med obema dejavnostma, zaradi oddaljenosti lokacij. Izkušenost, dobra strokovna in 

pedagoška usposobljenost kustosinj pedagoginj se kaţe pri prilagajanju skupini. Nekoliko bolj 

sproščen govor in odnos je v delavnici. Sicer sta obe s pozitivnim odnosom omogočili 

spodbudno okolje. Z izbranimi predmeti, pripomočki sta jih znali motivirat, vzdrţevati njihovo 

pozornost, prispevali k boljšemu razumevanju in pojmovanju vsebine ter njihovi aktivnosti.  
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OPAZOVALNI LIST ŠT. 1 – KRITERIJI ZA OPAZOVANJE AKTIVNOSTI 

UČENCEV 
 

 RAVEN AKTIVNOSTI UČENCEV DOSEGANJE MERIL 

MERILA 
DA 

(2) 

DELNO 

(1) 

NE 

(0) 
Opis beleženja in vrednotenja 

1. ODNOS DO KUSTOSA/INJE 

Kultura izraţanja je primerna okolju in 

upoštevajo osnove bontona v muzeju. 
X   

Počakajo, da pridejo na vrsto 

in v primeru, ko želijo kaj 

povedati, dvignejo roko. 

Učenci iščejo ter vzpostavljajo 

interakcijo (govorno in negovorno). 
 X  

Učenci so iskali možnosti 

komunikacije in pogovora, 

manj negovorne interakcije. 

Odnos je pozitiven in sproščen. X   
Z obema kustosinjama so imeli 

sproščen in pozitiven odnos. 

2. SODELOVANJE IN AKTIVNOST 

Odzivajo se na pobude in odgovarjajo 

na zastavljena vprašanja. 
X   

Iščejo, odgovarjajo na 

vprašanja in opravljajo 

naloge. 

Ob priloţnosti izkoristijo moţnost 

sodelovanja in govorjenja ter 

postavljanja vprašanj. 

X   

Ob priložnostih sodelujejo pri 

pogovorih in razgovorih. Pri 

delavnici so postavljali več 

vprašanj kot pri razstavi. 

Aktivno in z zanimanjem sodelujejo 

pri reševanju problemskih situacij, 

iščejo rešitve in podajajo svoje ideje. 

X   

Problemske naloge in situacije 

so zanimive in prebudijo 

njihovo zanimanje. Iščejo 

rešitve in so pri tem aktivni. 

Izraţajo svoja mnenja in pri tem 

upoštevajo druga mnenja. 
 X  

Pogosteje upoštevajo mnenja 

drugih, manj izražajo svoja 

mnenja in stališča. 

Sproti ţelijo razjasniti dvome in 

nejasnosti. 
 X  

Nejasnosti želijo razrešiti, 

najprej odgovore poiščejo pri 

učiteljicah, nato pri kustosinji. 

Vključujejo se tudi bolj pasivni in 

manj sposobni učenci. 
 X  

Pri delavnici so se pasivni bolj 

vključevali kot pri razstavi. 

3. SLEDENJE IN RAZUMEVANJE NAVODIL TER POZORNOST 

Sledijo vodenju in pozorno poslušajo 

razlago kustosinje/pedagoginje. 
 X  

Poslušajo in sledijo, vendar 

občasno pozornost 

preusmerijo na  kakšen 

zanimiv artefakt in ostanek. 

Upoštevajo in sledijo ustnim ter pisnim 

navodilom. 
X   

Pozorno sledijo navodilom, še 

posebej pri rokovanju, 

opazovanju ostankov ter 

razstavljenih predmetov. 

Navodila kustosinje/pedagoginje 

razumejo in vedo, kaj pričakuje. 
X   

/ 

Delo opravijo po navodilih, umirjeno 

in na svojem mestu. 
X   

Predstavljene naloge opravijo 

uspešno in umirjeno ter 

aktivno. Nekoliko manj 
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zanimanja imajo pri 

zapisovanju v delovnih 

zvezkih. 

Od skupine se, kadar ni tako naročeno, 

ne oddaljujejo. 
X   

Nihče se ni oddaljil od 

skupine. 

4. MOTIVACIJA 

Okolje, kjer se učijo, je zanimiv 

prostor in omogoča radovednost. 
X   

Arheološki park in muzej 

omogočata radovednost, saj 

sta oba okolja zanimiva za 

učenje. 

Način dela in učenja je interaktiven,  

zanimiv in aktiven. 
X   

Način dela je aktiven. Ves čas 

se nekaj dogaja. Je drugačen 

kot v šoli, je interaktiven, in 

prilagojen učencem. 

Učenci kaţejo zanimanje za program, 

zaradi dinamične razlage, zanimivosti 

in prispodob. 

X   

Nenavadne, drugačen in nove 

zgodbe so privlačne in 

motivirajo učence. 

Zaradi nazornosti so motivirani za 

delo. Z zanimanjem opazujejo 

predmete in z njimi rokujejo. 

X   

Radi si ogledajo in rokujejo s 

predmeti ter se preizkušajo v 

novih vlogah. Nazornost jih 

motivira in olajša predstave. 

Izkustvene dejavnosti spodbujajo 

aktivnost, omogočajo boljše predstave 

in povečujejo motiviranost. 

X   

Neznano jih motivira, nove 

izkušnje jih spodbujajo k 

aktivnosti, saj si tako lažje 

predstavljajo in razumejo. 

5. SAMOSTOJNOST PRI DELU 

Po navodilih pravilno rokujejo s 

predmeti in samostojno opravijo 

nalogo v skupini ali individualno. 

X   

Zadane naloge uspešno 

samostojno ali ob pomoči 

sovrstnikov opravijo  v 

delavnici in v delovnem 

zvezku. Pravilno rokujejo s 

predmeti in pripomočki. 

Ob teţavah znajo poiskati pomoč in v 

primeru, da česa ne razumejo, prosijo 

za dodatno razlago. 

 X  

Za pomoč najprej prosijo 

sovrstnike, nato svoje 

učiteljice in šele nato 

kustosinje. 

Iz rezultatov v preglednici je razvidno, da so učenci upoštevali osnove obnašanja v muzeju, 

sledili navodilom in jih tudi upoštevali. Občasno so pozornost preusmerili na zanimive 

ostanek in artefakte. Sicer so sodelovali in bili aktivni pri programu. Z navdušenjem so 

sodelovali pri aktivnih in izkustvenih dejavnostih, kjer so lahko rokovali s predmeti in 

pripomočki. Nejasnosti so najprej zaupali svojim učiteljicam in šele nato poiskali pomoč pri 

kustosinjah. Kljub temu so zvedavo reševali problemske situacije, saj so prebudile njihovo 

zanimanje. Motivacija je bila nekoliko višje pri izkustveni delavnici kot pri vodenem ogledu 

razstave. Razloge vidim predvsem zaradi bolj aktivnega načina dela pri prvi dejavnosti. Kljub 

temu sta tako arheološki park kot tudi muzej spodbujala radovednost pri učencih.  
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.3.4.4.2 Programa Po sledeh rimske Emone in Emona: mesto v imperiju 

S pomočjo opazovalnih listov sem opazovala vodenje kustosov in aktivnosti učencev. 

Opazovala sem voden ogled mesta Po sledeh rimske Emone in voden ogled razstave Emona: 

mesto v imperiju. Pri ogledu mesta so se učenci odpravili na kroţno arheološko pot z obiskom 

arheoloških parkov, kjer so po poti raziskovali antično Emono. Pri ogledu razstave so bili 

učenci vodeni po razstavi, ki jih je popeljala 2000 let v preteklost, v čas nastanka prve mestne 

naselbine na območju današnje Ljubljane, kjer so spoznavali dele mesta, rimski vsakdan in 

pomen Rimljanov za našo deţelo. Bolj podroben opis programov je na strani 28.  

Opazovanje vodenega ogleda mesta je potekalo 2. junija 2015, s pričetkom v muzejski kleti, 

sledil je sprehod po mestu, ogled arheoloških parkov in rimskega zidu v centru Ljubljane, 

opazovanje vodene razstave pa je potekalo v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana. V 

pedagoška programa je bilo vključenih 24 učencev 5. razreda ene izmed Ljubljanskih 

osnovnih šol. 

 

OPAZOVALNI LIST ŠT. 2 – KRITERIJI ZA OPAZOVANJE VODENJ 

PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI 

2. Strukturirano opazovanje  

Datum: 2. junij 2015 

Program: Po sledeh rimske Emone (voden ogled mesta), Emona: mesto v imperiju (vodena 

razstave) 

Skupina: 5. razred  

Št. učencev: 24 učencev 

 

VODENJE KUSTOSINJE DOSEGANJE MERIL 

MERILA 
DA  

(2) 

DELNO 

(1) 

NE 

(0) 

Opis beleženja in 

vrednotenja 

1. ZGRADBA IN ČASOVNI POTEK 

Program je sklenjena celota, dejavnosti 

programa so med seboj usklajene in 

povezane. 

X   

Program se začne pri vhodu v 

muzej, kjer je začetek krožne 

poti po Emoni in arheoloških 

parkih ter ostankih mesta. 

Prva dejavnost se zaključi v 

muzeju ali pred vhodom. 

Program se nadaljuje kot 

voden ogled razstave. 

Prehodi med dejavnostmi so dobro 

vodeni in usklajeni ter ne motijo 

procesa. 

X   

Prehod med obema 

dejavnostma je ustrezen in 

usklajen. Kjer se prva konča, 

se druga nadaljuje in ni motenj 

v celotnem procesu. 

Fleksibilnost programa se kaţe v 

prilagajanju skupinam in situacijam. 
X   

Zaradi zamude na program ter 

časovne omejitve je bilo 
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potrebno potek ogleda mesta 

spremeniti do te mere, da se 

niso ustavili ob vsaki točki, ki 

je sicer v načrtu ogleda, 

temveč so jih spoznali na poti, 

da so pravočasno nadaljevali 

tudi z drugim delom programa. 

2. POTEK VODENJA 

Vodenje je organizirano, sistematično 

in postopno. 
X   

Obe dejavnosti sta vodeni 

sistematično, postopno in 

organizirano. V začetku prve 

dejavnosti sledi ponovitev 

predvidenega znanja in kratka 

predstavitev, nato navodila za 

na pot, aktivnost (opazovanje 

in zapisovanje v DZ), pogovor 

na poti ter problemske naloge 

in povzemanje ključnih 

opažanj. Pri drugi dejavnosti 

je postopek podoben, navodila 

so namenjena rokovanju s 

predmeti in ogledu razstave. 

Sledi razgovor in pogovor med 

ogledom sob v zaključku 

ponovitev.  

Kustosinja/pedagoginja ima nadzor 

nad učenci, jih zna motivirati in 

vzdrţuje njihovo pozornost. 

X   

Na poti po mestu jih s 

sproščenim pogovorom in 

ustvarjanjem pozitivne klime 

motivira. Pozornost vzdržuje z 

neposrednim vodenim 

opazovanjem. Navodila so 

jasna in natančna, zato ima  

nadzor. Pri razstavi je 

vzdrževala njihovo pozornost z 

zanimivimi prigodami in 

zgodbami iz življenja ljudi ter 

jih motivirala z rokovanjem s 

predmeti (vojaška oprema), 

avdio posnetki, izkustvenimi 

pripomočki (vonjanje dišav). 

Vodenje je prilagojeno in primerno 

razvojni stopnji učencev. 
X   

Vodenje je neformalno, 

pozitivno in spodbujajoče.  

Pri vodenju je upoštevano načelo 

nazornosti. 
X   

Delo in razlaga sta nazorna z 

neposrednim ogledom 

ostankov,  predmeti in artefakti 

za lažjo predstavo.  

Med vodenjem vključuje problemske 

situacije, vprašanja. Ugotovitve 

oblikujejo skupaj. 

X   

Primer problemske situacije 

pri ogledu (npr. 

predvidevanja, čemu so bili 

namenjeni prostori glede na 

ostanke, ki jih vidijo) in primer 

pri razstavi (npr. kaj naj bi 

predstavljali določeni zvočnik 
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efekti v sobi, glede na to, v 

kateri sobi se nahajajo). 

Učence spodbuja k razmišljanju, 

izraţanju misli, postavljanju vprašanj 

in dvomov.  

X   

S postavljanjem vprašanj, 

preverja razumevanje in skuša 

ugotoviti njihovo predznanje. S 

pozitivnim in sproščenim 

odnosom ter vodenjem 

omogoča, da učenci lažje 

izrazijo svoja mnenja, dvome 

in postavljajo vprašanja. 

Ustrezno sproti in ob koncu preverja 

razumevanje vsebin ter nejasnosti 

pojasnjuje s primeri in dokazi. 

X   

Na začetku ogleda mesta 

preveri razumevanje navodil 

za naloge na poti in opozori, 

na kaj naj bodo pozorni. Pri 

vsakem postanku ob koncu 

preveri, če so razumeli 

razlago, in če imajo kakšne 

nejasnosti. Skupaj oblikujejo 

odgovore in preverijo pravilne 

rešitve v DZ.  

Pri razstavi ob odhodu iz 

vsake sobe ponovijo nove 

pojme in si pomembne podatke 

zapišejo v delovni zvezek (DZ). 

3. UPORABA PREDMETOV 

Uporabljeni predmeti so ustrezno 

izbrani za razvojno stopnjo učencev. 
X   

Pripomočki za lažjo razlago so 

ilustrirani in prilagojeni 

otrokom. DZ ima 

poenostavljene zapise, je 

podkrepljen z ilustracijami in 

fotografijami. Predmeti, s 

katerimi rokujejo učenci na 

razstavi so prilagojeni (npr. 

višina slušalk za poslušanje 

zgodb, line za ogled dogajanja 

na trgu, vojaška oprema).  

Uporabljeni predmeti so nazorni in 

dobro izkoriščeni. 
X   

Ostanki so dovolj nazorni in 

dobro izkoriščeni, saj se jim 

porajajo vprašanja, zakaj so 

ravno na teh mestih, zakaj so 

tako veliki, nekateri dobro 

ohranjeni, druga manj … 

Nekaterih predmetov se lahko 

dotaknejo, si jih pobliže 

ogledajo in preizkusijo 

(gledališke maske). 

Kustos pedagog rokuje s predmeti in 

pravilno ravnanje z njimi pokaţe tudi 

učencem. 

X   

Pri ogledu mesta pazi na 

ostanke in opozori učence na 

varstvo le-teh. Pri razstavi 

pokaže predmete in kako lahko 

z njimi rokujejo učenci 

(vojaška oprema, oljenke, 

taktilni predmeti z vonjavami) 
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ter opozori na zaščitene in 

obrazloži, zakaj so v steklu. 

Izbor uporabljenih predmetov prispeva 

k boljšemu razumevanju vsebine in 

pojmovanju. 

X   

Izbrani so tisti ostanki, ki se 

povezujejo z vsebino življenja 

Emoncev, in ki so pomembni 

tudi danes. Predmeti na 

razstavi so učencem blizu oz. 

so jim v interesu (fantom 

vojska in oprema, dekletom 

nega in dišave, ter obojim 

zgodbe o življenju otrok in 

dogajanju v mestu).  

Oboji prispevajo k boljšim 

predstavam in razumevanju ter 

primerjavi življenja danes in 

včasih. 

4. GOVORNA KOMUNIKACIJA IN NASTOP 

Govor je razločen in jasen, dinamičen 

ter prilagojen vsebini in razmeram. 

Izraţanje je razumljivo in jezikovno 

pravilno. 

X   

V obeh primerih je izražanje 

razumljivo in jezikovno 

pravilno. Oba govora sta 

razločna in jasna, dinamična 

ter prilagojena vsebini.  

Raba ustreznih nebesednih 

spremljevalcev govora (vidnih: kretnje, 

mimika, drţa telesa, gibanje; slušnih: 

ustrezna glasnost in hitrost govora, 

premori in poudarki). 

X   

Pri ogledu je bilo veliko 

gibanja ter ustrezne glasnosti 

in hitrosti govora, pri razstavi 

je bilo več kretenj in mimike 

obraza ter premorov in 

poudarkov. Obe drži sta bili 

sproščeni in odprti.   

Podaja jasna, kratka, enoznačna ter 

konkretna navodila prilagojena 

razvojni stopnji učencev. 

X   

Jasna navodila za pot po 

mestu (držimo se v skupini, 

ustavimo v arheoloških parkih 

in na točkah z besedilnimi in 

slikovnimi panoji.) 

Misli so oblikovane sistematično, 

povezano in prepričljivo. Pri navajanju 

zanimivosti, primerov in prispodob je 

izviren ter poudarja pomembnosti. 

X   

Nastop je v obeh primerih 

prepričljiv in sistematičen. 

Prispodobe, zgodbe so 

zanimive in nove za učence. 

Preko njih si lažje zapomnijo 

pomembne vsebine. 

Postavljena vprašanja so različnih 

stopenj (nivojska, problemska). 
 X  

Vprašanja so različnih tipov 

(en ali ve možnih odgovorov, 

sami oblikujejo odgovor. 

Pojavljajo se tudi nivojska 

(osnovni, problemski), kjer 

morajo sami sklepati na 

podlagi predmetov ali razlage. 

Učencem omogoča dovolj časa za 

odziv. 
X   

Po vprašanjih sta omogočili 

čas za razmislek ter postavljali 

podvprašanja za pomoč in 

tako večkrat prebujali 

pozornost in željo po vedenju 

in zanimanju. 
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5. ODNOS DO UČENCEV 

Ustvarja pozitiven in sproščen odnos. X   

Obe sta z govorno in telesno 

mimiko ustvarjali pozitiven, 

sproščen  in spodbuden odnos. 

Z učenci vzpostavlja interakcijo 

(govorno in negovorno) ter se odziva 

na pobude učencev. 

X   

Obe sta vzpostavljali dobro 

interakcijo z učenci, tako 

govorno kot tudi nebesedno ter 

se spretno odzivali na pobude. 

Komunicira z vsemi učenci, jih 

posluša, ko govorijo, in razvija dialog 

z njimi ter med njimi samimi. 

X   

Med učenci sta spodbujali 

pogovor, imeli sta veliko 

komunikacije z učenci. 

Učencem da moţnost sodelovanja in  

jih sproti v situacijah neopazno 

usmerja ter popravlja. 

X   

Obe sta omogočali aktivno 

sodelovanje v pogovorih, jih 

sproti usmerjali, dopolnjevali 

in popravljali. 

Spodbuja jih k sodelovanju. Napake 

sprejema z razumevanjem in pohvali 

ob priloţnosti. 

X   

Ob priložnostih sta pohvalili, 

ob napakah sta bili 

razumevajoči in sta pojasnili. 

Ustrezno vključuje vse učence, tudi 

tiste manj aktivne. 
 X  

Manj aktivnim sta postavljali 

motivirajoče  naloge in 

probleme, ki so jih prebudile. 

Rezultati v preglednici kaţejo pozitivno oceno programa. Program ima začetek in konec, 

dejavnosti so med seboj usklajene, ni opaziti motenj v prehodih. So pa učenci zamudili na 

program, zaradi česar je kustosinja pedagoginja prilagodila ogled mesta. Učenci se niso 

ustavili ob vsaki točki, kljub temu so o pomenu arheoloških najdb izvedli med potjo. 

Kustosinji pedagoginji sta podajali jasna, kratka navodila za pot ogled razstave. S sproščenim 

pogovorom sta spodbujali prijeten odnos, ustvarjali pozitivno klimo. Raba predmetov je 

nazorna, poleg tega jih dobro izkoriščata pri razlagi in prispevata k boljšemu razumevanju 

vsebine. Opaziti je le nekaj manj problemskih vprašanj oz. vprašanj nivojskega tipa. 

 

OPAZOVALNI LIST ŠT. 2 –  KRITERIJI ZA OPAZOVANJE AKTIVNOSTI 

UČENCEV 

 

RAVEN AKTIVNOSTI UČENCEV DOSEGANJE MERIL 

MERILA 
DA 

(2) 
DELNO (1) 

NE 

(0) 

Opis beleženja in 

vrednotenja 

1. ODNOS DO KUSTOSA/INJE 

Kultura izraţanja je primerna okolju in 

upoštevajo osnove bontona v muzeju. 
X   

Počakajo, da pridejo na vrsto 

in v primeru, ko želijo kaj 

povedati, dvignejo roko. 

Učenci iščejo ter vzpostavljajo 

interakcijo (govorno in negovorno). 
X   

Učenci so iskali možnosti 

komunikacije in so želeli 

sodelovati v pogovoru. 
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Odnos je pozitiven in sproščen. X   

Z obema kustosinjama so 

imeli sproščen, prijazen in 

pozitiven odnos. 

2. SODELOVANJE IN AKTIVNOST 

Odzivajo se na pobude in odgovarjajo 

na zastavljena vprašanja. 
X   

Iščejo rešitve, odgovarjajo na 

vprašanja in opravljajo 

naloge. 

Ob priloţnosti izkoristijo moţnost 

sodelovanja in govorjenja ter 

postavljanja vprašanj. 

X   

Ob priložnostih sodelujejo pri 

pogovorih ter so raziskovalci, 

ki postavljajo vprašanja.  

Aktivno in z zanimanjem sodelujejo 

pri reševanju problemskih situacij, 

iščejo rešitve in podajajo svoje ideje. 

X   

Problemske naloge in 

situacije so zanimive, jih 

motivirajo, prebudijo njihovo 

zanimanje, da so aktivni. 

Izraţajo svoja mnenja in pri tem 

upoštevajo druga mnenja. 
X   

Vztrajno izražajo mnenja in 

stališča, upoštevajo mnenja 

drugih ter jih primerjajo. 

Sproti ţelijo razjasniti dvome in 

nejasnosti. 
X   

Dvome in nejasnosti želijo 

razrešiti takoj in jih 

pojasnjujejo skupaj s 

sovrstniki in kustosinjami. 

Vključujejo se tudi bolj pasivni in 

manj sposobni učenci. 
 X  

Ob res zanimivih in 

motivirajočih situacijah se 

vključujejo tudi manj aktivni. 

3. SLEDENJE IN RAZUMEVANJE NAVODIL TER POZORNOST 

Sledijo vodenju in pozorno poslušajo 

razlago kustosinje/pedagoginje. 
 X  

Poslušajo in sledijo razlagi, 

občasno pozornost odnesejo 

zanimivi artefakti in ostanki, 

ob katerih se ustavijo. 

Upoštevajo in sledijo ustnim ter 

pisnim navodilom. 
X   

Pozorno sledijo navodilom, 

posebej pri opazovanju 

razstavljenih predmetov.  

Navodila kustosinje/pedagoginje 

razumejo in vedo, kaj pričakuje. 
X   

/ 

Delo opravijo po navodilih, umirjeno 

in na svojem mestu. 
X   

Naloge opravijo navdušeno, 

aktivno in uspešno. 

Od skupine se, kadar ni tako naročeno, 

ne oddaljujejo. 
X   

Nihče se ni oddaljil od 

skupine. 

4. MOTIVACIJA 

Okolje, kjer se učijo, je zanimiv 

prostor in omogoča radovednost. 
X   

Sprehod po mestu in muzej 

omogočata radovednost, saj 

sta tako okolje kot prostor 

drugačna in zanimiva  za 

učenje. 

Način dela in učenja je interaktiven,  

zanimiv in aktiven. 
X   

Način dela je aktiven. Ves čas 

se nekaj dogaja, opazovanje, 

reševanje problemov,iskanje 

določenih podrobnosti ali 

predmetov. Je drugačen in 

interaktiven način učenja. 
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Učenci kaţejo zanimanje za program, 

zaradi dinamične razlage, zanimivosti 

in prispodob. 

X   

Zgodbe in pripovedi so 

privlačne, razlaga dinamična  

in motivirajoča. 

Zaradi nazornosti so motivirani za 

delo. Z zanimanjem opazujejo 

predmete in z njimi rokujejo. 

X   

Navdušeno si ogledajo 

ostanke. Povezujejo znano z 

neznanim in se rokujejo s 

predmeti. 

Izkustvene dejavnosti spodbujajo 

aktivnost, omogočajo boljše predstave 

in povečujejo motiviranost. 

X   

Neznano, drugačno jih 

motivira, nove izkušnje  

spodbujajo za delo, saj si tako 

lažje predstavljajo in 

razumejo. 

5. SAMOSTOJNOST PRI DELU 

Po navodilih pravilno rokujejo s 

predmeti in samostojno opravijo 

nalogo v skupini ali individualno. 

X   

Pravilno rokujejo s predmeti 

in pripomočki ter spoštujejo 

dediščino. Zadane naloge 

uspešno opravijo tako na poti  

kot tudi v muzeju. Naloge v 

delovnem zvezku rešujejo 

samostojno ali ob pomoči 

sovrstnikov in kustosinj.  

Ob teţavah znajo poiskati pomoč in v 

primeru, da česa ne razumejo, prosijo 

za dodatno razlago. 

 X  

Pomoč znajo poiskati sami. Si 

preberejo zapise in fotografije 

na panojih ali prosijo svoje 

sovrstnike in kustosinje ter 

svoje učiteljice. 

Iz rezultatov v preglednici je razvidno, da so učenci upoštevali kulturno izraţanje in osnove 

bontona obnašanja v muzeju. Njihova aktivnost je bila na visoki ravni, saj so ob aktivnostih 

pogosto izraţali svoje mnenje, postavljali vprašanja, dvome in nejasnosti pa so ţeleli reševati 

sproti. Ves čas so bili aktivni, saj so dobro opazovali, sodelovali v pogovoru in reševanju 

problemskih nalog. Prav tako so bili motivirani in so navdušenje izraţali ob novih izkušnjah, 

opazovanju ostankov ter pri rokovanju s predmeti, s katerimi so ravnali spoštljivo, previdno 

ter po navodilih kustosinj pedagoginj. 

 

3.4.4.3 Programa Po sledeh rimske Emone in Spoznajmo Emonce 

S pomočjo opazovalnih listov sem opazovala vodenje kustosov in aktivnosti učencev. 

Opazovala sem voden ogled mesta Po sledeh rimske Emone in izkustveno delavnico 

Spoznajmo Emonce!  Pri ogledu mesta so se učenci odpravili na kroţno arheološko pot z 

obiskom arheoloških parkov, kjer so po poti raziskovali antično Emono. V delavnici so 

rokovali z originalnimi predmeti, replikami rimskih predmetov ter preko njih spoznavali 

rimski imperij in Emono. Bolj podroben opis programov je na strani 28.  
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Opazovanje vodenega ogleda mesta je potekalo 2. junija 2015 in se je začelo v muzejski kleti, 

sledila sta sprehod po mestu in ogled arheoloških parkov ter rimskega zidu v centru Ljubljane, 

izkustvena delavnica pa je potekala v pedagoški učilnici Mestnega muzeja Ljubljana. V 

pedagoška programa je bilo vključenih 41 učencev, dva oddelka 5. razreda ene izmed 

Ljubljanskih osnovnih šol. 

 

OPAZOVALNI LIST ŠT. 3 – KRITERIJI ZA OPAZOVANJE VODENJ 

PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI 

3. Strukturirano opazovanje  

Datum: 2. junij 2015 

Program: Po sledeh rimske Emone (voden ogled mesta), Spoznajmo Emonce (izkustvena 

delavnica) 

Skupina: 5. razred  

Št. učencev: 18 učencev + 23 učencev  

 

Opomba: Programa sta se udeležila dva oddelka razreda iste šole. Najprej je prva skupina 

imela ogled mesta in druga izkustveno delavnico, nato so zamenjali dejavnosti in je prva 

skupina imela izkustveno delavnico ter druga ogled mesta. Evalvacija s pomočjo 

opazovalnega lista je bila narejena za prvo skupino, ki je imela najprej ogled mesta in nato 

izkustveno delavnico. 

 

VODENJE KUSTOSINJE DOSEGANJE MERIL 

MERILA 
DA  

(2) 
DELNO (1) 

NE 

(0) 

Opis beleženja in 

vrednotenja 

1. ZGRADBA IN ČASOVNI POTEK 

Program je sklenjena celota, 

dejavnosti programa so med seboj 

usklajene in povezane. 

X   

Program se začne v pri vhodu 

v muzej, kjer je začetek krožne 

poti po Emoni in arheoloških 

parkih ter mestu. Ogled mesta 

se zaključi v muzeju ali pred 

vhodom. Program se 

nadaljuje v pedagoški 

učilnici, kjer poteka 

izkustvena delavnica.  

Prehodi med dejavnostmi so dobro 

vodeni in usklajeni ter ne motijo 

procesa. 

X   

Prehod med obema 

dejavnostma je ustrezen in 

usklajen. Kjer se prva konča, 

se druga nadaljuje in ni 

motenj v celotnem procesu. 

Fleksibilnost programa se kaţe v 

prilagajanju skupinam in situacijam. 
X   

Ker je bila skupina precej 

živahna in nemirna ter jim je 

pozornost uhajala, sta kustosa 

v delavnici razlago prekinjala 

z učnimi igrami in ogledom 

filma, poslušanjem posnetkov 

ter rokovanjem s predmeti.  
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2. POTEK VODENJA 

Vodenje je organizirano, sistematično 

in postopno. 
X   

Obe dejavnosti sta vodeni 

sistematično, postopno in 

organizirano. V začetku obeh  

je ponovitev predvidenega 

znanja in kratka predstavitev, 

nato navodila za pot in 

aktivnosti (opazovanje in 

zapisovanje v DZ, pravilno 

rokovanje s predmeti, lažjo 

komunikacijo), pogovor na 

poti, ob predmetih in 

avdiovizualni podpori, naloge 

in povzemanje ključnih znanj.  

Kustosinja/pedagoginja ima nadzor 

nad učenci, jih zna motivirati in 

vzdrţuje njihovo pozornost. 

 X  

Na poti po mestu jih s 

sproščenim pogovorom in 

ustvarjanjem pozitivne klime 

motivira. Pozornost vzdržuje z 

neposrednim vodenim 

opazovanjem in ima nadzor. 

Pri delavnici sta vzdrževala 

njihovo pozornost in imela 

nadzor z zanimivimi zgodbami 

iz življenja ljudi, jih 

motivirala z avdiovizualno 

podporo, z rokovanjem s 

predmeti (oblačila, vojaška 

oprema, pripomočki za 

gradnjo cest, prehrana in 

dišave, replika stranišča) in 

učnimi igrami.  

Vodenje je prilagojeno in primerno 

razvojni stopnji učencev. 
X   

Vodenje je neformalno, 

pozitivno in spodbujajoče.  

Pri vodenju je upoštevano načelo 

nazornosti. 
X   

Delo in razlaga sta nazorna z 

neposrednim ogledom 

ostankov,  artefakti ali 

replikami za lažjo predstavo.  

Med vodenjem vključuje problemske 

situacije, vprašanja. Ugotovitve 

oblikujejo skupaj. 

 X  

Nekaj primerov problemskih 

situacij: pri ogledu (npr. 

predvidevanja, čemu so bili 

namenjeni prostori glede na 

ostanke, ki jih vidijo) in 

primer pri delavnici  (npr. kaj 

naj bi bilo shranjeno v 

posodah, katera hrana in 

začimbe, čemu naj bi bili 

namenjeni pripomočki sodeč 

po temi, o kateri so govorili). 

Učence spodbuja k razmišljanju, 

izraţanju misli, postavljanju vprašanj 

in dvomov.  

X   

S postavljanjem vprašanj, 

preverja razumevanje in skuša 

ugotoviti njihovo predznanje 

ter jih spodbuja. S pozitivnim 

in sproščenim vodenjem 
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omogočata, sproščen odnos in 

dobro komunikacijo, ki je 

potrebna pri delavnici. 

Ustrezno sproti in ob koncu preverja 

razumevanje vsebin ter nejasnosti 

pojasnjuje s primeri in dokazi. 

X   

Na začetku ogleda mesta 

preveri razumevanje navodil 

za na pot in na kaj naj bodo 

pozorni. Pri vsakem postanku 

ob koncu preveri, če so 

razumeli razlago, in če imajo 

kakšne nejasnosti. Skupaj 

oblikujejo odgovore in jih  

zapišejo v DZ. Pri delavnici 

napačne odgovore  razjasnita 

s primeri, dokazi, razlago 

preverita preko igre.  

3. UPORABA PREDMETOV 

Uporabljeni predmeti so ustrezno 

izbrani za razvojno stopnjo učencev. 
X   

Pripomočki za lažjo razlago 

so ilustrirani in prilagojeni 

otrokom. DZ ima zapise 

poenostavljene, podkrepljene 

z ilustracijami in 

fotografijami. Predmeti s 

katerimi rokujejo učenci v 

delavnici, so replike pravih 

artefaktov, prilagojeni 

otrokom, da jih lahko 

uporabljajo in vidijo, iz 

kakšnih materialov so bili 

pravi predmeti. 

Uporabljeni predmeti so nazorni in 

dobro izkoriščeni. 
X   

Ostanki so dovolj nazorni in 

dobro izkoriščeni, saj se 

učencem ob njih porajajo 

vprašanja in izražajo mnenja 

ter predvidevajo, čemu so bili 

namenjeni in zakaj je njihova 

zgradba takšna.  

V delavnicah so z vsemi čutili 

doživljali vire tako vidne, 

slušne, rokovali z nekaterimi, 

si jih pobliže ogledali in 

preizkusili. 

Kustos pedagog rokuje s predmeti in 

pravilno ravnanje z njimi pokaţe tudi 

učencem. 

X   

Pri ogledu mesta pazi na 

ostanke in opozori učence na 

varstvo le-teh. V delavnici sta 

pokazala artefakte v steklu in 

pokazala replike predmetov, s 

katerimi so učenci rokovali 

(vojaška oprema, oljenke, 

slike, oblačila, prehrana). 

Izbor uporabljenih predmetov 

prispeva k boljšemu razumevanju 

vsebine in pojmovanju. 

X   

Izbrani so tisti ostanki, ki se 

povezujejo z vsebino življenja 

Emoncev, in ki so pomembni 

tudi za današnje življenje. 
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Predmeti v delavnici so 

učencem zanimivi (fantom 

vojska in oprema, dekletom 

oblačila, nakit,  dišave in 

prehrana ter obojim zgodbe o 

življenju otrok in dogajanju v 

mestu ter samo mesto). Oboji 

prispevajo k boljšim 

predstavam in razumevanju 

ter primerjavi razmer danes 

in včasih. 

4. GOVORNA KOMUNIKACIJA IN NASTOP 

Govor je razločen in jasen, dinamičen 

ter prilagojen vsebini in razmeram. 

Izraţanje je razumljivo in jezikovno 

pravilno. 

X   

V obeh primerih je izražanje 

razumljivo in jezikovno 

pravilno. Govor je pri vseh 

treh razločen, jasen, sproščen, 

dinamičen, prilagojen vsebini.  

Raba ustreznih nebesednih 

spremljevalcev govora (vidnih: 

kretnje, mimika, drţa telesa, gibanje; 

slušnih: ustrezna glasnost in hitrost 

govora, premori in poudarki). 

X   

Pri ogledu je bilo veliko 

gibanja, ustrezne glasnosti ter 

hitrosti govora. V delavnici je 

bilo več kretenj, mimike 

obraza in premorov ter 

poudarkov. 

Podaja jasna, kratka, enoznačna ter 

konkretna navodila prilagojena 

razvojni stopnji učencev. 

X   

Jasna navodila za pot po 

mestu (držimo se v skupini, 

ustavimo v arheoloških 

parkih, točkah z besedilnimi 

in slikovnimi panoji), v 

delavnici dvignemo roko in 

počakamo, da smo na vrsti, 

poslušamo drug drugega. 

Misli so oblikovane sistematično, 

povezano in prepričljivo. Pri 

navajanju zanimivosti, primerov in 

prispodob je izviren ter poudarja 

pomembnosti. 

X   

Nastop je v obeh primerih 

prepričljiv in sistematičen. 

Prispodobe in zgodbe so nove 

in zanimive  za učence.  

Preko njih si lažje zapomnijo 

pojme. 

Postavljena vprašanja so različnih 

stopenj (nivojska, problemska). 
 X  

Vprašanja so različnih tipov 

(več možnih odgovorov, en 

možen odgovor, sami 

oblikujejo odgovor). Občasno 

se pojavljajo tudi nivojska 

vprašanj (problemska), kjer 

morajo sami sklepati na 

podlagi predmetov ali 

razlage. 

Učencem omogoča dovolj časa za 

odziv. 
X   

Po vprašanjih so omogočili 

čas za razmislek ter 

postavljali podvprašanja za 

pomoč in tako večkrat 

prebujali pozornost in željo 

po vedenju in zanimanju. 
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5. ODNOS DO UČENCEV 

Ustvarja pozitiven in sproščen odnos. X   

Vsi trije so z govorno in 

telesno mimiko ustvarjali 

pozitiven, sproščen  in 

spodbuden odnos. 

Z učenci vzpostavlja interakcijo 

(govorno in negovorno) ter se odziva 

na pobude učencev. 

X   

Vsi so vzpostavljali dobro 

interakcijo z učenci, tako 

govorno kot tudi nebesedno 

ter se spretno odzivali. 

Komunicira z vsemi učenci, jih 

posluša, ko govorijo, in razvija dialog 

z njimi ter med njimi samimi. 

X   

Med učenci so spodbujali 

pogovor. V obeh dejavnostih 

je bil bogat dialog in dobra 

komunikacije z učenci. 

Učencem da moţnost sodelovanja in  

jih sproti v situacijah neopazno 

usmerja ter popravlja. 

X   

Vsi trije so omogočili aktivno 

sodelovanje v pogovorih, jih 

sproti usmerjali, dopolnjevali 

in popravljali. 

Spodbuja jih k sodelovanju. Napake 

sprejema z razumevanjem in pohvali 

ob priloţnosti. 

X   

Ob priložnostih so pohvalili, 

ob napakah so bili 

razumevajoči ter jih pojasnili 

in razložili. 

Ustrezno vključuje vse učence, tudi 

tiste manj aktivne. 
 X  

Manj aktivnim so določali 

posebne naloge, ki so jih 

motivirale in prebudile. 

Glede na rezultate v preglednici ocenjujem program kot kakovosten. Program je zasnovan kot 

celota, dejavnosti ima med seboj usklajene in povezane. Pomembno vlogo imajo kustosi 

pedagogi, ki so dobro strokovno in pedagoško usposobljeni. To se kaţe v izvedbi programa, 

kjer s sproščenim odnosom ustvarjajo pozitivno klimo in laţje vzpostavljajo tako besedno kot 

nebesedno komunikacijo. Pri vodenju upoštevajo značilnosti učencev, vzdušje v skupini in se 

zelo dobro prilagajajo. Ker je v pedagoški učilnici zelo sproščen odnos, je potreben nekoliko 

večji nadzor. Oba kustosa pedagoga ga vzdrţujeta z zanimivimi zgodbami iz ţivljenja ljudi, 

jih motivirata z avdiovizualno podporo, z rokovanjem s predmeti in učnimi igrami. 

 

OPAZOVALNI LIST ŠT. 3 –  KRITERIJI ZA OPAZOVANJE AKTIVNOSTI 

UČENCEV 

 

RAVEN AKTIVNOSTI 

UČENCEV 
DOSEGANJE MERIL 

MERILA 
DA 

(2) 
DELNO (1) 

NE 

(0) 

Opis beleženja in 

vrednotenja 

1. ODNOS DO KUSTOSA/INJE 

Kultura izraţanja je primerna okolju 

in upoštevajo osnove bontona v 

muzeju. 

 X  
Ko želijo kaj povedati, 

dvignejo roko, vendar so 

neučakani in nestrpni. 
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Učenci iščejo ter vzpostavljajo 

interakcijo (govorno in negovorno). 
X   

Iščejo  možnosti komunikacije, 

želijo sodelovati  v pogovoru. 

Odnos je pozitiven in sproščen. X   

Z vsemi kustosi so imeli 

sproščen, prijazen in pozitiven 

odnos. 

2. SODELOVANJE IN AKTIVNOST 

Odzivajo se na pobude in 

odgovarjajo na zastavljena vprašanja. 
X   

Iščejo rešitve, odgovarjajo na 

vprašanja, opravljajo naloge. 

Ob priloţnosti izkoristijo moţnost 

sodelovanja in govorjenja ter 

postavljanja vprašanj. 

X   

Izkoriščajo možnost pogovora, 

debate in razgovora ter so 

raziskovalci, ki  postavljajo 

vprašanja in iščejo odgovore. 

Aktivno in z zanimanjem sodelujejo 

pri reševanju problemskih situacij, 

iščejo rešitve in podajajo svoje ideje. 

X   

Problemske naloge in situacije 

so zanimive, jih motivirajo in 

prebudijo njihovo zanimanje 

ter so aktivni. 

Izraţajo svoja mnenja in pri tem 

upoštevajo druga mnenja. 
X   

Vztrajno izražajo mnenja in 

upoštevajo mnenja drugih.  

Sproti ţelijo razjasniti dvome in 

nejasnosti. 
X   

Dvome in nejasnosti želijo 

razrešiti takoj, jih pojasnjujejo 

skupaj s sovrstniki in kustosi. 

Vključujejo se tudi bolj pasivni in 

manj sposobni učenci. 
 X  

Ob večjih spodbudah in res 

motivirajočih situacijah se 

vključujejo tudi manj aktivni. 

3. SLEDENJE IN RAZUMEVANJE NAVODIL TER POZORNOST 

Sledijo vodenju in pozorno poslušajo 

razlago kustosinje/pedagoginje. 
 X  

Poslušajo in sledijo razlagi. 

Pozornost jim odnašajo 

pogovori in debate z vrstniki o 

predmetih in artefaktih. 

Upoštevajo in sledijo ustnim ter 

pisnim navodilom. 
 X  

Sledijo navodilom, vendar jih 

med učnimi igrami in 

aktivnostmi zanemarijo. 

Navodila kustosinje/pedagoginje 

razumejo in vedo, kaj pričakuje. 
 X  

Naloge opravijo po navodilih, 

vendar s časovnim zamikom.  

Delo opravijo po navodilih, umirjeno 

in na svojem mestu. 
 X  

Naloge opravijo z 

navdušenjem, aktivno in 

uspešno, vendar po opozorilih. 

Od skupine se, kadar ni tako 

naročeno, ne oddaljujejo. 
X   

Nihče se ni oddaljil od 

skupine. 

4. MOTIVACIJA 

Okolje, kjer se učijo, je zanimiv 

prostor in omogoča radovednost. 
X   

Sprehod po mestu in muzejska 

pedagoška učilnica omogočata 

radovednost, saj sta oba okolja 

drugačna, zanimiva za učenje. 

Učilnica ima bogate vizualne, 

materialne, slušne vire in 

primerno didaktično opremo. 

Način dela in učenja je interaktiven,  

zanimiv in aktiven. 
X   

Način dela je aktiven. Ves čas 

se nekaj dogaja: opazovanje, 

pogovor, reševanje problemov, 
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iskanje določenih podrobnosti 

ali predmetov, reševanje nalog 

in učnih ugank. Je drugačen in 

interaktiven način učenja. 

Učenci kaţejo zanimanje za program, 

zaradi dinamične razlage, 

zanimivosti in prispodob. 

X   

Zgodbe in pripovedi so 

privlačne, razlaga dinamična  

in motivirajoča. 

Zaradi nazornosti so motivirani za 

delo. Z zanimanjem opazujejo 

predmete in z njimi rokujejo. 

X   

Navdušeno si ogledajo ostanke 

in sodelujejo v didaktičnih 

igrah, tekmovanjih, kvizih. 

Povezujejo znano z neznanim 

in rokujejo s predmeti in 

materiali ter replikami. 

Izkustvene dejavnosti spodbujajo 

aktivnost, omogočajo boljše 

predstave in povečujejo motiviranost. 

X   

Neznano in drugačno jih 

motivira, nove izkušnje 

spodbujajo za delo, saj si lažje 

predstavljajo in razumejo. 

5. SAMOSTOJNOST PRI DELU 

Po navodilih pravilno rokujejo s 

predmeti in samostojno opravijo 

nalogo v skupini ali individualno. 

X   

Pravilno rokujejo s predmeti 

in pripomočki ter spoštujejo 

dediščino. Na poti naloge 

uspešno opravijo. V delavnici 

so naloge in dejavnosti 

zabavne in jih prevzamejo ter 

zato samostojno opravijo. 

Ob teţavah znajo poiskati pomoč in v 

primeru, da česa ne razumejo, prosijo 

za dodatno razlago. 

X   

Pomoč znajo poiskati sami. Si 

preberejo zapise in fotografije 

na panojih ali prosijo svoje 

sovrstnike in kustosinje ter 

svoje učiteljice. 

V preglednici je razvidno, da se učenci zavedajo pomena pravil obnašanja v muzeju, vendar 

jih zaradi sproščenega odnos hitro pozabljajo in so zelo ţivahni ter tudi neučakani. Pozornost 

jim beţi in jo preusmerjajo k sovrstnikom, debatam in pogovorom o predmetih in artefaktih. 

Prav tako sledijo podanim navodilom, vendar jih ob dejavnostih zanemarjajo. Svoje 

obveznosti in naloge opravijo, vendar s časovnim zamikom in opozorili. Sicer imajo zelo 

pozitiven odnos s kustosoma in iščejo moţnosti pogovora in sodelovanja. Ker je način dela 

interaktiven ter imajo pripravljen pester nabor dejavnosti, so učenci zelo aktivni. 

 

3.4.4.3 Ugotovitve vrednotenja programov  

Trije členi, ki sestavljajo prepleten učni krog v procesu učenja v muzeju, so učitelji, učenci in 

muzej (skupaj z razstavami, programi in muzejskimi pedagogi). Ravno zaradi tega sem pri 

beleţenju vrednotila dva člena, in sicer aktivnost učencev in vodenje programov s strani 

muzejskih pedagogov. Z vidika kriterijev za opazovanje vodenj pedagoških programov in 

rezultatov v tabelah lahko vse štiri programe ocenim kot kakovostne. Zgradba vseh štirih 
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programov je sklenjena celota, dejavnosti programov so med seboj usklajene in povezane. 

Izkušenost in ustrezna strokovna usposobljenost kustosov pedagogov omogoča prilagajanje 

različnim skupinam, številu učencev, njihovim potrebam in razvojni stopnji. Vodenja so 

dobro organizirana, sistematična in postopna, saj je vsako vodenje programa natančno 

določeno in ima upoštevano načelo nazornosti. Vsi kustosi, ki vodijo programe, učence 

spodbujajo k razmišljanju, izraţanju misli, postavljanju vprašanj in med vodenjem poskušajo 

vključevati različne problemske naloge ter vprašanja različnih stopenj od osnovnih do 

problemskih. V kolikšni meri, pa je odvisno od vsakega posameznega kustosa. Prav vsi sproti 

preverjajo razumevanje vsebine ter ob nejasnostih iščejo skupne rešitve. Vsak program ima 

pripravljen izbor predmetov, ki prispevajo k boljšemu razumevanju vsebine ter pojmovanju 

novih spoznanj. Na kustosih pa je, da ustrezno izberejo predmete, glede na razvojno stopnjo 

učencev oz. lastnosti skupine, ter jih dobro izkoristijo. V vseh primerih so kustosi nazorno 

predstavili in uporabili predmete ter tako prispevali k laţji predstavljivosti in razumevanju 

vsebine. Prav tako so kustosi v programih dobri in prepričljivi govorci, ki imajo samozavesten 

nastop. Govor je v večini primerov razločen, jasen in dinamičen, izraţanje pa razumljivo in 

podprto z nebesednimi spremljevalci govora, kot so bogata izrazna mimika, kretnje rok, 

ustrezni premori in poudarki.  Pri tem pa podajajo jasna in konkretna navodila. Ker jih 

pozorno poslušajo, se odzivajo na pobude učencev, imajo z njimi sproščen pogovor, jih 

neopazno usmerjajo k pravilnim odgovorom, napake sprejemajo z razumevanjem, ustvarjajo 

sproščen in pozitiven odnos. Muzej je ţe sam po sebi zanimiv in bogat prostor, ki kar sam po 

sebi omogoča radovednosti. Učenci kaţejo zanimanje za odkrivanje novih stvari, izkušnje jih 

spodbujajo in motivirajo, ker pa je delo in učenje v muzeju ţe samo po sebi interaktivno, so 

učenci aktivni udeleţenci v programih. Nazornost in rokovanje s predmeti omogočata 

multisenzorno učenje z vsemi čutili ter tako tudi boljše predstave in razumevanje vsebin. 

Motiviranost in zanimanje učence prebudita in aktivirata, da so aktivni v procesu učenja. 

Sproščen in pozitiven odnos kustosov pa pripomore k dobri komunikaciji in odzivanju, saj 

tudi učenci vračajo enako in iščejo, vzpostavljajo tako besedno kot tudi nebesedno interakcijo.  

 

3.4.5 Pomen projekta  Muzej v malem: Emona se vrača 

Muzej v malem je kulturno-vzgojni projekt, ki naj bi vključeval sodelovanje in soustvarjanje 

skupine mladih in osebja MGML pri snovanju in izvedbi pedagoških in druţinskih 

programov. Glavni namen je razviti nov program partnerstva s šolo. Glavni cilj pa učencem 

omogočiti nova znanja, ozavestiti o vrednosti dediščine in stkati trdne vezi z muzejem. 
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3.4.5.1 Intervju z učenci 5. razreda  

V celoletnem projektu Muzej v malem so sodelovali radovedni učenci OŠ Majde Vrhovnik 

ter Muzej in galerija mesta Ljubljana. Udeleţenci v projektu so podrobno raziskali delovanje 

muzeja in čas starodavne Emone in njeno 2000 let staro preteklost.  

S sodelujočimi učenci sem naredila skupinski intervju in jih povprašala o njihovem mnenju 

sodelovanja šole in muzeja, kakšni so bili razlogi, da so se vključili v projekt, kaj jim je bilo 

pri projektu najbolj všeč in kateri način učenja jim je ljubši ter tako pridobila drug vidik 

sodelovanja šole in muzeja pri programih za učence. Ker je bil intervju sneman, sem njihove 

odgovore zapisala tako, kot so jih povedali. To je tudi razlog, da je besedilo v tabeli zapisano 

v pogovornem jeziku. Nato sem odgovor kodirala in vsaki kategoriji določila ključne besede. 

 

Tabela 12: Intervju z učenci 5. razreda o projektu Muzej v malem: Emona se vrača. 

 KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 

1. U7: »To je projekt, kje so nam nekateri 

delavci muzeja predstavili, kaj so 

Rimljani uporabljali, kakšno orodje, kaj 

so jedli. Potem pa smo postavili svojo 

razstavo in vodili.« 

U7:  

– sodelovanje z delavci 

muzeja, 

– spoznavanje 

Rimljanov, 

Predstavitev 

projekta 

U8: »Projekt Muzej v malem je projekt 

pri katerem sodelujejo različne šole, 

večinoma 5. razredi. Vsako leto je druga 

tema. Lansko leto so imeli koliščarje, 

letos smo pa mi mel Emono in skozi leto 

spoznavaš nove stvari, potem postaviš 

svojo razstavo in napišeš natečaj.« 

U8:  

– sodelovanje šol,  

– natečaj, 

– spoznavanje teme 

(npr. koliščarji, 

Emona), 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1: »Men zaradi vseh razlogov (imam 

rada zgodovino, zanima me preteklost 

mesta, in ker mi je to všeč obdobje, 

ţelela spoznat muzejsko delo.« 

U1: 

– zainteresiranost, 

– spoznavanje obdobja 

(Emona), 

Razlogi za 

vključitev v 

projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2: »Hotla sm se vključit, zarad vseh 

razlogov, […] sem se šele bol proti 

koncu prdruţla, pa tud zato ker so 

sošolke in sošolci prišli navdušeni in sm 

mislna da je zanimiv.« 

U2:  

– navdušenje sošolcev 

in sošolk, 

– zdelo zanimivo, 

U3: »Zato, ker mi je prjatlca povedala, 

da je blo njej zelo všeč in sm […] 

mislna, da bi blo tud men mogoč zabavn 

in ker me tud zgodovina zanima.« 

U3:  

– mnenje prijateljice, 

– zdelo zabavno, 

– zanima zgodovina, 
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U4: »Zarad vseh razlogov in zanimivo 

mi je blo gledat predstavitev.« 

U4:  

– zanimiva 

predstavitev, 

Razlogi za 

vključitev v 

projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U5: »[…] vklučla pa zarad tega kr mam 

rada zgodovino, še posebi to obdobje 

Rimljanov, in tud sošolci pa sošolke so 

govoril kok je zabavn pa fajn.« 

U5:  

– rada ima zgodovino, 

rimsko obdobje , 

– mnenje sošolcev, 

U6: »Zarad tega kr se mi je zdel, pač da 

mam neki zlo posebnga, da mamo prov 

mi pač tako priloţnost, da se lahko 

vključmo in se mi je zdela to enkratna 

priloţnost, […], sicer zgodovine ne 

maram zlo, mam pa v zgodovini rada pa 

obdobje Rimljanov, […], mi je všeč in 

kako so se oblačl, ko so mel legionarje.« 

U6: 

– posebna, enkratna 

priloţnost za nekaj 

novega, 

– rada ima obdobje 

Rimljanov, 

 

U7: »Vključili vsi, ki smo ţeleli, ki nas 

je zanimalo, kako so ţiveli Rimljani. 

[…], ko so vprašl,če bi se kdo vkluču 

sem hotela, ja zato ker sem bla enkrat na 

razstavi, ko so meli koliščarje in se mi je 

takoj zazdelo, kok lahk ti otroci vodijo, 

kako oni vejo, kaj se lahko dela v 

muzeju […], na začetku nisem zaradi 

zgodovine, ampak predvsem zarad tega, 

ker me je zanimalo, kakšno je delo v 

muzeju, ampak potem pa je šlo tud za to, 

da me je zgodovina zanimala, pol sm 

ugotovila, da so mi najljubše obdobje 

Rimljani […] me privlači« 

U7:  

– zanimanje za 

Rimljane, 

– poznavanje projekta 

Muzej v malem in 

ogled razstave, 

– priloţnost spoznati 

delo v muzeju, 

– vzbuja radovednost 

obdobje Rimljanov, 

 

U8: »Odločla zato, ker so enkrat pršl  

predstavt to na šolo […] in sm rekla 

zakaj pa ne, ker mi je blo všeč. Sem 

zvedla, da so bli Rimljani zlo napredni.« 

U8: 

– dobra in všečna 

predstavitev, 

– spoznavanje novega, 

U10: "Zato ker sm zlo velikokrat hodila  

ţe sm bla majhna na te delavnice v 

mestnem muzeju in […] in je pol to 

meni najbolj zanimiva tema pravzaprav 

od celotne zgodovine in ker sem ţe 

poznala Niko (kustosinja v MGML).« 

U10:  

– veselje do muzeja, 

– zanimiva tema, 

– poznavanje vodje 

projekta, 

U11: »Ker sem ţe prebral eno tako zelo 

veliko knjigo o raznih mitih in me je 

zelo zanimalo in o vojski.« 

U11:  

– zanimanje o rimskem 

obdobju. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1: »V šoli se učiš tko na resen način, 

morš sedet pa morš poslušat, pisat pa 

mislt, v muzeju pa hodiš okrog, pa 

spoznavaš materialne vire.« 

U1: 

– v šoli resen način, 

kjer moraš sedet, 

– v muzeju gibanje 

med učenjem in 

spoznavanje virov, 

Razlike med 

učenjem v šoli 

in v muzeju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2: »V šoli je vse tko na strogo, takoj, 

zdej, ta moment, če ni prov, ni vredu. V 

muzeju je  na tak bolj prijazen način.« 

U2: 

– v šoli strog način, 

– v muzeju prijazen, 

U3: »V muzeju je blo bol men bolj všeč 

učenje kokr v šoli. Ker v šoli je bolj 

strogo […] in vse se mormo takoj 

naučit. V muzeju smo skozi celo leto 

smo zelo velik spoznal in se laţje 

naučim, če na dalj časa […] in mi je blo 

v muzeju bolj všeč.« 

U3: 

– v šoli strog način, 

kratek čas za učenje, 

– v muzeju daljši čas 

učenja, laţje se 

naučiš, 

U4: »[…] ker smo v muzeju naučili na  

laţji način, bolj na hecen in prijazen, pa 

hodil smo okrog, […] tud če sm se 

zgodovino, sploh obdobje Rimljanov 

učila več časa, sm se ful naučila o njih.« 

U4: 

– v muzeju zabaven, 

prijazen, laţji način 

učenja in daljši čas 

učenja, 

U5: »V šoli moraš sedet in to je grozn, v 

muzeju lahko pa stojiš al pa leţiš na 

tleh, v šoli morš met učbenike, pa pisat 

morš, v muzeju so pa govoril […] lahk 

vidl tud kakšne materialne vire, takrat 

ko smo hotl, v šoli pa nismo mogl, 

smovidl sam sliko v učbeniku. […] Mi 

smo lohk dobl v muzeju petko pr druţbi, 

ker bli projektu.« 

U5: 

– način učenja v šoli 

stacionaren, ne vidiš 

v ţivo materialnih 

virov, 

– v muzeju način 

učenja gibljiv, poteka 

preko pogovora, 

vidiš materialne vire, 

– dobra ocena zaradi 

sodelovanja, 

U6: »[…] v šoli ti povejo na tak 

zdolgočasen način […] pa tud sam za 

pisanje in za oceno, in če je za oceno se 

tud manj potrudš, k pa v muzeju k vodiš 

pa se velik bolj potrudiš, k ti je velik 

bolj pomembn. […] Ubistvu sem 

ugotovila, da v muzeju, k smo vse 

spoznaval na tak ful zabaven način, da 

smo se velik več naučil o Rimljanih k v 

šoli. Men je zelo zabavno v muzeji. […] 

ampak v muzeju je blo laţje, poslušat, 

U6:  

– v šoli dolgočasen 

način učenja, 

– učenje za ocene, 

– v muzeju zabaven 

način, učenje za 

ţivljenje, veliko več 

naučiš, prave 

predmete vidiš v 

ţivo, napake niso 

usodne, 
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ker je blo vse tko zlo zabaven in smo se 

ful naučil. […] Res je dobr to, k lahko 

predmete res vidiš, ne sm na sliki. Če se 

na primer pri vodstvu v muzeju zmotiš, 

te nihče ne krega.« 

Razlike med 

učenjem v šoli 

in v muzeju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U7: »[…] ker lahko zares poslušaš, pa 

res je ful zabaven […] učil na ful bol 

zanimiv način. Če tko pomisliš, če bi se 

v šoli vsako leto naučil eno obdobje 

zgodovine, bi se velik več naučil in bi 

blo ful bolš, ker pri muzeju si se zabaval 

in več poslušal, ker je bil bolj zanimiv 

način […] smo vodil po razstavi in smo 

mogli zares vedet.« 

U7: 

– v muzeju zabaven in 

zanimiv način 

učenja, kjer lahko 

zares poslušaš v 

primerjavi s šolo in 

smo se veliko 

naučili, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U8: »V muzeju smo lahko velik več 

zvedl, zato ker je Nika (op. kustosinja) 

velik več vedla o tem, v šoli so nam bl 

bistvene podatke povedal, v muzeju pa 

bolj podrobno in pol tud smo si lohk 

laţje stvari predstavljal, k smo lohk 

predmete prijel v roko pa smo vidl 

dejansko kako zgledajo pa tam, k je bla 

razstava ţe v muzeju, smo lohk zlo 

dober vidl. Men se v muzeju zdi tud 

bolš, k gremo v muzeju večkrat vn.« 

U8:  

– priloţnost za nova 

spoznanja na 

izbranem področju, 

– boljše predstave o 

predmetih zaradi 

rokovanje z njimi, 

U10: »V muzeju je stokrat bolj zabavno 

kot v šoli, v muzeju ni domačih nalog, in 

tudi če so,  je kj za narisat, napisat in ne 

rabiš nardit v majhnem roku, v muzeju 

se  naučiš 14x več, se ti da poslušat, ker 

so tam razumevajoči ljudje,  lahko 

medtem ko ti razlagajo, hodiš…« 

U10: 

– zabavno in ni 

domačih nalog, 

– daljši čas učenja in 

različni načini 

učenja, 

– razumevajoči ljudje, 

U11: »V muzeju je bolš, ker dobiš pet.« U11: 

– zunanja motivacija. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1: »[…] ja men je sto procentno boljš 

v muzeju, ker se tam sploh ne učimo. Mi 

smo tam in se ne učimo in poslušamo in 

se medtem kr učimo, sm nvm kako.« 

U1: 

– poslušanje in 

nezavedno učenje v 

muzeju, 

Razlogi za 

ljubši način 

učenja 

 

 

 

 

 

 

U3: »[…] in v bistvu mi je zlo, zlo boljš 

v muzeju, ker je bolj zabavno in zarad 

vseh razlogov, ki smo jih prej naštel.« 

U3: 

– zabavno učenje, 

U4: »V vsakem primeru mi je boljše v 

muzeju, zarad tega, ker je bol zabavno.« 

U4: 

– zabavno učenje, 
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U6: "Men je velik bl všeč učenje v 

muzeju, ker […]je vse na tak zabaven 

način. In men je blo tud zlo všeč, k sm 

spoznavala te poklice. Vsak je naredu 

intervju, ker smo delal raziskovalno 

nalogo. […] ubistvu se mi na nek način 

sploh ne učimo, ampak u bistvu se 

učimo ampak, da se tega ne zavedamo.« 

U6: 

– zabaven način, 

– spoznavanje poklicev 

v muzeju, 

– pozitiven občutek za 

pridobivanje novih 

znanj, 

– nezavedno učenje, 

Razlogi za 

ljubši način 

učenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U7: »Ja, pač boljš je v muzeju, zarad 

vsega kar smo prej našteli. Ni ti dolgčas, 

ker nihče še ni nikoli zaspal v muzeju, 

potem pač velik vidiš, greš na kakšno 

arheološko najdišče, v restavratorski 

center. Velik in na zlo drugačen način 

spoznaš in več spoznaš v daljšem roku.« 

U7: 

– zanimivo učenje, 

–  ogled ostankov in 

arheološka najdišča, 

– spoznavanje novega, 

neznanega, 

– daljši čas učenja, 

U8: »Men je ljubši način v muzeju, ker 

tm ti lahko velik boljš razloţijo, ker prov 

se s tem ukvarjajo. Pa tm v muzeju 

gremo lahko velikrat vn in je velik bolš 

k si na zraku. Pa tud velik stvari lahko 

vidiši, da si laţje razlagaš.« 

U8: 

– boljša razlaga, 

– aktivno učenje, v 

različnih okoljih, 

– ogled predmetov, 

laţje si razlagaš, 

U9: »Bolj zabavno v muzeju, k je 

zabavno.« 

U9: 

– zabavno učenje, 

U10: »[…] In mi je bolš v muzeju, zato 

ker lahko pravzaprav, ko se mi kj učimo 

v muzeju, nam oni to prnesejo in lahko 

tud primemo, potipamo, povohamo, vse 

stvari, boljš se lahko učimo.« 

U10: 

– ogled predmetov in 

ostankov v ţivo, 

– rokovanje s predmeti, 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1: »[…] men je blo tud vse všeč, 

mogoče za malenkost tok bolj razstava 

pa postavljanje, […] najbolj všeč tud 

vodstva in novinarska koferenca.« 

U1: 

– razstava in 

postavljanje,  

– vodstva in intervju, 

Najboljše stvari 

pri projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2: »[…] zlo všeč sestavljanje besedila, 

k smo pravzaprav sami, te k smo bli v 

razlagalni skupini, smo si sami izmislili 

tekst. […] najboljš še na otvoritvi 

razstave, k smo vedl, da to znamo.« 

U2: 

– sestavljanje besedil 

za razstavne panoje, 

– otvoritvena razstava, 

U3: »Men je blo vse zlo zlo všeč, najblj 

so mi pa bla všeč vodstva, kr sm bla pač 

vedno nekaj druzga […] in sm lahko 

probala različne vloge.« 

U3: 

– vodstva zaradi 

preizkušanja 

različnih vlog, 

U4: »[…] naj naj naj bolj všeč vodstvo, 

k sm igrala. Všeč mi je, ker smo se 

U4: 

– vodstva in 
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lahko pretvarjal, da smo Emonci.« preizkušanje vlog, Najboljše stvari 

pri projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U5: »Men je blo vse všeč, najbolj pa, ko 

smo mel delovno soboto, ker smo bli 

lahko res vsi skupi cel dan […]« 

U5: 

– skupinsko delo, 

U6: »[…] najbolj všeč, k smo spoznaval 

poklice, in ko smo čisto sami nardil čist 

pravi rimski mozaik. […] mi je blo še 

blj k to dvoje všeč na vodenjih na 

potepu po Emoni […] in k sm bla na 

vodenjih pol res k prava Emonka.« 

U6: 

– spoznavanje 

muzejskih poklicev, 

– vodenje in potep po 

Emoni z igranimi 

zgodbami, 

U7: »[…] Najbolj všeč na vodenjih, k 

sm se lahko pretvarjala, da sm Emonka. 

In to je blo še najboljš. […]Pa ko smo 

imeli potep po Emoni […] mogu si 

nekaj zmislt in povedat, to kar si se 

nauču […]  In smo se ful zabavali, 

ubistvu je blo kot neka igra.« 

U7: 

– vodenja in igranje 

vlog, 

– potep po Emoni z 

igranimi zgodbami, 

 

U8: »Pa čeprov je bla razstava najteţji 

del tega leta, mi je blo najbolj všeč, ker 

se takrat je največ dogajal. Takrt smo 

dobil glavne vloge mi in smo lahko igral 

in je blo zlo zabavn.« 

U8: 

– razstava, ker se je 

največ dogajalo, 

– igranje vlog in 

nastopi. 

 

3.4.5.2 Intervju z učiteljico mentorico 5. razreda OŠ Majde Vrhovnik 

Med zastavljenimi cilji sem imela pridobiti še mnenje učitelja in kustosa pedagoga o 

sodelovanju muzeja in šole. Ker je projekt Muzej v malem: Emona se vrača drugačen način 

sodelovanja teh dveh institucij, sem opravila intervju tako z učiteljico mentorico, kakor tudi s 

kustosinjo pedagoginjo in ugotovila, kaj menita o sodelovanju, dopolnjevanju šole in muzeja. 

1. Ali kot učiteljica pri poučevanju (obravnava nove snovi, utrjevanje snovi) učence 

radi odpeljete na obisk muzeja?  

Seveda.  

2. Zakaj jih vodite v muzej/jih ne vodite in zakaj je tako?  

Obisk muzeja je dodaten način, kako lahko učenci o neki temi, ki jo obravnamo pri pouku, 

izvejo na drug način. Z obiskom muzeja izvejo še več, si ogledajo v ţivo najdene predmete iz 

nekega obdobja, slišijo zgodbe. Kot šola imamo tudi to srečo, da smo v centru Ljubljane, in 

nam je tako rekoč večina ljubljanskih muzejev zelo blizu. Tako ne čakamo zgolj na vnaprej 

načrtovan dan dejavnosti, ampak se odpravimo v muzeje, galerije in druge kulturne ustanove 

v sklopu učnih ur. Poskrbimo le za dodatno spremstvo in pouk tako poteka zunaj učilnice.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Valentina BIZJAK; MAGISTRSKO DELO 

 
74 

3. Ali vidite muzej kot interaktivno učno okolje, kjer preko izkustvenega učenja učenci 

pridobijo pomembne osebne izkušnje pomembne za učenje in pomnjenje?  

Recimo, da tako vidim muzej danes. Muzeji se mi včasih niso zdeli zanimivi. Prej ravno 

obratno, sila dolgočasni. A na srečo so se muzeji zbudili in se zavedeli, da če ţelijo 

obiskovalce, mora biti prenos njihovih sporočil poučen, zanimiv in za vsako ciljno publiko 

malce drugačen. Začeli so se ukvarjati z vprašanjem, kako naj izvedejo neko vodstvo, 

delavnico, da bo interesantna, čim bolj izkustvena, multisenzorna. Tako da ja, danes je muzej 

interaktivno učno okolje. 

4. Menite, da so muzejske dejavnosti dodatna ponudba za učitelje, s katero lahko 

dopolnjujete, utemeljujete in povezujete teoretična znanja s praktičnim? Kako? 

Seveda. Čisto drugače je, če otrok v ţivo vidi nek predmet iz zgodovine, kakor zgolj sliko v 

učbeniku. Prav tako so tam ljudje, ki so specializirani za določena obdobja in tudi vedo več 

kot mi učitelji, zato je smiselno, da gremo z otroki v muzej. Z obiskom pridobijo otroci in 

pridobimo učitelji. Hkrati marsikakšen otrok ne pride v stik z muzejskim okoljem zunaj šole, 

zato je fino, da jim to izkušnjo mi omogočimo.  

5. Zakaj ste se odločili za sodelovanje z Mestnim muzejem Ljubljana pri projektu 

Muzej v malem in nato prevzeli nalogo vodenja tega projekta? 

Za sodelovanje sem se odločila, ker sem ţe v lanskem šolskem letu na šoli vodila šolski 

projekt »Emona na šoli«. Cela šola je skozi projekt obeleţila 2 tisoč letnico Emone z 

različnimi aktivnostmi. Za konec projekta smo organizirali Dan Emone, kjer so se posamezni 

razredi predstavili. Potem je prišlo Nikino (Nika Damjanovič, vodja projekta iz MGML) 

povabilo in sem se odločila, da je tako priloţnost treba zagrabiti in na drugačen način 

nadaljevati z zgodbo Emone. Prav tako zelo rada delam »projektno«, ker si tako popestrim 

sluţbo, naučim se tudi sama veliko, poti so na začetku odprte in nikoli ne veš, kaj bo na koncu 

nastalo. Ampak vedno nekaj nastane. In po poti do cilja se vsi veliko naučimo. 

6. Ali vidite v takšnem načinu učenja prednosti za učence? Kje se vidijo te prednosti? 

Jih lahko naštejete.  

V takšnem načinu učenja zagotovo vidim številne prednosti: otroci pridejo v stik z muzejem, 

njihovimi predmeti, muzejskimi strokovnjaki, kar je več kot učitelj in učbenik, takšno učenje 

je veliko bolj raziskovalno in odprto kot učenje v učilnici. Otroci so tekom projekta Muzej v 

malem šli na teren, spoznavali so različne muzejske poklice tako, da so stopili v stik z njimi, 

spoznali njihovo delovno okolje, pripomočke, spoznavali Emono po sami Emoni, obiskali 

arheološko najdišče na Slovenski (cesti, op. p), skratka se učili neposredno preko izkušenj. In 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Valentina BIZJAK; MAGISTRSKO DELO 

 
75 

še več, sami so organizirali natečaj, oblikovali razstavo v muzeju in v aprilu in maju tudi 

speljali sobotna vodstva za širšo javnost. Skratka otroci so dobili zelo pomembno vlogo. Niso 

bili le učenci, ampak mladi muzejski sodelavci. Zato je tako učenje zelo dragoceno, saj če 

imajo otroci pomembno vlogo, se bodo potrudili in naredili vse, da bodo delo tudi dobro 

opravili. 

7. Mislite, da imajo šole v mestnem okolju, ki so v bližini muzejev, prednost pri 

sodelovanju z njimi? Je to prednost ali je lahko ta bližina tudi na nek način težava 

zaradi velikega izbora različnih ponudb?  

Na to vprašanje sem ţe zgoraj odgovorila. Menim, da je bliţina muzejev mestnim šolam 

prednost. Seveda se ne da vsega pogledati, ker je ponudbe res veliko. Pomembno je to, da 

učitelj naredi nek pameten izbor, kaj se splača pogledati oziroma, da pelje otroke pogledat 

tiste razstave, ki so povezane s temami, ki se jih obravnava v šoli. 

 

3.4.5.3 Intervju s kustosinjo pedagoginjo MGML 

1. Kakšen projekt je Muzej v malem? 

Sodobna pedagoška in didaktična teorija in praksa postavljajo učenca v aktivno vlogo, zato 

smo projekt Muzej v malem zasnovali kot kulturno-vzgojni projekt, ki naj bi vključeval so-

delovanje in so-ustvarjanje skupine mladih in osebja MGML pri snovanju in izvedbi 

pedagoških in druţinskih programov MGML v okviru večjega razstavnega projekta 

Emona: mesto v imperiju.  Glavni namen projekta je bil razviti nov program v partnerstvu s 

šolo, za glavni cilj pa smo si zastavili, da bi učenci pridobili nova znanja, prepoznali 

vrednost naše dediščine ter stkali trdne in dolgotrajne vezi z muzejem kot inštitucijo. 

Udeleţencem smo ţeleli omogočiti vpogled v zakulisje muzejskega dogajanja ter 

soudeleţbo pri načrtovanju, ustvarjanju in izvedbi muzejskih vsebin ter jim pri tem nuditi 

občutek partnerstva in solastništva. Prizadevali smo si spodbujati njihovo kreativnost in 

radovednost, njihovo samozavest in samospoštovanje pa tudi odgovornost. Projekt je 

impliciral tudi vključevanje številnih medpredmetnih povezovanj v okviru šolskega učnega 

načrta in izpolnjevanje učnih ciljev posameznih predmetov. V projekt je bilo vključenih 15 

učencev Osnovne šole Majde Vrhovnik (10 – 11 let) z mentorico na obeh straneh, muzejski 

in šolski. Glavne aktivnosti in rezultati projekta so: 

Prva faza: 

- Učenci so pridobili nova znanja na vseh področjih delovanja muzeja in muzejskega 

dela (udeleţenci projekta so preko srečanj s strokovnjaki in z lastnoročnimi 
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praktičnimi izkušnjami spoznali delovanje kustodiatske, konservatorske, 

dokumentacijske, tehnične, komunikacijske sluţbe).  

Druga faza: 

- Učenci so pridobili obilico  novih znanj o obdobju Emone (organizirali smo številna 

srečanja z notranjimi in zunanjimi strokovnjaki, omogočili stike z avtentičnimi 

muzejskimi predmeti in njihovimi replikami, zanje pripravili kostumirana vodstva z 

Emonci …). 

- Vsak izmed udeleţencev je pripravil prispevek o izbranem predmetu na razstavi 

(teksti uporabljeni za otroški vodnik). 

- Udeleţenci projekta so samostojno spisali javni natečaj, namenjen druţinam in 

šolam, v katerem so slednje povabili k izdelavi maket kolišč in risb s poljubnim 

koliščarskim prizorom.  

Tretja faza: 

- Učenci so delo nadaljevali v treh skupinah (oblikovalska skupina je poskrbela za 

cgp projekta – vizualno podobo razstave, plakatov, vabil, otroškega vodnika, zrisala 

je logotip itd; medijska ekipa je pripravila in speljala novinarsko konferenco, 

pripravila promocijsko akcijo (ta je vključevala tako intervjuje z novinarji in 

prispevke kot tudi distribucijo letakov in plakatov); interpretacijska ekipa pa je 

samostojno zasnovala vsebino in potek vodstev z delavnico). Ves čas smo jim bili v 

pomoč mentorji. 

Četrta faza: 

- Postavitev in odprtje razstave Koliščarji v otroških očeh, na kateri smo razstavili 

izbrane izdelke z natečaja. 

- Organizacija in aktivna udeleţba na novinarski konferenci. 

- Oblikovanje, tisk in distribucija otroškega vodnika. 

- Izvedba druţinskih kostumiranih vodstev ter delavnic. 

- Evalvacija programov. 

2. Zakaj odločitev za ta projekt? In kje vidite prednosti tega projekta?  

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (MGML) si zadnja leta prizadevamo, da svoje 

poslanstvo odprte, dostopne in vključujoče inštitucije uresničujemo v praksi preko projektov, 

namenjenih različnim druţbenim, odraslim, ranljivim skupinam in še posebej otrokom. Ker ti 

spadajo med naše najpomembnejše obiskovalce, je eden naših največjih ciljev, da jih z našimi 

programi vzgajamo v kulturno-zavedne in kritične odrasle osebe, ki bodo znale ceniti 

kulturno dediščino in pomen njenega ohranjanja.  
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3. Ali menite, da takšen način učenja učencem prinese dodatno vrednost pri 

spoznavanju kulturnozgodovinske dediščine? Kaj pridobijo učenci pri sodelovanju v 

tem projektu? 

Seveda. Tekom projekta Muzej v malem je muzej nastopil kot aktivni posrednik med 

mladimi obiskovalci in kulturno dediščino, saj je radovednim otrokom omogočil, da so na 

poučen, dejaven in sproščen način aktivno in poglobljeno spoznavali kulturno dediščino in 

pomen njenega ohranjanja, razvijali svoje interese, pridobivali nova znanja in krepili 

samozavest, saj so bili vseskozi samostojno vključeni v dogajanje. MGML je tako zagotovo 

veliko doprinesel h kakovostnemu in komplementarnemu izobraţevalnemu procesu. Otroci 

so tekom projekta v muzeju doţivljali pozitivne občutke – bili zadovoljni, se veliko naučili, lahko 

so si dali duška z idejami, njihovo delo je bilo cenjeno, lahko so se izrazili, njihovi doseţki so bili 

prepoznani pri obiskovalcih in v medijih … ti pozitivni občutki bodo vedno ostali z našo inštitucijo.  

4. Kaj s tem projektom pridobi Mestni muzej Ljubljana?  

Cilj participativne inštitucije ni v tem, da dela programe za nekoga, temveč v tem, da jih 

dela skupaj z nekom. Prepričani smo, da bodo udeleţenci projekta Muzej v malem odrasli v 

obiskovalce muzejev in galerij, ki bodo cenili kulturno dediščino. Preko otrok pa smo segli 

tudi do njihovih staršev in prijateljev. S skupino mladih radovedneţev smo stkali trajne 

vezi, še vedno nas mnogokrat obiščejo, večinoma s šolo pa tudi sami oz. v druţbi njihovih 

druţin, ki so skupaj s prijatelji oz. sorodniki muzej obiskale v času otroških vodstev, 

nekatere pa tudi kasneje. Prav tako se je povečal obisk drugih razredov iste šole, razstavo in 

vodstva je obiskalo mnogo udeleţencev obeh natečajev, ki so s seboj pripeljali tudi svoje 

druţine in prijatelje. Mnoge obiskovalce naših dogodkov smo uspeli prepričati do te mere, da 

so ob slovesu pustili tudi svoj kontakt. Tako smo obogatili našo adremo. Marsikatera šola 

se je k nam obrnila z ţeljo po sodelovanju. Projekt pa je veliko navdušenja poţel tudi v 

mnogih medijih. 

5. Ali vidite kje kakšne pomanjkljivosti oz. priložnosti za izboljšavo? 

Tekom projekta Muzej v malem smo opravili več evalvacij. Na razstavi smo pustili knjigo 

vtisov, druţinam, ki so nas obiskale na vodstvih z delavnico, smo razdelili evalvacijske 

vprašalnike, s katerimi so ocenili kvaliteto dogodka. Udeleţence in njihove starše smo pozvali 

k iskreni evalvaciji preko anketnega vprašalnika, učiteljico – mentorico in vse sodelujoče 

muzejske sodelavce pa smo prosili, naj strnejo svoje vtise. Vsa pridobljena mnenja so odličen 

vir za sprotne popravke, nadgradnjo opravljenega dela in izboljšave pri naslednjih projektih. 

Drugače pa projekt tekoče teče ţe drugo leto in potrebe po večjih spremembah nismo zaznali.  
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6. Kateri so tisti odločilni dejavniki, zaradi katerih muzej kot neformalno učno okolje 

učencem ponuja raznovrstne in številne možnosti pridobivanja znanja in spretnosti?  

Poudarek naših izobraţevalnih programov je na izkustvenem učenju.  Naš cilj je, da so šolarji 

aktivno udeleţeni, da raziskujejo, spoznavajo, se dotikajo, izraţajo, doţivljajo in se vţivljajo. 

S tem ţelimo spodbujati njihovo naravno radovednost in njihovo kreativnost. Učimo jih preko 

igre z uporabo različnih zaznavnih kanalov, poleg strokovnega znanja pa jim muzej omogoča 

tudi stik z avtentičnimi predmeti (bodisi z originali bodisi z replikami), stik s »prvoosebnimi« 

pripovedmi »oseb iz preteklosti« – naših kostumiranih vodičev in seveda izkušnje 

participativnega muzeja in sicer, da lahko učenci, kot v projektu Muzej v malem,  aktivno in 

samostojno sodelujejo v procesu nastajanja razstav (kustodiatski, konservatorski in 

dokumentacijski procesi), obrazstavnih programov za različne ciljne skupine, promocijskih 

akcijah itd., ter na ta način soustvarjajo vsebine, ki jih MGML producira. Vsi naši programi 

zasledujejo sodobne smernice muzejske didaktike in so usklajeni tudi s šolskimi kurikulumi. 

7. Kakšno mnenje imate o sodelovanju in dopolnjevanju šole in muzeja? 

Sodelovanje se je gotovo izkazalo za dragoceno in obojestransko: S projektom Muzej v malem 

smo ţeleli pokazati, da smo mladim prijazna inštitucija, ki skupaj z mladostniki deluje za 

mladostnike. Kot se v muzejih najrajši dogodi, so bili po vseh obogatitvah razstave tudi v 

našem primeru najbolj zapostavljeni najstniki. Razmislek o tem, kako razstavo pribliţati 

mladostnikom, je rodil idejo o participativnem projektu Muzej v malem. Le kje drugje bi 

dobili boljše pokazatelje ţelja in potreb mladostnikov, kot v druţbi njih samih. Njihovi 

glasovi so največkrat odsotni tako pri evalvacijah kot pri planiranju programov. Kljub temu, 

da so slednji namenjeni prav njim. S projektom pa smo ţeleli prisluhniti mladostnikom, jim 

omogočiti vpogled v delovanje muzeja, jim dati moţnost, da spoznajo muzejske poklice, 

ovrednotijo razstavo in aktivno sodelujejo pri soustvarjanju novih pedagoških obrazstavnih 

programih, saj najbolje poznajo pričakovanja in ţelje svoje generacije. Kot se je izkazalo, so 

ţe znali jasno izraziti svoje ţelje in relativno kritično podati svoje mnenje. Njihov sveţ pogled 

je bil za nas dragocen in precej drugačen od tistega, ki nam ga v evalvacijskih listih navadno 

poda njihov »zastopnik« – učitelj.  Projekt je prav gotovo okrepil povezavo med muzejem, 

šolo in mladimi. V dialogu smo drug z drugim rasli, saj tudi usluţbenci muzeja nismo bili le 

mentorji, temveč smo se od mladih sodelavcev tudi marsičesa naučili, bolje smo spoznali 

njihove ţelje in potrebe ter se nalezli njihovega navdušenja, neobremenjenega opaţanja sveta 

in njihove iskrene radovednosti. Ne nazadnje pa je OŠ Ledina, s katero smo sodelovali prvo 

leto, tudi po naši zaslugi dobila priznanje za najbolj kulturno šolo v Sloveniji. 
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Ker je eden izmed ciljev projekta tudi ta, da čim več otrokom omogočimo vpogled v 

muzejsko zakulisje, to šolsko leto z Osnovno šolo Valentina Vodnika v okviru tretjega 

projekta Muzej v malem raziskujemo Plečnikovo Ljubljano.  Projekt priporočamo tudi drugim 

sorodnim ustanovam in šolam, saj prinaša participativen model učenja, ki naj pomeni vizijo 

za novo druţbeno odgovorno delovanje prihodnjih generacij. 

8. Ali mislite, da so si lahko muzeji in šole naravni partnerji, kjer sodelovanje prinaša 

dopolnjevanje drug drugega?  

Tako je. S tovrstnimi participativnimi projekti dajemo vedeti, da so potrebe in interesi 

lokalne skupnosti slišani in upoštevani, s tem, ko svoje prostore in svoj čas ponudimo za 

sodelovanje in dialog v in s skupnostjo, sodelujočim pomagamo razvijati spretnosti, ki bodo 

podpirale tako njihove kot naše cilje – torej cilje celotne skupnosti. 

Današnji muzeji ne le zbirajo, dokumentirajo, arhivirajo in ohranjajo predmete, temveč jih 

tudi interpretirajo in komunicirajo z javnostjo. Biti morajo dostopni na vseh ravneh, za 

različne socialne in starostne skupine. Vedno večji razvoj muzejske didaktike znotraj 

poslanstva muzeja nujno prinaša tudi nove metode, ki omogočajo kar najuspešnejšo 

predstavljanje in pribliţevanje kulturne dediščine javnosti. Interpretacija in komunikacija z 

uporabniki morata postati enakovredni dejavnosti razstavljanja kulturne dediščine, saj na to 

kaţe potreba širše javnosti. Če bo delo muzeja pribliţano čim širši mnoţici ljudi, predvsem 

mlajšim generacijam, pri katerih se kulturno-umetnostna vzgoja prične, bo to pomenilo dobro 

naloţbo v prihodnost razumnega, kulturno zavednega in socialno občutljivega razmišljanja 

druţbe.  

V MGML ţelimo biti v koraku s časom, spremljamo razvoj muzejske didaktike ter se vanj 

vključujemo tudi kot kreativni generatorji novih idej in znanj. Tudi po zaslugi učiteljev, ki 

nam s svojimi mnenji pomagajo izboljšati naše programe. Ţelimo delovati po principu 

vsesplošne dostopnosti, pribliţujemo se najrazličnejšim ciljnim skupinam, ponujamo mnoge 

moţnosti izobraţevanja, pokrivamo različne interese, omogočamo interdisciplinarnost, 

izkušenjsko učenje, z obiskovalci pa poskušamo ustvarjati dinamičen, fleksibilen in dejaven 

odnos. Na nas se obračajo šole in fakultete, s katerimi tudi aktivno sodelujemo in tako 

obojestransko oplajamo znanja (primer: študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike 

Pedagoške fakultete v Ljubljani pri nas opravljajo obvezne vaje in nam s svojim znanjem 

pomagajo prilagajati programe tudi otrokom s posebnimi potrebami). V galeriji Jakopič ţe 

drugo leto ponujamo različne ustvarjalne delavnice za učitelje itd.  
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Vlogo in pomen neformalnega učenja v muzejih je prepoznalo tudi Ministrstvo za kulturo, ki 

skuša vsako leto intenzivneje pospešiti kulturno-umetnostno vzgojo, ki predvideva 

sodelovanje med šolami ter kulturnimi institucijami. V lanskem mesecu septembru je pozvalo 

k izbiri kulturnih koordinatorjev v vzgojno-izobraţevalnih zavodih in v kulturnih ustanovah. 

Upam, da bo ustanovljena mreţa koordinatorjev olajšala komunikacijo, omogočila pretok 

dobrih praks in pospešila povezovanje med šolami in kulturnimi institucijami. 

 

3.4.5.4 Ugotovitve in vrednotenje Projekta Muzej v malem: Emona se vrača  

V tabeli so prikazani rezultati intervjuja učencev, njihovo vrednotenje in mnenje o projektu 

Muzej v malem: Emona se vrača. V nadaljevanju so v besedilu zapisane ugotovitve učiteljice 

mentorice, ki je sodelovala v projektu in vtisi vodje projekta, kustosinje pedagoginje MGML. 

 

 Tabela 13: Analiza intervjuja učencev 5. razreda o sodelovanju v projektu Muzej v malem 

KATEGORIJE UČENCI: 

Predstavitev 

projekta 

 Sodelovanje šole z muzejem. 

 Priloţnost spoznavanja muzeja, njegove vloge in delavcev muzeja 

in njihovih dejavnosti. 

 Priprava razstave in natečaja za osnovne šole. 

 Moţnost spoznavanje nove teme (Emona, Rimljani). 

Razlogi za 

vključitev v 

program 

 Notranja motivacija: zanimanje in zainteresiranost za spoznavanje 

novega, zanimanje za zgodovino, radovednost, veselje do 

obiskovanja muzejev, priloţnost spoznavanja muzejskega dela. 

 Zunanja motivacija: navdušenje vrstnikov, zanimiva, zabavna ideja 

ter všečna predstavitev, posebna, enkratna priloţnost poznavanje 

projekta in dobra izkušnja lanskoletne razstave. 

Razlike med 

učenjem v šoli in 

v muzeju 

 

Učenje v šoli: 

 Resen, strog in 

stacionaren način 

učenja. 

 Kratek čas učenja. 

 Dolgočasen način 

učenja. 

 Materialne vire lahko 

vidiš samo preko 

fotografij, slik. 

Učenje v muzeju: 

 Prijazen, sproščen, zabaven in 

gibljiv način učenja s pogovorom. 

 Daljši čas učenja, se laţje naučiš  

 Spoznavanje materialnih virov v 

ţivo, boljše predstave. 

 Učenje je ţivljenjsko. 

 Različni načini učenja (igre, 

razstave, filmi, delavnice). 

 Napake niso usodne, razumevajoči. 

Razlogi za ljubši 

način učenja 

 

 Zabavno, zanimivo in aktivno učenje v različnih okoljih. 

 Nezavedno učenje med poslušanjem boljše razlage kot v šoli. 

 Pozitiven občutek za spoznavanje in pridobivanje novih znanj. 
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 Ogled predmetov in ostankov v ţivo ter rokovanje z njimi.  

Najboljše stvari 

pri projektu 
 Postavljanje in vodenje po razstavi, konference. 

 Skupinsko delo, pisanje besedil za razstavne panoje, spoznavanje 

muzejskih poklicev. 

 Potep po Emoni z igranimi zgodbami. 

 

Učiteljica je potrdila, da učence pri poučevanju rada odpelje na obisk muzeja, saj pravi, da je 

to dodaten način, kako lahko učenci o neki temi, ki se jo obravnava pri pouku, izvejo na drug 

način. Z obiskom muzeja izvejo še več, si ogledajo v ţivo najdene predmete iz nekega 

obdobja, slišijo zgodbe. Sicer priznava, da se ji muzeji včasih niso zdeli zanimivi. Prej 

obratno, sila dolgočasni. A na srečo so se začeli zavedati, da mora biti prenos sporočil poučen 

zanimiv, čim bolj izkustven in multisenzoren ter za vsako ciljno publiko drugačen. O 

sodelovanju v projektu pravi, da rada sodeluje pri projektih, saj so ti enkratna priloţnost, ki 

popestrijo sluţbo, ob tem pa se da tudi izjemno veliko naučiti. Pri takem pristopu in načinu 

učenja vidi številne prednosti: otroci pridejo v stik z muzejem, njihovimi predmeti, 

muzejskimi strokovnjaki, kar je več kot učitelj in učbenik, takšno učenje je veliko bolj 

raziskovalno in odprto kot učenje v učilnici. Otroci so se tekom projekta učili neposredno 

preko izkušenj. Ob tem pa dobili zelo pomembne vloge. Niso bili le učenci, ampak so bili 

mladi muzejski sodelavci. Zato je tako učenje zelo dragoceno, saj če imajo otroci pomembno 

vlogo, se bodo potrudili in naredili vse, da bodo delo tudi dobro opravili. Šola ima še to srečo, 

da se nahaja v samem centru Ljubljane. Učiteljica se lahko v muzeje, galerije in druge 

kulturne ustanove skupaj z učenci odpravi kar v sklopu učnih ur in pouk tako ne poteka več 

samo v učilnici. Tako sledi didaktičnim priporočilom učnega načrta druţba, ki pravijo, da naj 

učitelj pri svojem delu uporabljajo raznovrstne didaktične pristope, pouk pa naj temelji na čim 

bolj konkretnih dejavnostih. A pri tem poudarja, da je pomembno, da učitelj naredi premišljen 

izbor ogledov oz. da naj otroke pelje v tiste ustanove, ki so povezani s temami, ki jih 

obravnavajo v šoli. 

 

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane si zadnja leta prizadevajo, da v svoje poslanstvo preko 

projektov vključujejo institucije, še posebej otroke. Ti namreč spadajo med njihove 

najpomembnejše obiskovalce in eden izmed njihovih najvišjih ciljev je, da s programi 

vzgajajo v kulturne in kritične osebe, ki bodo znale ceniti kulturno dediščino in pomen 

njenega ohranjanja. Ker se je ravno pri razstavah mladostnike in njihove mnenje pogosto 

zapostavljajo, so s projektom ţeleli prisluhniti prav njim in jim omogočiti vpogled v 

delovanje muzeja, jim dati moţnost odkrivanja, vrednotenja in aktivnega sodelovanja pri 
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soustvarjanju novih pedagoških obrazstavnih programov, saj najbolje poznajo pričakovanja, 

ţelje in potrebe. Prednost projekta vidi v tem, da je zagotovo okrepil povezavo med muzejem, 

šolo in mladimi. Poleg tega je muzej tisti aktivni posrednik med mladimi obiskovalci in 

kulturno dediščino, ki radovednim otrokom omogoči, da na poučen, dejaven in sproščen 

način, aktivno in poglobljeno spoznavajo kulturno dediščino in pomen njenega ohranjanja. Pri 

tem pa razvijajo svoje interese, pridobivajo nova znanja in krepijo samozavest. V muzeju 

verjamejo, da je projekt mlade nadebudneţe obogatil z neprecenljivo izkušnjo ter jih seznanil 

s pomenom ohranjanja kulturne dediščine in da jo bodo v prihodnosti znali ceniti.  Sam 

projekt je bil odmeven tudi v medijih, dober glas in navdušenje pa sta se razširila tudi do 

marsikatere osnovne šole, zaradi česar so imeli bogat obisk na razstavi ter veliko ţelja po 

skupnem sodelovanju. Dodaja še, da vsi njihovi programi zasledujejo sodobne smernice 

muzejske didaktike in so usklajeni tudi s šolskimi kurikulumi. Poudarek pa dajejo 

izkustvenemu učenju. Njihov cilj je, da so šolarji aktivno udeleţeni, da raziskujejo, 

spoznavajo, se dotikajo, izraţajo, doţivljajo in se vţivljajo. S tem ţelijo spodbujati njihovo 

naravno radovednost in kreativnost. Učenje poteka preko igre z uporabo različnih zaznavnih 

kanalov, poleg strokovnega znanja pa jim muzej omogoča tudi stik z avtentičnimi predmeti 

(bodisi z originali bodisi z replikami), stik s »prvoosebnimi« pripovedmi »oseb iz preteklosti« 

– kostumiranih vodičev. O prihodnosti sodelovanja in dopolnjevanju muzejev in šol pravi, da 

z razvojem muzejske didaktike znotraj poslanstva muzeja nujno prinaša tudi nove metode, ki 

omogočajo kar najuspešnejšo predstavljanje in pribliţevanje kulturne dediščine javnosti. V 

MGML ţelijo biti v koraku s časom, zato spremljajo razvoj muzejske didaktike ter se vanj 

vključujejo tudi kot kreativni generatorji novih idej in znanj. Tudi po zaslugi učiteljev, ki s 

svojimi mnenji pomagajo izboljšati njihove programe.   
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4. SKLEP 

Povod za magistrsko delo na temo Emona je bilo praznovanje 2000-letnice prve urbane 

poselitve na področju današnje Ljubljane in njena bogata arheološka najdišča. Mesto, ki mi je 

v času študija nudilo drugi dom, na vsakem koraku ohranja košček zgodovine iz tistega časa 

in ob enem ponuja širok in pester izbor učenja preko kulturne in naravne dediščine. Čeprav 

danes pogumno zremo v prihodnost, je preteklost tista, ki ustvarja močne vezi z našimi 

koreninami ter nas opozarja na to, da ne spregledamo tega, kar nam je zapustila. 

 

Po začetnem raziskovanju sem ugotovila, da se omenjena tema obravnava v 5. razredu 

osnovne šole, muzej pa je tista dodana vrednost, ki pribliţa učencem kulturnozgodovinsko 

dediščino in pomembna zgodovinska dejstva. Eden takšnih muzejev je tudi Mestni muzej 

Ljubljana, ki se je praznovanju 2000-letne zgodovine pridruţil z osrednjo muzejsko razstavo, 

z bogato izbiro pedagoških programov in v sodelovanju z Osnovno šolo Majde Vrhovnik 

pripravil odmevni projekt Muzej v malem: Emona se vrača. V teoretičnem delu sem ţelela 

čim bolj celostno zajeti vse znane podatke o zgodovini mesta Emone, njenih proučevanih 

arheoloških ostankih in tistih zgodovinskih dejstvih, ki so ključnega pomena za razlago 

kulturnozgodovinske dediščine v 5. razredu osnovne šole. V literaturi sem poiskala strokovne 

raziskave o izobraţevalni vlogi muzeja in samem medsebojnem sodelovanju muzejev in šol. 

Kajti kot bodoči učiteljici razrednega pouka mi je pomembno, da bom pri svojem delu v 

razredu lahko upoštevala didaktična priporočila iz učnega načrta ter pri svojem delu 

uporabljala pester izbor didaktičnih pristopov, kamor spada obisk muzeja, opazovanje kraja 

ali arheoloških najdišč. Pri vsem tem ni dovolj, da je izbor pester, temveč tudi kakovosten in 

prilagojen skupni in razvojni stopnji učencev.  

 

V magistrskem delu je bila na primeru mesta Emona v Mestnem muzeju Ljubljana 

raziskovana pedagoška vloga muzeja pri odkrivanju kulturnozgodovinske dediščine za učence 

5. razreda osnovne šole. V prvem delu raziskave je sodelovalo 88 učencev iz štirih oddelkov 

5. razreda osnovnih šol, ki so obiskali izbrane pedagoške programe. Kot opazovalka 

programov sem s pomočjo dobro postavljenih kriterijev ovrednotila vodenje programov in 

aktivnost ter vlogo učencev. In pri tem prišla do pomembnih ugotovitev, da so izbrani 

pedagoški programi v Mestnem muzeju vsebinsko bogati, didaktično in strokovno 

podkrepljeni z razstavami, delavnicami, kakor tudi s samimi vodenji in dobro izobraţenimi 

kustosi pedagogi. Temeljijo na izkustvenem, multisenzornem in celostnem učenju, ponujajo 
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sproščeno obliko učenja v zanimivih, interaktivnih okoljih, kjer se učenci srečujejo z 

arheološkimi ostanki in v ţivo vidijo muzejske predmete ter z njimi tudi rokujejo. Programi 

so tako skrbno dovršeni, vendar se v muzeju dobro zavedajo, da morajo slediti razvoju 

muzejske pedagogike. Vsako leto pri vrednotenju programov upoštevajo mnenja učiteljev, še 

posebej pa njihovih uporabnikov-učencev ter sledijo ciljem v učnem načrtu. Da je to res, 

dokazujejo rezultati didaktičnega dela. Vsi programi na temo Emona za učence 5. razreda se 

povezujejo z učnimi cilji in vsebinami iz učnega načrta druţba za 5. razred osnovne šole in jih 

lahko učitelj uporabi pri obravnavi snovi ali zgolj pri dopolnitvi in poglobitvi znanja 

kulturnozgodovinske dediščine.  

 

Drugi dele raziskave je bil izveden na soustvarjalnem projektu muzeja in osnovne šole Majde 

Vrhovnik z naslovom Muzej v malem: Emona se vrača. Najprej sem 23. maja 2015 obiskala 

njihovo razstavo in vodenje po razstavi, ki so ga pripravili in vodili učenci sami. Program je 

bil opredeljen kot druţinski program, kjer smo obiskovalci doţiveli Emono na nekoliko 

drugačen način. Učenci so nas v vlogi Emoncev z vodenjem popeljali 2000 let nazaj v 

preteklost, v obdobje rimskega časa. Vsi učenci so bili oblečeni v za tisti čas primerne 

kostume. S svojim videzom in vţiveto pripovedjo ter ob pomoči  interaktivnih zgodb smo 

obiskovalci z darovanjem obujali okamnele prebivalce Emone, od rimskega vojščaka, 

sluţkinje, bogate vdove do rimskih bogov, v katere so prebivalci verovali. Vsak prebivalec je 

imel v mestu svoj poloţaj ter z njim povezane navade in običaje. Preko igranih dialogov, 

zgodb, ogleda razstave smo spoznali kulturnozgodovinsko dediščino Emone. Nato sem z 

učenci, ki so sodelovali v projektu, izvedla skupinski intervju ter tako pridobila njihova 

mnenja o sodelovanju v projektu in z muzejem. Rezultati so pokazali pozitivno mnenje in 

občutke. Učenci so izrazili navdušenje, motiviranost in zadovoljstvo ob uspehih in delu, ki so 

ga opravili v projektu. V projektu so dobili enkratno priloţnost spoznavanja muzeja, njegove 

vloge, delavcev muzeja in njihovih dejavnosti ter navsezadnje zanimivih zgodovinskih 

vsebin. V večini so bili razlogi za vključitev v projekt notranje (radovednost, veselje do 

muzejev ali zgodovine) ali zunanje motivirani (navdušenje in priporočilo vrstnikov). V 

primerjavi z učenjem v šoli jim je bil način učenja v muzeju ljubši, saj je bil bolj sproščen, 

zabaven in aktiven. Projekt je trajal celo leto, zato so znanje pridobivali čez celo leto, kar pa 

naj bi bila tudi ena izmed prednosti, saj se v daljšem času laţje in več naučiš. Pravzaprav so se 

spraševali, kdaj so se učili, saj so imeli občutek, da so se pri projektu zelo zabavali. 

Poudarjajo pa, da so ves čas spoznavali različne materialne vire in preko različnih načinov 

učenja (igre, delavnice, razstave) pridobili mnogo novih znanj. Ker nam samo en zorni kot ne 
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pokaţe prave slike, sem intervju opravila še z njihovo učiteljico in kustosinjo pedagoginjo, ki 

sta vodili projekt. Obe potrjujeta, da sta, tako kot učenci, veliko pridobili tudi sami. In s tem 

na eni strani šola, na drugi muzej. Dodajata še, da se morajo tako učitelji kot tudi muzejski 

pedagogi in kustosi pedagogi zavedati, da takšno delo zahteva medsebojno spoštovanje, 

prilagajanje, izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks. Kajti le tako lahko pride do 

kvalitetnega sodelovanja in povezovanj.  

 

V povezavi s pridobljenimi podatki v raziskavi, ki se nanašajo na vlogo muzeja pri odkrivanju 

kulturnozgodovinske dediščine za učence 5. razreda osnovne šole, so bili doseţeni vsi cilji 

raziskave. Ugotovljeno je, da ima muzej pozitivno vlogo pri odkrivanju kulturnozgodovinske 

dediščine za učence 5. razreda osnovne šole. Prav tako je smiselno obogatiti pouk druţbe z 

obiskom muzeja, saj omogoča povezavo teorije s prakso. Ne nazadnje je ugotovljeno, da 

imajo pomembno vlogo vsi trije členi v procesu učenja v muzeju. Tako učenci, učitelji kot 

tudi kustosi pedagogi se zavedajo svoje vloge. Še posebej kustosi pedagogi oziroma muzej se 

zavedajo tega in sledijo raziskavam ter novim odkritjem muzejske pedagogike. Ob vsem tem 

se je potrebno zavedati, da so učenci različno motivirani za odkrivanje in spoznavanje 

kulturnozgodovinske dediščine. Tukaj zato nastopijo učitelji, njihova avtonomnost in 

zmoţnost odločanja pri bogati izbiri muzejskih dejavnosti in programov. Muzej jim namreč 

ponuja dodatno moţnost učenja, s katero lahko dopolnjujejo ali s pomočjo kustosov 

pedagogov celo razlagajo teoretična znanja, saj je muzej okolje, ki učence nevsiljivo vodi od 

neznanega k znanemu.  

 

V primeru, da bi imela priloţnost še enkrat izvesti istoimensko raziskavo, bi se prav gotovo 

vključila v sam projekt Muzej v malem. Tako bi imela moţnost videti povezavo obeh 

institucij, šole in muzeja v dejanski situaciji, kakor tudi iz prve roke izkusiti sodelovanje ter z 

osebnega vidika predstaviti zbrane podatke. V prihodnje bi bilo tako zanimivo sodelovati pri 

sami izvedbi celotnega projekta ter narediti raziskavo še iz tega vidika.  

 

Upam, da bo imelo moje magistrsko delo pozitiven vpliv pri poučevanje druţbe in 

sodelovanju šol ter muzejev ter da bo v pomoč tako učiteljem kot tudi muzejskim pedagogom 

pri razumevanju njihovih vlog pri procesu učenja v muzeju. Zaţeleno je, da bi izsledki 

raziskave bili koristni za učitelje do te mere, da bi dobro sodelovali z muzejem ter da bi se 

zavedali, kako pomembno vlogo imajo pri vodenju učencev v muzeje. Ob vsem tem pa je 

ključnega pomena, da se zavedajo, da je ključ do uspeha kvalitetno sodelovanje. Poleg tega 
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menim, da je projekt Muzej v malem primer dobre prakse, ki bi prav tako lahko učiteljem 

odprl pogled in razširil moţnosti sodelovanja z muzejem.  

 

Kulturnozgodovinska dediščina Emone je del naše skupne zgodovine, muzej pa je tisti ključni 

člen, ki ima pomembno vlogo pri samem razumevanju za učence, saj jim lahko le z 

arheološkimi ostanki in muzejskimi predmeti pribliţamo zgodovinska dejstva, oddaljena več 

kot 2000 let. Zato si ţelim, da bi učenci čim bolje spoznali kulturnozgodovinsko dediščino 

Emone, da bi jim muzeji še naprej omogočali izkušenjske priloţnosti odkrivanja, širili njihova 

obzorja ter jim utirali poti do novih znanj.  
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6. PRILOGE 

6.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

POZDRAVLJEN/A UČENEC/UČENKA! 

SEM VALENTINA BIZJAK, ŠTUDENTKA NA PEDAGOŠKI FAKULTETI V 

LJUBLJANI. V MESTNEM MUZEJU LJUBLJANA SI SE UDELEŢIL VODENEGA 

PROGRAMA. POTREBUJEM TVOJO POMOČ. VLJUDNO TE PROSIM, DA REŠIŠ 

SPODNJA VPRAŠANJA. PRI TEM BODI ISKREN. VPRAŠALNIK JE ANONIMEN, KAR 

POMENI, DA TI NI POTREBNO NAPISATI IMENA IN PRIIMKA. 

IZPOLNI: 

SPOL (Obkroži.):  

a) MOŠKI b)   ŢENSKI 

 

1. KAKO BI OCENIL PROGRAM V MESTNEM MUZEJU LJUBLJANA? (Obkroži 

ustrezno oceno.) 

a) zelo slabo  1 b) slabo  2 c) srednje  3 d) všeč  4 e) zelo všeč 5 

 

2. ALI SO TI BILE DEJAVNOSTI V MUZEJU VŠEČ? 

a) DA  b)   NE 

ZAKAJ DA/NE? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. KATERE DEJAVNOSTI SO TI BILE NAJBOLJ VŠEČ? NAŠTEJ JIH. 

–  

–  

–  

–  

–  
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4. KAKO TI JE BIL ZANIMIV NAČIN UČENJA V MUZEJU? (Obkroži en odgovor.) 

a) VELIKO BOLJ ZANIMIV KOT V ŠOLI 

b) NEKOLIKO BOLJ ZANIMIV KOT V ŠOLI 

c) ENAKO ZANIMIV KOT V ŠOLI 

d) MANJ ZANIMIV KOT V ŠOLI 

e) VELIKO MANJ ZANIMIV KOT V ŠOLI 

 

5. MISLIŠ, DA SI BIL AKTIVEN UDELEŢENEC V PROGRAMU DEJAVNOSTI?  

a) DA  b)   NE 

ZAKAJ DA/NE? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. KAKO POMEMBNI SO MUZEJSKI PREDMETI ZA BOLJŠE PREDSTAVE IN 

UČINKOVITEJŠE UČENJE O KULTURNOZGODOVINSKI DEDIŠČINI? (Obkroži 

en odgovor.) 

a) ZELO POMEMBNI 

b) POMEMBNI 

c) MANJ POMEMBNI 

d) NEPOMEMBNI 

 

7. VSEBINO SEM SI ZARADI DEJAVNOSTI V MUZEJU LAŢJE ZAPOMNIL. 

(Obkroži en odgovor.) 

a) SE POPOLNOMA STRINJAM 

b) SE STRINJAM 

c) NIMAM MNENJA 

d) SE NE STRINJAM 

e) SE POPOLNOMA NE STRINJAM 
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7.2 SLIKOVNO GRADIVO PEDAGOŠKIH PROGRAMOV MGML 

7.2.1 Delavnica Arheologija je kul! 
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7.2.2 Razstava Emone: mesto v imperiju 
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7. 2.3 Voden ogled mesta Po sledeh rimske Emone 

 

7.2.4 Delavnica Spoznajmo Emonce 
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7.2.5 Muzej v malem: Emona se vrača 

 

 

 

 


