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Kako je učilnica postala pedagoški 
laboratorij
Učiteljska fakulteta v Beogradu je najmlajša članica beograjske univerze. Že od ustanovitve dalje 
predstavlja didaktika pomemben del študijskega programa fakultete. Zahvaljujoč teoretični in 
praktični podlagi, ki sta jo ustvarila prof. Mladen vilotijević in prof. veljko Bandur, nam ni bilo 
težko kot tretji gerenaciji didaktikov nadaljevati delo in k temu prispevati tudi svoj osebni pečat. 
Pedagoški laboratorij predstavlja del teh prizadevanj. Postavljen je v običajno učilnico, opremlje-
no s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki smo jo kupili s sredstvi HAMOc, tj. 
s sredstvi projekta Tempus. Laboratorij je v funkciji razvoja kompetenc in raziskovalnih študijev 
študentov drugega letnika smeri razredni pouk. Temeljni namen laboratorija je delo s študenti v 
okviru predavanj iz splošne didaktike, ki je skupaj z didaktično prakso ovrednotena z 11 EcTs. Pri 
tem ni pomembno le veliko število kreditov, dodeljenih predmetu, ampak tudi odgovornost, ki jo 
čutimo do študentov, in pa zadovoljstvo zaradi pogojev, ki omogočajo, da to, kar prenašamo na 
študente, tudi preizkusimo, pokažemo in spreminjamo ter skupaj podoživljamo.

Zamisel, da se učilnica opremi s sodobno učno teh-
nologijo, z raznovrstnimi mediji in učnimi pripomoč-
ki, ki spodbujajo in omogočajo dejavnosti, katerih cilj 
je profesionalni razvoj študentov, ni novost v pedago-
ški literaturi in praksi, zato v tem prispevku ne bomo 
pisali kot o inovaciji v tem kontekstu, ampak o mo-
žnostih, ki jih tak laboratorij odpira in o naših priza-
devanjih, da bi te pogoje kar najbolje izkoristili. 

Izhodišče za postavitev laboratorija so bile tri pred-
postavke ali vodilne ideje. Prvič, pomembno je ravno-
težje ali ustrezen stik med teorijo in prakso znotraj 
predavanj splošne didaktike. Drugič, delo s sodobno 
opremo predstavlja velik izziv, to ni nekaj, česar naj bi 
se bali in zato ne bomo dovolili, da se bo na njej nabi-

ral prah in da bi predstavljala le dekoracijo učilnici. 
Tretjič, da razvijemo didaktične kompetence (na pri-
mer sposobnost za sprejemanje različnih učnih mode-
lov, oblik in metod pouka, da razumejo učne cilje in 
jih prevedejo v konkretne naloge in učne rezultate, da 
razumejo različne stile in strategije učenja ter da prila-
gajajo pouk različnih potrebam učencev), ki presta-
vljajo temelj za nadaljevanje študija, še posebej študija 
specialnih didaktik in izvajanje pedagoških praks v 
naslednjih letih. 

Ena od pogostih dejavnostih v pedagoškem labora-
toriju je razprava o vlogi medijev pri pouku in pod 
katerim pogoji izpolnjujejo pripisano pedagoško 
funkcijo. Fotografije prikazujejo, da so študenti izko-
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ristili različne možnosti, da bi podkrepili svoje argu-
mente v razpravi in uporabi multimedijskih predstavi-
tev pri pouku. Na primer v kolikšni meri so 
multimedijske predstavitve v resnici koristne za proces 
poučevanja in učenja? Katere izzive predstavljajo uči-
teljem in katere izzive učencem? Kakšno prednost 
imajo predstavitve IKT pri inkluziji? Kaj naj vsebuje 
kvalitetna predstavitev: kako se uporabljajo predstavi-
tve v različnih fazah pouka? Bistvo omenjenih razprav 
je v tem, da študenti argumentirano branijo svoja sta-
lišča, naslanjajoč se na svoje izkušnje in študijske vire, 
ter da se naučijo poslušati, spoštovati drugačno misle-
če in da brez predsodkov ocenjujejo moč tujih argu-
mentov. 

Iz omenjenih razprav, ki so se odvijale v zadnjih 
dveh letih, sta nastali dve študentski raziskovalni nalo-
gi, ki sta bili predstavljeni tudi na mednarodnih sreča-
njih. Najprej v mesecu maju leta 2014 na konferenci 
“Jezik: navodila za uporabo”, ki je potekala na Univer-
zi “Juraj Dobrila” v Puli, kjer so študentke predstavile 
referat z naslovom “Javni govorni nastop bodočih uči-
teljev − primer dobre prakse”. Leta 2015 pa je druga 
skupina študentov sodelovala na Mednarodni konfe-

renci študentov za pomoč otrokom s posebnimi potre-
bami z naslovom “Skupaj ustvarimo boljšo priho-
dnost”. Tema referata je bila “Individualni vzgojni 
načrt med teorijo in prakso”.

Zanimive možnosti za različne aktivnosti predstavlja 
tudi sistem responderjev, ki prikazuje distribucijo od-
govorov in njihova odstopanja od ustreznih odgovo-
rov na različna polemična vprašanja. Sistem smo upo-
rabili na primer v razpravi o prednostih in 
pomanjkljivostih razrednega in predmetnega sistema 
pouka. S študenti smo simulirali parlamentarno situa-
cijo, pri kateri sta bila profesor in asistent “vladajoča 
koalicija” in branita sistem Komenskega, študenti pa 
so porazdeljeni v skupine, ki predstavljajo nekatere pe-
dagoške smeri in sisteme, kot na primer projektna me-
toda, Jena plan, Vinetka plan, Dekroli sistem in dru-
ge. Na kancu razpravljanja glasujemo, v tem primeru 
za tri možnosti, ki so preglasile ostale, in pri tem od-
krivamo, zakaj sistem Komenskega po vsebini, pa del-
no tudi po formi še ni presežen, vsaj ne v celoti; kako 
so te smeri in sistemi učinkovali na razredni oziroma 
predmetni sistem poučevanja in kateri so novi trendi v 
organizaciji poučevanja. Sistem responderjev ima za-



nimivo in koristno uporabo tudi pri usposabljanju 
študentov za formuliranje operativnih ciljev pouka. 
Za posebej pomembno izpostavljamo usposobljenost 
študentov, da del priprave za pouk namenijo tudi 
opredeljevanju, katera znanja naj bi učenci usvojili v 
konkretni učni uri, kakšen bo v tej uri napredek njiho-
vih sposobnosti in kako naj bi to vzgojno učinkovalo 
na učence. Študenti imajo zlasti velike težave z uskla-
jevanjem operativnih ciljev s kognitivnim razvojem in 
vsebino učne snovi. Tudi, ko jim je to vsebinsko neka-
ko jasno, nastanejo težave pri jezikovni formulaciji in 
artikulaciji misli. 

Za pozitivno se je izkazala tudi praksa z uporabo re-
sponderja, pri kateri študenti izbirajo odgovor, po ka-
terem lahko prepoznamo, ali poznajo razlike med vr-
stami nalog, ki jih prikazujemo na pametni tabli. 
Povratna informacija v obliki grafa jih opozarja na 
napake in usmerja k ustreznejšim odgovorom. Hkrati 
pa spoznajo in doživijo, kako pomembna je takojšnja 
povratna informacija.

Čeprav država namenja izobraževanju le skromna 
sredstva, je vse več šol opremljenih z računalniškimi 
učilnicami ali z računalniki za učence. Na žalost pa se 
ponekod le malo uporabljajo zaradi pomanjkanja 

ustreznih izobraževalnih programov, ki bi tej tehnolo-
giji dali vsebino, zato v pedagoškem laboratoriju pri-
pravljamo tudi polprogramirana gradiva za delo z 
učenci v osnovni šoli. Na fotografijah so prikazani deli 
študentskih del, to je članki o različnih izobraževalnih 
vsebinah od prvega do četrtega razreda. Razumevanje, 
kako je mogoče s temi gradivi obogatiti učne ure, za-
vedanje, da je računalnike potrebno uporabljati, in 
kreativnost študentov, ki se pri tem pokaže, so po-
membni rezultati dela v pedagoškem laboratoriju. 

Raznovrstne možnosti, ki jih omogočajo novi medi-
ji, vsekakor lahko obogatijo učni proces. To dokazuje 
tudi naš pedagoški laboratorij, vendar pa sami mediji, 
čeprav jih znamo tehnično upravljati, nimajo globljega 
pedagoškega pomena. Učenci pridobijo večino tehnič-
nih in manipulativnih znanj že izven šole. Za uspešno 
učenje tako učencev kot študentov je obojim potrebno 
dati primerni vsebino, tako bodo postali sredstvo ra-
zvoja in izobraževanja, ne pa ovira pri razvoju in učenju 
ter razvijanje odvisnosti in nekritično sprejemanje vse-
ga, kar ta tehnika omogoča. Na koncu naj opozorimo 
na to, da tudi najnaprednejše države v tehničnem po-
gledu, na primer ZDA, Japonska, Južna Koreja izobra-
žujejo otroke v povsem običajnih učilnicah.
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