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POVZETEK 

Ustvarjalni gib je aktiven pristop učenja in poučevanja raznih vsebin s pomočjo telesa. Opredelimo 

ga kot pristop, oziroma način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo in ustvarjajo 

različne učno-vzgojne vsebine. Ko govorimo o ustvarjalnem gibu kot pristopu za učenje in 

poučevanje različnih vsebin kurikuluma, se naslanjamo na dve področji; na eni strani na gibanje, na 

drugi pa na umetnost. Pri implementaciji ustvarjalnega giba v šolski prostor sta to dve neločljivi 

celoti, saj pristop zagovarja proces učenja, kjer uporabljamo gibanje, po drugi strani pa se skozi gib 

tudi izražamo in osebnostno rastemo. Pristop torej vzporedno dosega cilje gibalnega področja in 

umetnostnega področja v smislu integracije oziroma medpredmetnega povezovanja. 

V slovenskih osnovnih šolah se ustvarjalni gib ne implementira v veliki meri na vseh predmetnih 

področjih in je med učitelji dokaj neznan učni pristop, saj sistematično in formalno izobraževanje za 

ustvarjalni gib pri nas še ni dodobra izdelano in preverjeno.  

Področje raziskovanja v okviru doktorske disertacije je opredelitev in utemeljitev učenja in 

poučevanja skozi gib – ustvarjalnega giba kot celostnega in izkustvenega učnega pristopa, ki 

pozitivno vpliva na različna področja otrokovega razvoja.  

V teoretičnem delu predstavljamo sodobne učne pristope in koncepte učenja in poučevanja, ki 

poudarjajo kompleksno in dinamično znanje s poudarkom na aktivnem, izkustvenem procesu 

pridobivanja znanja in podpirajo celostno in sodelovalno učenje. Pojasnimo vlogo telesne aktivnosti 

pri učenju in poučevanju z vidika utelešene kognicije – povezanosti med človekovo telesno, gibalno 

dejavnostjo in psihičnimi procesi. S primerjalno analizo sodobnih pristopov in konceptov učenja in 

poučevanja utemeljimo ustvarjalni gib kot celostni in izkustveni učni pristop. Opredelimo tudi 

zaznavo izgorelosti in samoučinkovitosti pri učiteljih ter preverimo součinkovanje glede na stališča 

in prepričanja učiteljev o ustvarjalnem gibu kot učnem pristopu.  

V pilotskem delu naše raziskave smo proučili primer dobre prakse na šoli, ki v pouk vključuje izraz 

telesa ob glasbi z vidika konvergentne pedagogike. Izvedli smo polstrukturirani intervju s fokusno 

skupino učiteljic, ki že več let uspešno integrirajo izraz telesa ob glasbi v učni proces. Rezultati so 

bili v pomoč pri oblikovanju anketnih vprašalnikov in programa izobraževanja iz ustvarjalnega giba 

za učitelje. 
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Osnovni cilj doktorskega dela je raziskati prepričanja in stališča učiteljev o vlogi ustvarjalnega giba 

pri učenju in poučevanju, načine vključevanja ustvarjalnega giba v pouk in učinke, ki jih zaznavajo 

učitelji pri učencih pred in po izobraževanju. Z baterijo vprašalnikov, oblikovanih posebej za namen 

raziskave, smo raziskali stališča in prepričanja učiteljev o vlogi gibalnih dejavnosti pri učenju in 

poučevanju ter načine medpodročnega povezovanja ustvarjalnega giba v osnovni šoli pred in po 

vključitvi učiteljev v program usposabljanja s področja ustvarjalnega giba. Pridobljene podatke smo 

primerjali v odnosu do učiteljeve zaznave samoučinkovitosti in izgorelosti pri poučevanju. V vzorec 

smo vključili 112 učiteljev iz različnih slovenskih regij, ki so se udeležili izobraževanja iz ustvarjalnega 

giba. Program izobraževanja smo oblikovali in izvajali v okviru nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. V raziskavi smo skladno z zastavljenimi 

hipotezami uporabili kvantitativne in kvalitativne raziskovalne pristope.  

Glavni rezultati raziskave kažejo, da je izobraževanje iz ustvarjalnega giba pripomoglo k pozitivnim 

stališčem učiteljev o učenju z gibanjem in skozi gib. Po izobraževanju so se stališča in prepričanja 

učiteljev do ustvarjalnega giba in načini uporabe giba pri učencih z ali brez posebnih potreb 

spremenili v smeri celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja. Pozitivni učinki pristopa se po 

mnenju učiteljev odražajo predvsem na čustveno-socialnem in kognitivnem razvoju otrok. Prav tako 

se je po izobraževanju in uporabi ustvarjalnega giba v praksi povečala zaznava učiteljeve 

samoučinkovitosti, občutje izgorelosti pa se je zmanjšalo. Rezultati pričajo, da uporaba učnega 

pristopa pripomore k inkluzivnosti in psihičnemu blagostanju tako učiteljev kot tudi učencev.  

Zaključujemo, da so ugotovitve raziskave o vlogi in uporabi ustvarjalnega giba kot učnega pristopa 

pomembne za širšo implementacijo ustvarjalnega giba v osnovno šolo, pa tudi za nadaljnje 

izobraževanje učiteljev in študentov pedagoških fakultet. Te ugotovitve sovpadajo s svetovnim 

trendom raziskovanja holističnega pristopa v vzgoji in izobraževanju, učenja in poučevanja z 

gibanjem in skozi gib, z umetnostjo in skozi umetnost ter pomembno prispevajo k teorijam in 

metodam izkustvenega ter celostnega učenja.  

 

Ključne besede: ustvarjalni gib, ustvarjalni gib kot učni pristop, utelešena kognicija, celostno učenje 

in poučevanje, izkustveno učenje, program izobraževanja, samoučinkovitost učiteljev. 
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ABSTRACT  

Creative movement is an active approach to teaching, using the body to learn numerous topics. It 

can be defined as an approach in which children use movement to express, form and create a 

variety of learning content in a range of school subjects. When talking about creative movement as 

an approach to teaching subjects on the school curriculum, the focus rests firmly on the following 

two areas: movement, on the one hand, and arts concepts, on the other. When implementing 

creative movement in the classroom these two areas are inseparable, since this approach 

encourages the use of movement in the learning process, while understanding that movement is 

also a means of self-expression and personal growth. Accordingly, this method achieves the 

objectives of both the movement and arts fields, insofar as it offers cross-curricular integration. 

In Slovenian primary schools this method is not practised very often or in many subject areas, and 

it is not widely known among teachers, because a formal and systematic way of teaching creative 

movement has not yet been implemented. 

The research focus of this doctoral dissertation is the definition and justification of teaching and 

learning through movement – creative movement as a holistic and experiential way of learning that 

has a positive effect on all areas of a child's development.  

In the theoretical part contemporary teaching methods are presented, along with teaching and 

learning concepts that highlight complex and dynamic knowledge and support holistic, cooperative 

learning, while focusing on an active and experiential learning process. The role of physical activity 

in learning and teaching is presented in terms of embodied cognition – the connection between a 

person's physical activity and mental processes. By implementing a comparative analysis of modern 

approaches and concepts of teaching and learning, creative movement is justified as a holistic and 

experiential teaching method. Additionally, teacher’s self-efficacy and burnout are defined. 

In the pilot study, an example of good practice is examined at a school where expressive movement 

to music is included in class within the framework of convergent pedagogy. A semi-structured 

interview was conducted with a focus group of teachers, who have been successfully integrating 

movement into their classes for a number of years. The results helped us to design questionnaires 

and a creative movement educational programme for teachers.   
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The main goal of our research was to determine teachers’ ideas and viewpoints on using creative 

movement in teaching, to explore various ways of including creative movement in class, and to 

document the student outcomes noted by teachers before and after attending the educational 

program. A battery of questionnaires was prepared specifically for this research project to research 

teachers’ viewpoints and beliefs on the role of movement activities in teaching and learning, and 

on the various methods for cross-curricular integration of creative movement in primary schools, 

before and after the teachers’ inclusion in the creative movement educational program. These 

results were compared with the teachers’ perceptions of their self-efficacy and burnout while 

teaching. The sample included 112 teachers from various regions of Slovenia, who all took part in 

the creative movement educational program. The program was designed and executed as 

continuing professional development for education practitioners. To examine the stated 

hypotheses, both quantitative and qualitative research approaches were employed.  

The main results show that the creative movement educational program encouraged teachers’ 

positive outlook towards teaching with and through movement. After the educational program, 

the teachers’ attitudes towards using creative movement in classrooms, with or without special 

needs students, changed in favour of holistic and experiential teaching and learning. The teachers 

reported the positive effects of this teaching method in the social-emotional and cognitive 

development of the children in their classes. After completing the program and using creative 

movement, the teachers noticed a change in their perception of self-efficacy, while their feeling of 

burnout lessened. The results suggest that using this method benefits the feeling of inclusiveness 

and the mental wellbeing of teachers and pupils.   

In conclusion, the research findings on the role and use of creative movement as a learning 

approach are relevant in the wider implementation of creative movement in elementary schools as 

well as for the further education of teachers and student teachers on creative movement. These 

findings belong to a global trend of researching holistic approaches to education, teaching and 

learning with and through movement and arts, and contribute to the theory and methods of 

experiential and holistic learning. 

Key words: creative movement, creative movement as a teaching approach, embodied cognition, 

holistic teaching and learning, experiential learning, training program, teachers' self-efficacy. 
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1 UVOD 

Profesor arhitekture Galen Cranz z Univerze California Berkeley razlaga, da se stolov ne dotikamo 

samo s posameznimi deli telesa, temveč s celim telesom (1998, v Katz, 2013). Kakor z vsemi 

artefakti, ki jih ustvarimo, je enako s stoli – »mi jih oblikujemo, ampak ko so ustvarjeni, oni oblikujejo 

nas« (prav tam, str. 2). 

Zakaj uvod v doktorsko disertacijo začenjamo s stoli? V večini delov sveta so šole polne stolov. Ne 

samo da stoli organizirajo naše vedenje in komunikacijske vzorce, naše mišljenje in učenje, 

organizirajo tudi večje dele vsakodnevnih izkušenj. Standardna višina okna je na primer zasnovana 

tako, da se ujema z višino stolov (Cranz, 1998, v Katz, 2013). Stoli, postavljeni v vrste in obrnjeni v 

isto smer, imajo drugačne posledice v socialni interakciji in informacijskemu toku, kot če so 

postavljeni v krogu. Zato ni presenetljivo, da družboslovci in izobraževalci preučujejo socialne 

posledice fizičnih in strukturnih konfiguracij na interakcije in učenje. Študije problematizirajo tako 

imenovano sedeče učenje (angl. sedentary learning), a kljub temu se organizacija razreda v sodobni 

šoli še vedno upira spremembam (Katz, 2013). Če pogledamo iz zgodovinske plati na fenomen 

sedečega učenja, je imelo gibanje pomembnejšo vlogo pri intelektualnem delu kot nepremično 

sedenje, s katerim ga običajno povezujemo v sodobnosti. Platonovo Akademijo je namreč 

zaznamoval predvsem oljčni gaj, kjer so Platon in njegovi učenci na sprehodih razpravljali o naravi 

resničnosti. Bolj kot na predavanju je šola temeljila na pogovorih ob gibanju. Podobno kot v vrtu 

Platonove Akademije se je v srednji in zahodni Evropi v okviru samostanske zasnove v podobne 

namene izoblikoval križni hodnik. 

»Mami, glej, to je tudi črka A!« 
Vid, 2 leti in 10 mesecev  
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Zato se sprašujemo, ali morajo biti šole v današnjem času res fizično negostoljubni prostori? Za 

številne ljudi, predvidevamo, da še posebno za otroke, je sedenje na stolih ne samo neugodno, 

ampak tudi neproduktivno za učenje. Da je treba sedeti za mizo in na stolu, je pogost vzrok fizičnega 

stresa za otroke, pa tudi za odrasle (Cranz, 1998, v Katz, 2013). Vendar se to precej bolj odraža na 

otrocih, ker so mladi in zato bolj podvrženi deformacijam zaradi stresnih položajev telesa. Še več, 

te socialne in kulturno ukoreninjene navade postajajo še bolj zakoreninjene, ko učenci odraščajo. 

Začnemo jih progresivno izobraževati od pasu navzgor. In nato se osredotočimo samo še na njihove 

glave. In to počasi samo na eno stran – levo (Robinson, 2006). Razločevanje miselne, razumske in 

čustvene zmožnosti na eni ter čutnosti in telesnosti na drugi strani je, kot pravi Pallasmaa (2007), 

pogubno. Klasične vzgojne prakse ne priznavajo naše utelešene in holistične narave, zato 

izobraževalni sistemi producirajo razbite človekove notranje svetove. In kakor znotraj, tako zunaj: 

nemir, agresija, nasilje (Pallasmaa, 2007). Mnoge iniciative za prenovo šole in nekateri vzgojno-

izobraževalni modeli se zavzemajo za učenje integralne celote; potrebno bi bilo preseči dualen 

odnos um – telo, ki ima znanstveno osnovo v fenomenu utelešene kognicije. 

Obstajajo izobraževalne prakse, kjer učitelji in učenci dobesedno gibljejo ideje in pri tem uporabljajo 

najbolj vseprisotno, vendar premalo izkoriščeno izobraževalno orodje, ki ga imamo ves čas na 

razpolago – naše telo. Tovrstni pristop učenja in poučevanja – s telesom in skozi gibanje je tudi tema 

pričujoče doktorske disertacije.  

Glavni cilj naše raziskave je bil preveriti v slovenskem prostoru še neraziskano polje učiteljevih 

stališč, znanj in uporabe giba ter zaznave samoučinkovitosti v povezavi z implementacijo 

ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v vzgojno-izobraževalni proces. Oblikovali smo program 

usposabljanja učiteljev za uvajanje ustvarjalnega giba v osnovni šoli. V študiji primera dobre prakse 

smo proučili že obstoječi model uvajanja učenja skozi gib in ples po načelih konvergentne 

pedagogike.  

V teoretičnem delu utemeljimo ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v luči sodobnega 

sociokonstruktivističnega modela učenja in pouka, ki učenje razlaga kot aktivni miselni proces in 

spodbuja dinamičnost učenja.  Ustvarjalni gib opredelimo kot učni pristop oziroma način dela, »pri 

katerem učenci z gibanjem izražajo, oblikujejo in ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine« pri vseh 

predmetnih področjih v osnovni šoli (Kroflič, 1999, str. 127). 
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V nadaljnjih poglavjih ustvarjalni gib definiramo kot izkustveni, aktivni in sodelovalni poučevalni 

pristop, ki spodbuja socialne interakcije. Opredelimo celostno učenje, ki poveže besedne, 

predstavne in gibalne načine učenja, v katerega umestimo ustvarjalni gib.  

Navežemo se na otrokov celostni razvoj; kognitivni, čustveno-socialni in psihomotorični ter na 

nekatere teorije razvoja, ki razlagajo tesno povezanost med človekovo telesno, gibalno dejavnostjo 

in psihičnimi procesi. Govorimo o tako imenovanem utelešenju (angl. embodiment) oziroma 

utelešeni kogniciji (Bresler, 2004; Gibbs, 2010; Shapiro, 2014). Pojem utelešenja razložimo z vidika 

različnih ved in disciplin s poudarkom na vzgoji in izobraževanju.  

V zadnjem poglavju opredelimo samoučinkovitost – prepričanje v lastne zmožnosti organiziranja in 

izvedbe dejanj v odnosu do uporabe ustvarjalnega giba kot učnega pristopa. 

Šole imajo velik potencial ne samo v intelektualnem in psihološkem, ampak tudi v čustvenem in 

fizičnem usposabljanju otrok in mladih. Posledično se učitelji zavedajo, da tradicionalne institucije 

učenja pripomorejo tudi k pripravi otrok za reprodukcijo delovne sile s primernimi navadami, tako 

fizičnimi kot mentalnimi (Katz, 2013). Socializacija k pasivnosti se v šoli začne že zgodaj, kjer prva 

naloga ni učenje vsebin, ampak učenje primernega vedenja – učenje sposobnosti mirnega sedenja 

v bolj ali manj dolgih časovnih obdobjih. In čeprav se dozorevanje odraža različno v različnih delih 

sveta, v več družbah zrelost nekoga pogosto povezujejo z njegovo sposobnostjo, da zmore biti tiho 

in pozoren v dolgih časovnih intervalih, medtem ko mirno sedi v razredu. 

V somatiki1 velja, da smo ljudje rojeni kot gibalci in da večinoma skozi gib spoznavamo, se soočamo, 

sprejemamo, razumemo in končno najdemo občutek umestitve v svetu. Tudi dnevni rituali hoje 

nekaterih velikih mislecev in umetnikov, kot so Ludwig van Beethoven, Charles Dickens, Charles 

Darwin, Peter Ilič Čajkovski, Søren Kierkegaard, Ernest Hemingway, Umberto Eco in Haruki 

Murakami kažejo, da so se najboljše ideje rojevale med gibanjem, oziroma jim je gibanje pomagalo 

pri njihovi ustvarjalnosti (Currey, 2014). 

In čeprav šolski reformatorji opozarjajo na premalo svobode v gibanju in fizičnem udobju v šoli, se 

je v vzgoji in izobraževanju skozi leta zelo malo spremenilo (Katz, 2013). Ostaja precejšnji izziv 

ugotoviti, kako prestrukturirati šolo, da bi bila usmerjena (tudi) k telesom naših učencev, k 

                                                             

1 Somatika nas uči sposobnosti občutenja lastnega telesa oziroma sebe.   
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prostorski razporeditvi v razredu in participacijskim strukturam, ki bi bolje služile potrebam, 

sposobnostim in naravnim nagnjenjem otrok (in učiteljev).  

Pomembna stopnja na tej poti so vsekakor stališča in prepričanja učiteljev do tovrstnega učenja in 

poučevanja, ki so jedro naše empirične raziskave.  Na osnovi učiteljevih stališč, znanja, uporabe in 

zaznave samoučinkovitosti v povezavi z implementacijo ustvarjalnega giba v učni proces 

zaokrožimo zaključke naše raziskave.  

In nenazadnje, želimo si, da bi ugotovitve pričujoče doktorske disertacije odmaknile vsaj kakšen stol 

v naših učilnicah. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 UČNI PRISTOPI IN UČENJE 

2.1.1 Opredelitev učnih pristopov 

Učni pristop definira, v kaj je pouk naravnan. Opredelimo ga kot »značilno kombinacijo učnih 

strategij in je delno odvisen tudi od okoliščin, zahtevnosti snovi in vrste preverjanj« (Marentič 

Požarnik 2008, str. 168). Učni pristop zajema osnovno filozofijo poučevanja oziroma temeljno 

stališče k poučevanju. V ospredju je učenje učenca oziroma sam kontekst, v katerega je vpeto 

učenje učenca ali možnosti, kako se lahko učence uči. Pristop usmerja učni proces in postavlja 

pričakovanja do celotnega spektra učnega procesa. Poleg tega pristop določa splošna načela za 

način učenja. Označuje pedagoško paradigmo; v tem kontekstu je lahko 1) tradicionalni oziroma 

pozitivistični učni pristop oziroma 2) sodobni oziroma konstruktivistični učni pristop (Kuhn, 1996). 

Sam kot tak označuje učenje učenca v kontekstu organiziranih oblik in metod učenja, držo učitelja 

do učenca, razumevanje znanja, ipd. (Cotič, Felda, Horvat, 2012). 
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Za doseganje kakovostnega znanja je ključna kombinacija oziroma dopolnjevanje obeh pristopov; 

tako tradicionalnega (transmisijski model učenja) kot spoznavno-konstruktivističnega, ki se 

razlikujeta predvsem v:  

- pogledu na razvoj posameznika in pojmovanje znanja in učenja; 

- razumevanju učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku; 

- opredelitvi učnega načrta in usmerjenosti učnega procesa; 

- načinih motiviranja in ocenjevanja; 

- pogledu na raziskovanje, izobraževanje in profesionalni razvoj učiteljev (Peklaj idr., 2009, 

str. 18). 

Za tradicionalno razumevanje učenja in transmisijski model pouka je značilno sprejemanje in 

skladiščenje informacij. V ta kontekst sodijo preproste oblike učenja na nivoju pomnjenja. Učna ura 

je pri tem pristopu natančno načrtovana, cilji so jasno definirani, učitelj prenaša in strukturira učno 

snov. Njegova naloga je, da zagotovi disciplino v razredu za nemoteno prenašanje učne snovi 

(največkrat na verbalni ravni) in poskrbi za zadostno količino vaj. Pomembno je urjenje in 

ponavljanje učne snovi in povratna informacija o znanju. Učitelj je v vlogi prenašalca informacij, 

učenec pa bolj ali manj pasiven sprejemnik. Zanemarjena je individualizacija, model pouka je 

usmerjen na učitelja (Peklaj idr., 2009; Valenčič Zuljan, 2002). 

Za razliko od omenjenega modela, spoznavno-konstruktivistični pristop spodbuja učenje v 

resničnih življenjskih situacijah in dinamičnost učenja pri pouku. Učenje razlaga kot aktivni miselni 

proces, v katerem učenci sami konstruirajo svoje znanje. Pri tem je še posebno izpostavljen socialni 

element oziroma dialoška interakcija učečih se posameznikov (Peklaj idr., 2009). Ta pristop običajno 

temelji na Piagetovi razvojni teoriji, Posnerjevem modelu konceptualnih sprememb in na 

raziskovanju prijemov in strategij procesov reševanja problemov po Vigotskem (Valenčič Zuljan, 

2002, str.9). Ta model lepo opiše trditev: «Pouk mora biti oblikovan tako, da ne postavlja znanja v 

učenčeve glave, temveč da oblikuje tako okolje, ki omogoča, da si učenci ob učiteljevi pomoči 

konstruirajo dobro znanje« (Resnick, 1985, v Valenčič Zuljan, 2002, str. 9). Pri tem pristopu gre za 

interakcijo med učiteljem in učencem, ki si delita odgovornost za načrtovanje, izvedbo in rezultate 

pouka (Brandes in Ginnis, 1992, v Valenčič Zuljan, 2002). 
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Tabela 1: Primerjava tradicionalnega in spoznavno-konstruktivističnega modela učenja ter pouka (dopolnjeno in 
razširjeno po Niemi in Moon, 1996 in Labinowicz, 1989, v Peklaj idr., 2009, str. 19) 

 tradicionalni model učenja in  

transmisijski model pouka 

spoznavno-konstruktivistični model  

učenja in pouka 

pojmovanja 

posameznika (kontrola) 

 

zunanja kontrola vedenja samouravnavanje, notranja kontrola vedenja 

pojmovanja učenja behaviorizem kognitivizem, konstruktivizem, humanizem 

pojmovanja znanja statično 

neproblematično, prenosljivo blago, aplikativnost 

dinamično 

konstrukcija osebnega znanja v procesu 

identifikacije problema 

vloga učitelja 

     

poudarek na učiteljevi avtoriteti partnerski odnosi 

spodbujanje učenja 

epistemološki vidik 

 

prenašanje znanja 

 

razvoj meta(spoznavnih) spretnosti 

metodični vidik 

 

metoda razlage, demonstracije, katehetski 

razgovor 

 

razgovor, diskusija, eksperiment, izkustveno 

učenje, projektno delo, problemski pouk … 

organizacijski vidik frontalna in individualna oblika dela skupinsko učenje, sodelovalno učenje, 

individualizacija 

ocenjevanje v dosežek usmerjeno ocenjevanje (standardizirani 

testi, norme, poudarek na pomnjenju) 

v proces usmerjeno ocenjevanje, sestavni del 

pouka (samoocenjevanja, kriterijski testi) 

vloga učenca relativno pasiven sprejemnik aktivno sodelovanje 

prevzemanje odgovornosti za proces učenja 

opredelitev  

učnega načrta 

statičnost 

hierarhično oblikovanje vsebin 

poudarki na strukturi, predimenzioniranost vsebine 

dinamičnost 

integracija, povezovanje vsebin 

poudarek na odnosih, povezovanju, vsebuje 

odprte dele, celostnost 

usmerjenost  
učnega procesa 
 

 

 

cilj  

učitelj (učna vsebina) v središču 

učitelj natanko strukturira pouk 

 

 

poudarek na vsebini in produktih 

znanje dejstev, razumevanje definicij in pojmov 

učenec v središču 

učenec usmerja potek pouka in kontrolira lasten 

proces učenja 

 

poudarek na procesih 

učenje spretnosti, raziskovanje, izkustvenost 

socialne in komunikacijske spretnosti 

motivacija zunanja motivacija notranja (intrinzična) motivacija 

paradigma raziskovanja empirično-analitično raziskovanje akcijsko raziskovanje 

izobraževanje učiteljev mojstrsko usposabljanje učitelj razmišljujoči praktik 

nosilec odločitev  

avtonomnost, etičnost … 

profesionalni razvoj 
učiteljev 

statičnost 

poudarek na vedenju, spretnostih ravnanja 

dinamičnost 

celostnost 

2r = rutina + refleksija 

Za razliko od učnega pristopa je učna metoda vsebinsko ožji koncept. Medtem ko naj bi bila za 

tradicionalni učni pristop značilna metoda razlage, najpogostejša naj bi bila učna oblika frontalnega 
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dela, znanje naj bi bilo jasno eksaktno, z eno rešitvijo ipd., so za sodobni, konstruktivistični učni 

pristop značilne učne metode, ki naj bi omogočale večjo aktivnost učenca, kot so:  problemski 

pouk, raziskovalni pouk, izkustvene metode, timsko delo; od učnih oblik pa predvsem sodelovalno 

delo, pri čemer je učitelj v vlogi koordinatorja (Cotič, Felda, Horvat, 2012). 

 

Slika 1: Hierarhija učnih pristopov, metod in tehnik (prirejeno po Garcia, 1989)  

Kot je predstavljeno na sliki 1 (Garcia, 1989) so učne metode in tehnike deli učnega pristopa. Učni 

pristop zajema celotno usmeritev poučevanja oziroma filozofijo poučevanja in učenja. Učna 

metoda je ožji pojem kot učni pristop – definira način dela, ki ga učitelj uporabi pri pouku oziroma 

pri učnem procesu in se nanaša na poučevanje z uporabo različnih tehnik (Anthony, 1963). 

M. Kerndl (2010) meni, da s sodobnimi didaktičnimi sistemi oziroma učnimi pristopi, kot so 

sodelovalno učenje, problemski pouk, projektno učno delo, terensko delo, eksperimentalno in 

raziskovalno delo, e-učenje, igra vlog …, ustvarimo spodbudno učno okolje, v katerem so učenci 

motivirani, aktivni in lahko razvijajo svoja močna področja, pri šibkih pa odpravljajo pomanjkljivosti. 

Taka okolja spodbujajo samoregulacijo učenja, izkoriščanje učnih priložnosti, divergentno 

razmišljanje in samorefleksijo.  

Sodobne teorije o učinkovitem učenju temeljijo predvsem na spoznanjih kognitivne psihologije in 

definirajo učenje kot spremembe v posameznikovem mišljenju, ki vplivajo na njegovo ravnanje in 

sposobnosti nekaj narediti. Pri tem mora biti sprememba rezultat izkušnje in refleksije o le-tej. 

Sprememba mora tudi trajati (Marzano idr., 1993 in 1997). 

pristop

metoda

tehnika
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Sodobni koncepti učenja in poučevanja poudarjajo kompleksno in dinamično znanje s poudarkom 

na aktivnem procesu pridobivanja znanja. Ko imajo učenci možnost, da do lastnega znanja pridejo 

z lastnim miselnim trudom, da izkusijo postopke spoznavanja in jih reflektirajo, lahko dosežejo 

poglobljeno razumevanje pojmov, pojavov in zakonitosti (Marzano idr., 1993 in 1998).  Marentič 

Požarnik (1987, str. 64) opredeli učenje kot »proces progresivnega, trajnega spreminjanja 

posameznika na osnovi izkušenj, pri čemer obstoječa znanja (kognitivna struktura), stališča, 

pričakovanja, čustva posameznika in njegov socialni okvir bistveno vplivajo na to, česa se bo naučil 

in kako.« Kakovostno znanje je opredeljeno kot znanje z razumevanjem, ki spodbuja kritično 

mišljenje, je relativno trajno, osmišljeno in omogoča uporabo (Plut Pregelj, 2004).   

Poučevanju za razumevanje in za doseganje kakovostnega znanja so skupna sledeča izhodišča: 

 znanje je socialna konstrukcija; 

 mreža znanja se oblikuje okoli sidrnih oziroma pomembnih konceptov; 

 predznanje pomembno vpliva na kakovost pridobivanja oziroma integracijo novega znanja; 

 pomembno je preoblikovanje znanja in doseganje konceptualnih sprememb; 

 učimo se v avtentičnih situacijah; 

 učitelj naj bi pouk vodil tako, da učenci postopno prevzemajo odgovornost za učenje (Good 

in Brophy, 1994, v Peklaj idr., 2009, str. 18).  

Strmčnik (2001) klasificira sledeče ravni učenja:  

 mehanično učenje, ki označuje skromno razumevanje; 

 reproduktivno učenje, za katerega je značilno preprosto razumevanje prevzetih informacij; 

za reproduciranje pa potrebujemo zunanjo pomoč; 

 produktivno učenje, ki ima sposobnost lastnega urejanja naučenega; gre za poglobljeno 

razumevanje, reorganiziranje, bogatenje predznanja in vrednot, transfer znanja in vrednot 

na nove ali sorodne učne situacije; 

 ustvarjalno učenje s sposobnostjo globljega uvida v učno vsebino in videnje novih vprašanj 

(inovativnost), primerjav, kriterijev in vidikov ter reševanje zahtevnejših problemov tudi 

zunaj neposredne učne vsebine; gre za tako imenovano transformativnost; 

 metakognicijsko učenje, ki ne označuje le spoznavanje in obvladovanje objektivne 

stvarnosti, temveč tudi subjektivno stvarnost. Učeči se zaveda spoznavnih in učnih 

procesov ter rezultatov, pozna njihove dobre in slabe strani – je do njih kritičen, pozna 

omejitve, nasprotja, pogoje in lastno učno vlogo. 
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Sodobno poučevanje se pojmuje kot ustvarjanje situacij za odkrivanje in izgrajevanje znanja. Na ta 

način spodbujamo v učnem procesu iskanje izvirnih in ustvarjalnih rešitev. Učence navajamo na 

kritično razmišljanje, učinkovito izražanje in utemeljevanje svojih idej ter na timsko delo. Takšne 

vrste pouk, kjer je poudarek na aktivnem učenju, zahteva tudi spremenjeno vlogo učitelja; ta naj bi 

učence spodbujal, da pridobivajo znanje preko lastnih izkušenj, jih navajal na samostojno iskanje 

novih informacij, uporabo strategij, veščin in postopkov za reševanje problemov, s katerimi se bodo 

srečevali v konkretnih življenjskih okoliščinah (Plut Pregelj, 2005). 

Boud (1995, v Razdevšek Pučko, 1997, str. 131). meni, da sodobno pojmovanje ne pojmuje znanja 

kakor nekaj »neosebnega, neodvisnega, izven učenca samega, pač pa je znanje učenčev dialog s 

stvarnostjo (z učiteljem), je osebna in socialna konstrukcija, nastaja na podlagi osebne izkušnje in 

njene interpretacije.« Razumevanje pomeni postavljanje vprašanj o vsebini ter o lastnem 

razumevanju le-te, kar pomeni, da nam samorefleksija učenca samega omogoča »dostop« do 

njegovega znanja (prav tam). O dialogu kot funkciji otrokovega samoizražanja govori tudi 

pedagoški model Reggio Emilia, ki poudari pedagogiko poslušanja kot vstopanje v učni proces, v 

procesu soustvarjanja svojega znanja, vrednot in identitete (Rinaldi, 2006). Poudarjanje pomena 

dialoga na pedagoškem področju temelji na filozofskih virih (Sokrat, Platon), na razumevanju 

dialoga kot poti do znanja in razumevanja, vzpostavljanja enakosti in medsebojnega spoštovanja 

(Burbules in Bruce, 2001, v Rutar, 2013). Bohm (1996, v Rutar, 2013) prepozna v dialogu priložnost 

skupnega razmišljanja, samozavedanja, pri katerem je najmanj pomembno to, da poiščemo 

odgovore na vprašanja, pomembnejše je, da se zavemo svojih stališč, mnenj in slišimo mnenja 

drugih. Na ta način skupno razumevanje povezuje otroke v skupnost. Dialog tako presega 

pedagoški odnos z vnaprej določeno komunikacijsko obliko in s predvidevanjem poteka in se lahko 

pojavlja v zelo raznolikih – verbalnih in neverbalnih oblikah (Burbules in Bruce, 2001 v Rutar, 2013). 

Glede na to, da je za dialog značilno izražanje sebe, svojih občutij, stališč, želja, artikulacija (verbalne 

in neverbalne) svojih predstav in pojmov, je otrok kot subjekt in njegov prispevek na ravni dialoga 

pomemben z več vidikov; vsebinskega in odnosnega – izraža vsebine in vstopa v odnos, kar se 

odraža tudi v participaciji (Rutar, 2013). 

Sodobni didaktični pristopi omogočajo učencem (in učiteljem) aktivno participacijo in globlje 

razumevanje učnih vsebin. Tako razumevanje pri učencih povečuje zmožnost abstrahiranja, 

razumevanja in sposobnost reševanja problemov. Pri učiteljih pa tovrsten vpogled v učne vsebine 

in vključevanje sodobnih pristopov vpliva na kakovost njihovega poučevanja in spodbuja 

samorefleksijo. 
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2.1.2 Učne metode 

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je metoda v splošnem pomenu »način premišljenega 

ravnanja, ki je usmerjeno k dosegi kakega cilja« (SSKJ, 1994, str. 547). Izraz metoda izvira iz grškega 

jezika (gr. methodos), kar pomeni pot, način dela oziroma načrtni postopek za doseganje 

zastavljenih ciljev (Kubale, 2008). Pedagoška enciklopedija (1989) metode opredeli kot poti do 

znanja, ob katerih so povezane človeške intelektualne dejavnosti. Didaktika učne metode 

opredeljuje kot teoretično utemeljene in praktično preizkušene načine dela učencev in učiteljev, pri 

čemer v posameznih etapah učnega procesa od uvajanja do preverjanja in ocenjevanja uresničujejo 

učne cilje, materialne, funkcionalne in vzgojne naloge pouka. Njihov namen ni samo spoznavanje 

učne vsebine, ampak tudi oblikovanje metodološkega, metodičnega in vrednostnega mišljenja 

učencev (prav tam).  

Različni avtorji učne metode skozi zgodovino opredeljujejo na različne načine. Večina didaktikov pa 

kljub temu meni, da so učne metode »najučinkovitejše poti, po katerih se realizirajo materialno-

izobraževalna, funkcionalno-izobraževalna in vzgojna naloga pouka« (Koletić, 1975, str. 423). 

Metode pouka oziroma metode poučevanja so “teoretično utemeljeni in izkustveno preizkušeni 

uspešni racionalni načini delovanja, s katerimi subjekti izobraževalnega procesa, učitelji in učenci, 

uresničujejo svoje namene in dosegajo postavljene cilje izobraževalnega procesa.” (Blažič idr., 

2003, str. 331). Učne metode vodijo do odkritih resnic preko zanesljive poti in znanega cilja, medtem 

ko z znanstvenimi metodami odkrivamo nekaj novega, pri čemer je pot do cilja nejasna. Jelavić 

(1998, str. 44) metode pouka opredeli kot “didaktično premišljen in optimalno urejen sistem 

aktivnosti poučevanja in učenja (algoritem), ki mu je primarni cilj doseči določena znanja in 

spretnosti, razviti določene sposobnosti in druge relevantne lastnosti osebnosti”. V metodah 

pouka se prepletajo različne aktivnosti poučevanja in učenja, ki obsegajo komunikacijo in 

interakcijo med učiteljem in učenci. Vse to pa je v funkciji učenja, ki je izrazita subjektivna aktivnost 

učenca.  

Anthony (1963) pravi, da je učna metoda organiziran, sistematičen in dobro načrtovan postopek, 

ki učencu omogoča učenje. Učitelj z metodo dosega specifične cilje pouka. Usmerja in vodi tako 

učitelja kot učenca. 

Blažič s soavtorji (2003) poudarja, da je v vzgojno-izobraževalni praksi pogosto opaziti zastarelo in 

ozko pojmovanje poučevanja, ki je zgolj učiteljevo posredovanje že izoblikovanega znanja 
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učencem. Zato predlaga, da se le to preseže tudi z uveljavljanjem novih didaktičnih pojmov in 

širjenjem metod. Govori o tako imenovanih metodah izobraževanja, ki so širše od metod 

poučevanja, in zajemajo aktivnosti, ki niso le posredovanje znanja, ampak so predvsem v funkciji 

pridobivanja znanja in doseganja drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Gre za uresničevanje 

konstruktivističnih teorij učenja, ki pravijo, da “znanja v gotovi obliki ne moreš drugemu “dati” niti 

ga od nekoga “sprejeti”, ampak ga mora vsakdo z lastno miselno aktivnostjo ponovno zgraditi” 

(Marentič Požarnik, 2001, str. 17). Gre pa tudi za drugačno razumevanje pouka; od “v učitelja in 

snov” usmerjenega pouka v “pouk, usmerjen v učenca” (Marentič Požarnik, 2008). Učne metode 

se ne nanašajo samo na učiteljevo delo, ampak tudi na delo učencev. So preverjeni načini 

učinkovite komunikacije med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega procesa; pripravljanje, 

obravnavanje učne vsebine, vadenje, ponavljanje, preverjanje znanja, sposobnosti in spretnosti 

(Tomić, 2003). 

Poleg najpogosteje uporabljenih verbalnih učnih metod (metod razlage, predavanja, razgovora), 

metode z uporabo besedil oziroma dokumentacijskih učnih metod, problemske metode in metode 

primera Blažič s soavtorji (2003, str. 367–386) klasificira tudi »metode prikazovanja, ki temeljijo na 

spoznanjih o pomenu čutnega zaznavanja v procesih učenja in izkustvenega učenja«. V ožjem 

didaktičnem smislu gre za uresničevanje načela nazornosti, ki smiselno prepleta čutne, zaznavne, 

miselne in gibalne (psiho-motorne) aktivnosti. Tu se v smiselno celoto povezujeta učiteljevo 

prikazovanje in učenčevo opazovanje (ter obratno), ki prehaja v zaznavanje, sprejemanje in 

nadaljnje faze miselne aktivnosti (prav tam). 

Blažič s soavtorji (2003) navaja raznolike vrste prikazovanja. Najpogosteje se uporablja 

prikazovanje, kjer nastajajo slušni in vidni – čutni dražljaji: 

 Govorno-jezikovno (metode razlage, predavanja, razgovora); 

 Tekstualno-jezikovno (metoda dela s tekstom; branje, pisanje); 

 zvokovno (petje, posnemanje različnih glasov, igranje na instrumente, poslušanje zvočnih 

posnetkov); 

 grafično oziroma slikovno (uporaba slik, skic, shem, fotografij, zemljevidov); 

 stvarno (prikaz resničnih predmetov, naprav). 

Druge vrste prikazovanja so: 

 gibalno prikazovanje (prikazovanje gibov, telesnih dejavnosti: ples, ritmično izražanje, 

delovne operacije); 

 dramatizacija (igranje vlog, negovorno sporočanje z gibi in položajem telesa); 



 

13 

13 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 uprizarjanje oziroma izvajanje različnih delovnih oziroma organizacijskih procesov; 

 prikazovanje fizikalnih, kemijskih, bioloških procesov, tehnoloških delovnih procesov; 

 prikazi in eksperimenti (laboratorijsko-eksperimentalne metode) (Blažič idr., 2003). 

Poleg statičnega prikazovanja (prikazovanje na šolski tabli, prikazovanje z uporabo projekcije, 

prikazovanja resničnih predmetov, uporabo didaktičnih sredstev, videoposnetkov, zvočnih 

posnetkov, slik, zemljevidov …) Blažič s soavtorji (2003) navaja, da pri pouku lahko izvajamo tudi 

dinamično prikazovanje. Z njim prikazujemo objekte in pojave, ki imajo lastnosti gibanja ali se 

pojavljajo v obliki delovanja. Tako prikazovanje učence večinoma pritegne, saj lahko sami izvajajo 

primere aktivnosti. Tovrsten način prikazovanja učne snovi je tudi bolj razgiban. Dinamično 

prikazovanje učencem bolj približa različne povezave med vzroki in posledicami, zaporedje različnih 

dejavnosti, ki so povezane v sklenjen proces. 

A. Tomić (2003) in T. Rupnik Vec (2003) med učne metode uvrščata tudi igralne improvizacije pri 

pouku oziroma igro vlog. T. Rupnik Vec (2003, str. 10) igro vlog pri pouku opredeli kot »vrsto 

aktivnosti pri pouku, v kateri učenci igrajo raznovrstne bolj ali manj strukturirane situacije in vloge, 

da bi raziskali različne mentalne, ravnanjske in doživljajske možnosti«.  A. Tomić (2003) meni, da je 

osnovni cilj igre pri pouku obvladovanje določenih stvarnih razmer in osmislitev različnih vlog in 

vedenja. Izbere se lahko dejansko ali namišljeno življenjsko situacijo. Igralne improvizacije, npr. 

igranje vlog, zahtevajo od posameznika, da prevzame identiteto nekoga drugega in ravna tako, kot 

meni, da bi ravnal nekdo drug. Lahko sicer ostane »on sam« in se odzove, kot misli, da bi se odzval 

v novi oziroma neznani situaciji. Tovrstne igre vlog se uporablja predvsem za učenje na področju 

medosebnih odnosov (Marentič Požarnik, 1987). 

Načeloma so take improvizacije sestavljene iz treh delov: motivacije, akcije in refleksije. Učiteljeva 

naloga pri tovrstni igri je, da na začetku učence motivira za igro, lahko pa se igre tudi udeleži in na 

koncu vodi diskusijo o igri. 

Pri motiviranju učitelj predstavi problem, zaplet, nato pa prepusti učencem, da se sami odločijo, 

kako bodo igro razvili. V igro so lahko aktivno vključeni vsi učenci po skupinah ali pa razdelimo 

učence na akterje in gledalce. Po uprizoritvah je pomemben razgovor o zamislih, vzrokih in učinkih 

posameznih postopkov, o čustvih, strategijah za doseganje zastavljenih ciljev. V razgovoru 

sodelujejo vsi, igralci, gledalci in učitelj, ki pa ne kritizira. Refleksivna stopnja je zelo pomembna, saj 

je tudi od nje odvisno, kaj so se učenci skozi igro naučili (Tomić, 2003).  
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B. Marentič Požarnik (1987) navaja možne pozitivne učinke igre vlog: 

 učenci se neposredno osredotočijo na nek problem; 

 postanejo občutljivi za lastna in druga čustva, stališča oziroma ravnanja; 

 ugotavljajo, do kolikšne mere čustva določajo ravnanje;  

 varna situacija pri pouku omogoča uporabo pridobljenega znanja, trening spretnosti in 

nadzor čustev; 

 učenci imajo možnost spreminjati svoja stališča in ravnanja. 

2.1.2.1 Metodične kompetence učitelja in različni stili učenja/poučevanja 

Metodična stran izobraževalnega procesa je kompleksen splet mnogih vprašanj, ki se nanašajo na 

potek procesa in ravnanje izvajalcev – metodično ravnanje učiteljev in učencev. Gre za “namerno 

ravnanje oziroma delovanje, prirejeno splošnim in posebnim značilnostim in zakonitostim 

izobraževalnega procesa ter njegovim okoliščinam, s katerimi učitelji in učenci uresničujejo vzgojno-

izobraževalne namene oziroma dosegajo cilje izobraževalnega procesa” (Meyer, 1994, v Blažič idr., 

2003, str. 329). V teh dejavnostih potekajo spoznavni procesi, komunikacija in socialna interakcija 

med vključenimi. Učitelj z vodenjem procesa in svojim ravnanjem vpliva na ravnanje učencev, kako 

sprejemajo učno snov, kakšne bodo njihove učne strategije, kako doživljajo, vrednotijo in 

opredeljujejo usvojeno znanje ter socialne izkušnje. Učenci s tem razvijajo sposobnosti in postopke  

za samostojno učenje. Za uspešno poučevanje so ključnega pomena metodične kompetence 

učitelja, ki se kažejo v njegovem “znanju in sposobnostih, da v vsakokratnih konkretnih pogojih 

vedno znova samostojno organizira izobraževalni proces in oblikuje najustreznejše didaktične 

situacije, da bi vsi izvajalci uspešno delali in dosegali postavljene cilje” (Blažič, prav tam). Galeša 

(1993) meni, da so metode poučevanja najmanj tako pomembne kot učna snov, pogostokrat pa 

celo pomembnejše. 

C. Peklaj (1995, str. 173) izpostavi, da se v šoli daje prednost verbalnim navodilom in informacijam, 

uporabi jezika in besednega materiala pri učenju. Usmerja se na detajle in podatke pri učenju. 

Učenje in razmišljanje poteka zaporedno, sistematično, po določenem načrtu. Tudi reševanje 

problemov je logično, analitično. Tak stil učenja se povezuje z dosežki na področju sposobnosti, pri 

reševanju konvergentnih problemov. Učenci so pri učenju uspešni takrat, ko imajo sistematičen 

načrt in imajo možnost počasnega, mirnega učenja. Učenci, ki imajo raje vidna in/ali kinestetična 

navodila, se učijo s pomočjo raziskovanja, uporabljajo metafore, analogije, demonstracije in gibanje, 

si stvari lažje zapomnijo s pomočjo predstav. Informacije predelujejo v vzorcih, celostno, probleme 
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rešujejo intuitivno, proizvajajo nove misli, ideje. Radi imajo demonstracijo, poezijo, sposobni so 

interpretirati neverbalno komunikacijo, čustva, tudi čustveno izražanje jim ne dela težav. Pri 

reševanju problemov so bolj igrivi, nagnjeni k improviziranju. Nagnjeni so k odkrivanju novega, k 

fantaziji, so kreativni. Najbolj so uspešni pri učenju z odkrivanjem in povzemanjem ter pri 

naključnem učenju. Vizualno-prostorski način učenja je v številnih študijah povezan z nižjimi uspehi 

na bralnih testih, na testih črkovanja in jezikovnih testih v primerjavi z verbalno-zaporednim 

načinom učenja. Pri matematiki, naravoslovju in družboslovju pa ni razlik med učenci, ki imajo raje 

besedno-zaporedni ali vizualno-prostorski način učenja (Kirby, Moore, Schofield, 1988, v Peklaj, 

1995, str. 176).  

C. Peklaj (1991, 1993) meni, da imajo v šoli prednost učenci, ki raje uporabljajo besedna navodila, si 

zapomnijo podatke in dejstva, ki se raje učijo postopoma in delajo eno stvar naenkrat v primerjavi 

z učenci, ki se učijo tako, da si stvari predstavljajo, zaigrajo ali drugače ponazorijo. Prednosti se 

kažejo pri nalogah objektivnega tipa in pri šolskih ocenah. Je pa res, da dosegajo še boljše rezultate 

učenci, ki imajo integrativni učni stil, to pomeni, da pri učenju lahko kombinirajo en ali drug način, 

ko je to potrebno. 

Tudi pri stilu učenja in razmišljanja se kaže, da je bolje, če so učenci prožni pri uporabi različnih poti, 

s pomočjo katerih pridejo do cilja. Le način posredovanja snovi in zahteve, ki jih postavlja učitelj, so 

večinoma vezane na besedno raven (analitične, konvergentne). Seveda pa lahko učitelj številnim 

učencem pomaga tako, da določene stvari, ki jih razlaga, tudi vidno predstavi oziroma ponazori in 

omogoči učenje s pomočjo giba. Tega je žal v naših šolah še vedno premalo in učenci, ki si najlažje 

zapomnijo oziroma razumejo snov takrat, ko jo na nek način tudi pokažejo ali zaigrajo, so 

prikrajšani. C. Peklaj (1995, str. 176–177) navaja, da bi bila za take učence idealna metoda z uporabo 

igre vlog, ki vključuje gibalni in ponazoritveni vidik učenja, in se lahko zelo uspešno uporablja na 

različnih nivojih šolanja in pri različnih učnih predmetih. 

V nadaljevanju predstavljamo novejša spoznanja o naravi učenja in sodobne didaktične pristope, ki 

vplivajo na celosten razvoj otroka. Dotaknili se bomo tistih, ki so ključnega pomena za definiranje 

in umestitev ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v šolsko prakso. 
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2.1.3 Izkustveno učenje 

John Dewey (1938, v Gilbertson, Bates, McLaughlin in Ewert, 2006, str. 9) definira izkustveno učenje 

kot »učenje ob avtentični izkušnji, ki od učitelja zahteva znanje, pripravo in strukturiranje učne 

enote.« Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja (2008–2009) izkustveno učenje definira kot 

model učenja, ki se začne z izkušnjo. Tej sledi refleksija, diskusija, analiza in evalvacija izkustva. 

Znotraj teh procesov se gradi vpogled, odkrivanje in razumevanje. Da je učenje uspešno, se ciklično 

prehaja od izkušnje prek opazovanja do teoretične osmislitve oziroma refleksije ter 

eksperimentalnega ustvarjanja nove izkušnje. Pomembno je povezovanje vseh omenjenih dimenzij.  

Izkustveno učenje povezuje učenčevo čutno, čustveno izkušnjo, razmišljanje, analiziranje in 

delovanje v celoto – gre za celostni učni pristop. Izkustveno učenje je način, kako se povežejo 

teorija in praksa, izkustveno spoznavanje resničnosti in konkretna akcija ne glede na starost 

udeležencev (Marentič Požarnik, 1992).  

Osrednja ideja izkustvenega učenja je, da se posameznik najbolje nauči stvari, če jih sam preizkuša 

in je v procesu učenja aktiven. Vloga učitelja pri takem učenju je zagotavljanje izkušenj in 

preprečevanje napačnih predstav. Opišemo ga kot proces refleksije posameznikove izkušnje, na 

podlagi katere nastane nov pogled in novo znanje (Ivanuš Grmek, Čagran, Sadek, 2009). 

Osrednjo vlogo pri izkustvenem učenju igra celovita osebna izkušnja, iz katere se človek dejansko 

nekaj nauči. Poleg tega pa mora izkušnjo tudi povezati z lastnim obstoječim znanjem (Marentič 

Požarnik, 2000). 

Utemeljitelj izkustvenega učenja je David Kolb (1984), ki tovrstno učenje razloži kot cikličen proces, 

v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo posameznikove izkušnje skozi štiri faze (slika 2): 

1. faza – konkretna izkušnja; 

2. faza – razmišljujoče opazovanje; 

3. faza – abstraktna konceptualizacija – posplošitev;  

4. faza – aktivno eksperimentiranje – ponovno dokazovanje in uporaba v praksi.  

Kolb (1984) izkustvo povezuje s konkretno izkušnjo, ki se ne odvija v izolaciji, temveč v interakciji s 

svetom. Težko bi ocenili, kje v izkustveni cikel vstopa družbeno znanje in v kakšnem odnosu je z 

osebnim znanjem, ki ga ima učeči. Lahko pa trdimo, da vse spremembe, ki jih posameznik v procesu 

izkustvenega učenja pridobi, recipročno vplivajo na družbo. Osebno in družbeno znanje se 
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vzajemno prepletata v vseh fazah cikla (prav tam). A. Kolb in Kolb (2009, v Osgod-Campbell, 2015) 

se strinjata, da telesne aktivnosti spodbujajo kognicijo. Pod močnim vplivom Jamesa in Deweya 

učenje definirata kot proces, pri katerem je znanje ustvarjeno  s pomočjo transformacije. 

 

 

Slika 2: Model izkustvenega učenja po Kolbu (1984) 

Izkustveno učenje od Deweya dalje vključuje tako praktično izkušnjo kot abstraktno refleksijo, pri 

čemer »/…/ impulz neposredne izkušnje predstavlja gibalo (abstraktnim) idejam; te ideje pa dajejo 

smer impulzom.« (Kolb, 1984, v Kroflič 2003). Kroflič (2003) opozarja na Piagetovo in Brunnerjevo 

spoznanje, da se z razvojem kognicije strategije mišljenja razvijajo od senzomotoričnega proti 

formalno-logičnemu (deduktivnemu) mišljenju, ter na Gardnerjevo teorijo mnogoterih 

inteligentnosti, po kateri se posamezniki med seboj razlikujemo. Kroflič (2003) omeni tudi 

razlikovanje posameznikov po kognitivnih pristopih in poudarja, da mora izobraževanje nuditi 

aktiviranje vseh štirih ključnih elementov učenja po Lewinu: konkretno izkušnjo, opazovanje z 

razmišljanjem, oblikovanje abstraktnih pojmov ter preverjanje pojmov v novih situacijah.  

Pri izkustvenem učenju je pomembno, da gre učenec skozi vse faze, ki se v procesu učenja 

povezujejo. S tem učence vodimo skozi konkretne izkušnje, kot so praktične vaje, igra vlog, socialne 

igre, projektno učno delo ipd., in skozi učenje na osnovi abstrakcije. Lastne izkušnje učencem 

pomagajo razumeti, osmisliti in pridobivati znanje (Plut Pregelj, 2005). Pri čemer so izkušnje rezultat 

preteklega dejanja, ki simbolizira njegov pomen in obenem predstavlja zavestno podlago (Ivanuš 
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Grmek, Hus, 2006). Tovrstne izkušnje so definirane kot zaznave in doživetja, ki so predelana v 

celovitem procesu usvajanja ob pomoči simboličnih oblik; na podlagi katerih se pri učencu utrdijo v 

nove vzorce razumevanja in ravnanja ter se izrazijo v stališčih učenca (Jank, Meyer, 2006). Lee 

(2004) navaja, da izkustveno učenje razvija učenčevo odgovornost za lastno učenje in spodbuja 

vseživljenjsko učenje. Učitelj načrtuje dejavnosti, ki zahtevajo od učenca kritično razmišljanje, in 

postavlja vprašanja, ki terjajo refleksijo lastnega znanja. 

Značilnosti izkustvenega učenja (Marentič Požarnik, 2000; Golob, 2006; Kroflič 2003): 

 izkušnja (prvega ali drugega reda – induktivna ali deduktivna) je osnova in spodbuda za 

učenje ter vedno predpostavlja preplet štirih korakov: konkretne izkušnje, opazovanja 

z razmišljanjem, oblikovanja abstraktnih pojmov ter preverjanje pojmov v novih 

situacijah; 

 učenci sodelujejo pri izvajanju učnega procesa in aktivno ustvarjajo lastne izkušnje; 

 učenje temelji na izkušnjah in predstavlja kontinuiran, cikličen proces; 

 poudarek je na učenju kot dinamičnem procesu; manj je poudarka na rezultatu in odpira 

prostor nadaljnjim izkušnjam oziroma širjenju znanja; 

 učenje poteka v ugodnem in sproščenem okolju; 

 med udeleženci procesa je prisoten sodelovalni odnos in sodelovalno razreševanje 

konfliktov; 

 izkustveno učenje je dialoško;  

 učenje predstavlja proces ustvarjanja znanja; 

 učenje je celostni (holistični) proces; 

 učenje je družbeno in kulturno pogojeno, nova spoznanja se povezujejo s praktičnimi in 

življenjskimi izkušnjami); 

 med učencem in okoljem je prisoten medsebojni vpliv; 

 poučevanje ni sledenje otrokovemu kognitivnemu razvoju, temveč je oblika 

komunikacije, ki upošteva otrokove zmožnosti ter spodbuja širjenje otrokovega 

izkustva in razumevanja. 

Golob (2006, str. 31) meni, da morajo biti pogoji za izkustveno učenje spodbujevalni: 

 učenje naj temelji na različnih učenčevih zmožnostih (spoznavne, čustvene, socialne); 

 učna vsebina naj bo povezana s konkretno življenjsko situacijo, kjer je to mogoče; 
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 neposredna učna situacija naj bo za učence ugodna; v smislu kakovosti medosebnih 

odnosov, sproščene razredne klime, sodelovanja med učenci in ugodnih prostorskih 

pogojev; 

 oba, učenec in učitelj sodelujeta, si izmenjujeta položaj. 

 

Tabela 2: Primerjava izkustvenega in tradicionalnega učenja (Franklin, 1992) 

 izkustveni pouk tradicionalni pouk 

teorija učenja konstruktivizem behaviorizem 

učenčevo sodelovanje aktivno pasivno 

učenčeva vpletenost in 

rezultati 

povečanje odgovornosti zmanjšana odgovornost 

učenčeva vloga reševalec problemov zasledovalec 

cilji učnega načrta procesno naravnani teoretično naravnani 

vloga učitelja vodja/posrednik vodja/prenašalec 

Izkustveno učenje je celosten pristop, ki vključuje različne spoznavne funkcije in poudarja pomen 

integriranega mišljenja, zaznavanja, čustvovanja in socialnega učenja. Osrednje metode pri 

izkustvenem učenju so simulacija, igra vlog, socialne igre, strukturirane naloge, skupinska 

interakcija, telesno gibanje ter sproščanje (Marentič Požarnik, 2000). 

Ustvarjalni gib kot učni pristop umestimo v koncept izkustvenega učenja, ker spodbuja učenčevo 

aktivno čutno, oziroma čustveno izkušnjo. Pri tem skozi reševanje problemov v skupini in s 

prenosom izkušnje na abstraktno raven tvori novo znanje, ki ga tudi reflektira.  

L. Y. Overby (2014a) razloži primer, kako aplicira koncept izkustvenega učenja v študijski proces 

študentov na fakulteti, ki integrirajo ustvarjalni gib v učne ure na študijski praksi.  Študentom, ki 

načrtujejo učni proces z integracijo ustvarjalnega giba, je v fazi abstraktne konceptualizacije 

predstavljen model interdisciplinarnega učenja skozi ustvarjalni gib/ples z vodenimi gibalno-

plesnimi dejavnostmi, kjer so seznanjeni z različnimi strategijami. V fazi konkretne izkušnje 

študentje preizkušajo različne načine integracije ustvarjalnega giba/plesne umetnosti v pouk. V fazi 

aktivnega eksperimentiranja oziroma uporabe v praksi imajo študentje možnost uporabiti 
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dejavnosti, ki so jih predhodno raziskovali, ustvarjali, preizkušali. V fazi razmišljujočega opazovanja 

pa študentje glede na predhodne izkušnje reflektirajo proces učenja in vključevanja umetniških 

sredstev (npr. elementov plesa).  

Kroflič (2002, str. 79) navaja, da ni nujno, da v epistemološkem smislu vedno začenjamo s konkretno 

izkušnjo – z induktivnim pristopom; lahko začnemo tudi z dedukcijo, tj. z oblikovanjem 

abstraktnega pojma. Andersen (2000, v Kroflič, 2003) meni, da je izkustveno izobraževanje vedno 

zasnovano na dialoški odprtosti v vzgojno-izobraževalnem procesu, bodisi da gre za metode, ki 

postavljajo učitelja v vlogo pomočnika, ali metode, ki se osredinjajo na učenje v skupini. Vendar 

dodaja, da je predpogoj načela dialoškosti v izkustvenem izobraževanju odprtost učitelja in učenca 

za učenje ter enakovrednost oziroma demokratičnost vzgojno-izobraževalne komunikacije (prav 

tam). 

2.1.4 Aktivno učenje 

Aktivno učenje poteka v konkretnih življenjskih okoliščinah, učenci pa z lastno aktivnostjo pridejo 

do novega znanja. Učno okolje mora pri tem čim bolj spodbujati učenje učencev (Marentič Požarnik, 

2000). Aktivno učenje omogoča miselno, čustveno in celostno aktiviranje učečega. Pri aktivnem 

pouku učenje poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s postavljanjem in preizkušanjem 

hipotez in s smiselnim dialogom v skupini. Takšno učenje daje učencem trajnejše znanje, ki bo 

uporabno v novih situacijah in jim bo pomagalo bolje razumeti sebe in svet, ki jih obkroža (Marentič 

Požarnik, 2005, str. 53). Govorimo lahko o tako imenovanem transformacijskem pristopu, kjer je 

učenec celostno, miselno in čustveno aktiven. Gre za pristop, ki je osredinjen na učenca, učitelj pa 

je organizator učnega procesa (Marentič Požarnik, 2000). 

Aktivnost učencev med poukom je ključnega pomena za kakovosten učni proces. Učenci, ki aktivno 

spoznavajo nove vsebine, tako da samostojno iščejo odgovore in razmišljajo o svojih zamislih, 

navajajo razloge za pravilnost rešitev in podkrepijo rešitve s konkretnimi primeri, pridobijo znanje 

in izkušnje, ki jih znajo uporabiti v novih okoliščinah. Govorimo o trajnejšem znanju (Ivanuš Grmek, 

Čagran, Sadek, 2009). B. Horvat (2012) opredeli pouk, ki temelji na aktivnosti učencev v vzgoji in 

izobraževanju kot »bolj svoboden«, učenca pa kot »konstruktorja«.  

Gre za celostni pouk, pri katerem učenci in učitelj skupaj oblikujejo učni proces. Pri takem načinu 

pouka se uravnoteži umska in fizična aktivnost učencev (Jenk, Meyer, 2006). Aktivni pouk se 

definira kot dinamičen proces; v njem se prepletajo in povezujejo učne oblike in metode, ki 
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spodbujajo učenčevo miselno aktivnost, samostojnost, globlje razumevanje (Adamič, 2005). Prav 

tako pa na kakovosten aktivni pouk vpliva tudi pozitivna razredna klima. Med učenci in učiteljem 

deluje interakcija v obliki besedne in nebesedne komunikacije (Adamič, 2005). Učitelj v aktivni pouk 

vključuje čim več didaktičnih iger, simulacij, produktivnega dialoga, problemskega pouka, 

projektnega dela itd. (Marentič Požarnik, 2004).  

Značilnosti aktivnega pouka (Jank, Meyer, 2006): 

 Usmerjenost v interese. Izhodišče aktivnega pouka predstavljajo subjektivni interesi 

učencev. Aktivni pouk učencem ponuja priložnost, da se ob aktivnem ukvarjanju z novimi 

problemi zavedo svojih interesov, jih kritično presojajo in razvijajo. Interesi se ne nanašajo 

le na vsebino, ampak tudi na osebnostno in socialno področje. 

 Samostojnost in vodenje. Pri aktivnem pouku učitelj spodbuja učence k samostojnemu 

raziskovanju, preizkušanju, odkrivanju, razpravljanju, snovanju, načrtovanju. Samostojna 

dejavnost je usmerjena v razvoj operativnih kompetenc. 

 Povezanost med umskim in fizičnim delom. Pri aktivnem pouku se umsko in fizično 

udejstvovanje učencev poskuša čim bolj uravnotežiti. Fizično udejstvovanje predstavljajo 

materialne dejavnosti, ki jih učenci opravljajo s pomočjo telesa oziroma z njim. Miselne 

dejavnosti niso pomembnejše, zahtevnejše, oziroma bolj zapletene kot fizične in jih pri 

pouku ne smemo obravnavati ločeno. V procesu učenja in poučevanja se umsko in fizično 

udejstvovanje učencev ne izključujeta, temveč dinamično povezujeta in se ju obravnava 

kot celostni izraz človekovega razvoja. 

 Uvajanje v solidarno ravnanje. Pri aktivnem pouku potekajo dejavnosti z različnimi cilji in 

oblikami;  

o Jezikovno razumevanje operativnih nalog – oblika komunikativnega ravnanja; 

Učitelj in učenci se v učnem procesu sporazumevajo o nalogah in poteh za 

reševanje, pri čemer gre za analizo, presojanje, argumentacijo, kritiko, glasovanje, 

priprave, odločanje in preverjanje rezultatov. 

o K cilju usmerjeno izvajanje dogovorjenih operativnih nalog – učenci se lotijo izbranih 

nalog in zanje prevzamejo odgovornost. 

o Solidarno ravnanje – usklajenost med jezikovnim sporazumevanjem in k cilju 

usmerjenim ravnanjem. Pomembne so skupne prednosti in ne osebne koristi. 

Vključuje sodelovanje, timsko delo ter druge oblike učenja, prav tako pa ne 

izključuje samostojnega dela. 

 Usmerjenost k rezultatom. Aktivni pouk usmerja učitelja in učence k dogovarjanju o 

rezultatih, ki naj bi jih dosegli v procesu učenja. Rezultati predstavljajo materialne, jezikovne 
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in scenske dosežke učnega dela in ponujajo učencem, da kritično ovrednotijo učno delo in 

se hkrati identificirajo s svojimi dosežki.  

Gre torej za aktivno učenje, ki daje trajnejše znanje, uporabno v novih situacijah in nam bolje 

pomaga razumeti sebe in svet okrog nas. Pouk v takem primeru ni le transmisija, ampak 

transakcija – interakcija med učiteljem in učenci ter med učenci med seboj. Obenem je pouk tudi 

transformacija – spreminjanje pojmovanj o svetu in spreminjanje samega sebe kot osebnosti 

(Marentič Požarnik, 2000).  

2.1.5 Sodelovalno učenje 

Otrok se uči v socialnem okolju, v katerem živi, preko socialnih interakcij z drugimi ljudmi. 

Opredelitve sodelovanja so različne. Bon (2000, str. 207) pravi, da je »sodelovanje vrsta spretnosti, 

ki jih mora posameznik obvladati, da je uspešen v socialnih odnosih«. Salvin (1987, v Peklaj, 2001, 

str. 8) ter Johnson in Johnson (1987, v Johnson in Johnson, 1996) opredelijo sodelovanje kot 

skupno delo za dosego skupnega cilja. Učenje v razredu poteka v socialnem okolju in socialni 

interakciji z drugimi. V razrednem kontekstu sodelovanje opredelimo kot sodelovalno učenje v 

manjših skupinah, ki je oblikovano tako, da lahko vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem 

učenju, pri čemer je pomembno, da tudi drugim pomaga doseči kar najboljši rezultat (Kagan, 1989, 

v Peklaj, 2001, str. 8). Sodelovalno učenje je torej »učenje v majhnih skupinah, v katerih zastavimo 

delo tako, da obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo neposredne 

interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se ohrani tudi odgovornost 

vsakega člana skupine« (Peklaj, 2001, str. 8). 

Dobri medsebojni odnosi med učenci in med učenci in učiteljem povečujejo intrinzično motivacijo 

in ostale čustveno-motivacijske procese in izboljšujejo učne dosežke. Johnson in Johnson (2009) 

sta naredila metaanalizo na področju vrstniške pomoči. Na osnovi več kot devetsto študij različnih 

oblik pomoči med vrstniki sta v sto štiriinšestdesetih študijah zasledila navedbo o močnem 

pozitivnem vplivu sodelovalnega učenja na učne dosežke otrok. Poleg tega ugotovitve kažejo, da 

sodelovalno učenje lahko preprečuje in zmanjšuje socialne probleme med učenci.  Mitchel (2008) 

ugotavlja, da učenci, vključeni v sodelovalne oblike učenja, hitreje napredujejo kot učenci pri 

klasičnem frontalnem delu v razredu.  

C. Peklaj (2001) izpostavi šolsko okolje kot ključno pri opolnomočenju učencev s komunikacijskimi 

in socialnimi veščinami, veščinami reševanja problemov in ne le z informacijami. Učenci naj bi se v 
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šoli naučili strategij in postopkov reševanja problemov, veščin, vezanih na miselne procese, iskanja 

novih informacij, analize informacij, delanja sinteze in vrednotenja, pri čemer jih sodelovalno učenje 

spodbudi, da so v učnem procesu aktivni (prav tam).  

Učenje se pojavi v socialnem kontekstu kot kolaborativna izgradnja znanja, pri čemer kolaborativno 

učenje lahko pomaga razvijati višjenivojske kognitivne sposobnosti, interpersonalne ali socialne 

spretnosti, vrednote in stališča, ki so pomembni za uspešno reševanje problemov v današnji 

kompleksni in raznoliki družbi (Tancig, 2007, v Tancig in Kordeš, 2010, str. 479).  

Termine sodelovalno oziroma kooperativno – kolaborativno – timsko – skupinsko učenje nekateri 

avtorji enačijo, drugi (npr. Bruffe, 1955; Dillenbourg, 1999; Roschelle in Teasley, 1995, v Tancig in 

Kordeš, 2010, str. 487) pa razlikujejo med sodelovalnim – kooperativnim in kolaborativnim 

učenjem. Ti opredelijo učenje v sodelovalnih (kooperativnih) skupinah kot individualen proces, pri 

čemer so rezultati skupinskega dela predstavljeni kot skupek individualnih rezultatov. Pri tovrstnem 

delu si učenci razdelijo naloge, ki jih opravijo sami, nato pa združijo rezultate v skupno predstavitev. 

Za kolaborativno učenje pa razlagajo, da učenci delajo skupaj – znanje nastane v socialnem 

kontekstu, med skupnim pogovorom in sprejemanjem dogovorov (Tancig in Kordeš, 2010).  

2.1.6 Socialni konstruktivizem 

Konstruktivistična teorija znanja se je začela porajati v drugi polovici prejšnjega stoletja kot nova 

razlaga spoznavnih procesov in učenja. Konstruktivizem razlaga učenje kot aktivni miselni proces, 

v katerem učenci sami konstruirajo svoje znanje. Temeljni poudarek ni na pridobivanju znanja, 

spretnosti in navad, temveč na procesu aktivnega in selektivnega učenja, pri čemer je proces 

pomembnejši od končnega rezultata. Učitelj skozi proces učencem omogoča razvijanje različnih 

strategij mišljenja, ustvarjalno in kritično mišljenje ter samozavestno reševanje problemov (Ivanuš 

Grmek, Čagran, Sadek, 2009).  

Učenec znanja ne sprejema od zunaj, temveč ga sam izgrajuje oziroma konstruira skozi lastno 

aktivnost. Konstruiranje znanja poteka skozi proces osmišljanja lastnih izkušenj. Marentič Požarnik 

(2000) razlaga znanje kot subjektivno zgradbo, ki jo ustvarja vsak učenec  v procesu osmišljanja 

svojih izkušenj in ne kot objektivno, neodvisno od tistega, ki ga spoznava. Konstruktivističen pouk 

je osredinjen na učenca in njegovo predznanje, ki bistveno vpliva na proces učenja (Marentič 

Požarnik, Cencič, 2003). Gre za povezovanje novega znanja s starim, pri čemer se predznanje skozi 

čas gradi v kognitivne mreže – bistvene sestavine so organizirani pojmi v našem spominu. Na proces 
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izgrajevanja znanja vplivajo tudi učenčeva nepopolna ali napačna pojmovanja, zato je pomembno, 

da preverimo otrokove predstave oziroma predznanje.  

Piaget (1952) kot začetnik konstruktivizma je na področju razvojne psihologije pripisal primat 

splošnim zakonitostim kognitivnega razvoja pred možnostjo aktivnega spodbujanja kognitivnega 

razvoja. Vigotski, Bruner, Bernstein, Kohlberg in mnogi drugi avtorji pa se usmerijo v aktivno 

spodbujanje otrokovega mišljenja v območju potencialnega razvoja (Vigotski, 2010). Iz tega Kroflič 

(2003) izpelje, da se poučevanje ne opredeli kot sledenje otrokovemu kognitivnemu razvoju, 

temveč kot obliko komunikacije, ki upošteva otrokove kognitivne in druge komunikacijske 

zmožnosti, hkrati pa aktivno spodbuja širjenje otrokovega izkustva in razumevanja. Vigotski (2010) 

poudari pomen poučevanja v šoli kot dejavnika, ki določa usodo otrokovega miselnega razvoja. Z 

oblikovanjem koncepta območja bližnjega razvoja avtor opredeli učenje in delovanje v območju 

bližnjega razvoja kot ključnega pomena za spodbujanje otrokovega razvoja na različnih področjih. 

Dejavnosti v šoli otroka silijo, da se dvigne nad samega sebe, kar je značilnost ustreznega 

poučevanja. Iz tega izpelje, da je podobno nesmiselno, da se poučuje otroka nekaj, kar že zna, 

oziroma nekaj, česar še ne more usvojiti. Območje bližnjega razvoja ima potemtakem bolj 

neposreden vpliv na dinamiko otrokovega razvoja in učenja kot aktualna stopnja razvoja (prav 

tam). Otrok je ob sodelovanju in pomoči drugih (npr. učitelja) vedno sposoben narediti več, oziroma 

rešiti naloge, ki jih sam ne bi zmogel. Hkrati Vigotski (2010) opozori, da otrok zmore le tisto, kar mu 

dopuščajo trenutne sposobnosti, saj obstaja določeno območje, ki se razteza med tem, kar je otrok 

sposoben doseči sam in kar zmore ob sodelovanju z odraslim oziroma mentalno razvitejšo osebo. 

Po Vigotskem se socialno vedenje razvija s pomočjo kognitivnih veščin v interakciji z drugimi, ki 

usmerjajo našo percepcijo, sklepanje, razlago dogodkov ter pričakovanja v zvezi z bodočimi 

dogodki. Izhodišče njegove teorije je, da miselne sposobnosti niso toliko odvisne od prirojenih 

dejavnikov, ampak so predvsem produkt posameznikove aktivnosti v socialnih institucijah kulture, 

kjer odrašča (Thomas, 1992). 

V sociokulturnih teorijah se znanje oblikuje v porajajočih se procesih, oziroma ima v ozadju 

kakovostno in količinsko različne spoznavne procese – upoštevajoč starost otroka in značilna 

razvojna obdobja (Marjanovič Umek, 2011). 

L. Marjanovič Umek (2011) opredeli bistveno razliko med socialnim konstruktivizmom, ki je izpeljan 

iz teorije Vigotskega oziroma sociokulturnih teorij, in konstruktivizmom, ki je izpeljan iz teorije 

Piageta oziroma biologističnih teorij. Avtorica meni, da je pri obeh pristopih pomembna otrokova 

dejavnost, »vendar v socialnem konstruktivizmu otrokova lastna dejavnost ni cilj, ampak način 
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učenja oziroma pot do cilja« (Marjanovič Umek, 2008; Wells, 2000, v Marjanovič Umek, 2011, str. 

72). Avtorica nadaljuje, da konstruktivizem po Piagetu poudarja predvsem razvoj otrokovih 

dispozicij, pri čemer zanemari kontekst, v katerem se otrok razvija in uči (npr. spol, socialni razred, 

vrtec, šolo …). S. Tancig in Kordeš (2010) menita, da se ta pristop osredotoča na individualno 

internalizacijo znanja2  in tudi na interakcije med vrstniki, kar je predpogoj za izgradnjo znanja, ki se 

pojavlja skozi kognitivne konflikte. Socialno-kulturološki pristop, ki temelji na ideji Vigotskega pa 

poudarja, kako udeleženci sodelujejo in gradijo na idejah drug drugega, da zgradijo novo 

razumevanje (prav tam). L. Marjanovič Umek (2011) se strinja, da imata učenje in poučevanje 

pomembno vlogo v socialnem konstruktivizmu. Poleg tega je poudarjena vloga kompetentnega 

posameznika (npr. vzgojitelja, učitelja), ki otroku omogoča in pomaga, da se uči o stvareh, o katerih 

se sam ne bi učil in mu pomaga, da jih razume.  

Ključno je, da predstavniki sociokulturnih teorij poudarjajo tudi »otrokovo participacijo in kulturno 

preneseno znanje« (Smagorinsky in O'Donell-Allen, 2000, v Marjanovič Umek, 2011, str. 72). 

Usmeritev, ki se naslanja na socialni konstruktivizem, v učenju in poučevanju podpira sodelovalno 

učenje, pomembno vlogo daje učenju v majhnih skupinah, kulturi in jeziku v konceptualizaciji 

mišljenja in znanja (Johnson, 1993; Wersch, 2000, v Marjanovič Umek, 2011, str. 69).  

Tovrstno pojmovanje učenja vsekakor zahteva drugačno vlogo učitelja, ki ni le posrednik znanja, 

temveč je učencu v podporo, miselne procese pa opravi učenec samostojno. Učitelj je postavljen v 

vlogo mentorja, ki ustvarja situacije, v katerih učenec samostojno skozi lastno aktivno učenje in 

dialog izgrajuje znanje, učitelj pa mu pri tem pomaga. Učitelj ustvarja aktivnega učenca tako, da mu 

vzbuja miselno aktivnost in radovednost ter mu omogoča lastno raziskovanje. Učenec kot aktivni 

člen v učnem procesu ob tem spoznava, da znanje ne predstavlja objektivne danosti, temveč je 

posledica lastne vsakokratne izgradnje in dialoga (Marentič Požarnik, 1998 in 2008; Marjanovič 

Umek, 2011). Učenec gradi svoje znanje, pri čemer različni dejavniki (kognitivni, čustveni in socialni) 

pogojujejo oblikovanje znanja. Ključnega pomena je dialog oziroma pogovor (Wells, 2000, v 

Marjanovič Umek, 2011).  

  

                                                             

2 Internalizacija je proces prehajanja eksplicitnega znanja v implicitno, tacitno ali skrito znanje. 
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Temeljna načela konstruktivizma po Plut Pregelj (2008, str. 16) so: 

 dobro organiziran pouk priznava vzajemno delovanje različnih dejavnikov, da lahko učenec 

oblikuje svoje znanje z razumevanjem, ki zagotavlja relativno obstojnost, smiselnost in 

uporabnost. Pri tem so poleg učenčeve izkušnje pomembni tudi miselna dejavnost, 

sodelovanje, trud, soočanje z življenjskimi problemi in spoštovanje različnosti. Razreševanje 

novih problemov in razmišljanje o učenju (refleksija, metaučenje) predstavlja bistveno 

sestavino učenja; 

 predznanje, interesi in stališča učencev predstavljajo izhodišča pouka; 

 individualna odgovornost pomeni, da je učitelj odgovoren za poučevanje in posledično za 

nastajanje učenčevega znanja, učenec pa je odgovoren za učenje in svoje znanje. 

Ferjan (2005) podaja sledeče značilnosti konstruktivističnega pouka: 

 znanje je odvisno od preteklih izkušenj oziroma konstruktov. Svet okoli nas namreč 

poznamo skozi lastni mentalni okvir, skozi katerega preoblikujemo oziroma interpretiramo 

nove informacije; 

 konstrukti se skozi sistem asimilacije in akomodacije oblikujejo v obstoječi mentalni okvir. 

Informacije lahko asimiliramo, če se skladajo s tem okvirjem. Možno pa je v območju 

bližnjega razvoja oblikovati kognicijo višje ravni, s tem da nove informacije akomodiramo; 

 učenje je proces raziskovanja in izumljanja in ne le mehanski proces. Znanje je veliko več kot 

le poznavanje dejstev in informacij. Učenci morajo biti sposobni iskati informacije, 

konstruirati svoje znanje, postavljati hipoteze in predvidevati; 

 učenje se oblikuje skozi razmišljanje in uokvirjanje novega znanja v skladu z obstoječim 

mentalnim okvirjem (shemo) pri čemer je pomemben razvoj učenčevih kognitivnih 

sposobnosti. 

Zagovorniki socialno-konstruktivističnih oziroma socialno-kulturnih teorij poudarjajo, da učenje ni 

izolirano od socialnega konteksta. Bjorkman (2007, v Tancig, 2013, str. 11) je raziskoval, kako 

socialna podpora vpliva na učenje. Veliko je tudi raziskav, ki povezujejo funkcijo zrcalnih nevronov 

in socialno kognicijo, npr. empatijo (Meltzoff, 2007, v Tancig, 2013). Zrcalni nevroni se aktivirajo ob 

izvajanju neke dejavnosti, pa tudi pri opazovanju nekoga, ki dejavnost izvaja. Nevroznanstveniki so 

ugotovili, da se zrcalni nevroni aktivirajo tudi, če si zamišljamo, da izvajamo neko dejavnost (Tancig, 

2013). 

V luči socialnega konstruktivizma učni pristopi, ki spodbujajo socialne interakcije, ustvarjajo 

socialne kontekste, ki spodbujajo učenje. Med take poučevalne pristope prav tako umeščamo 
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diskusije in druge kooperativne in kolaborativne oblike učenja, reflektivno in izkustveno 

problemsko učenje (prav tam). 

 

Slika 3: Spiralni model znanja (prirejeno po Wells, 2000) 

Wells (2000) je na osnovi principov, ki jih poznajo socialno-kulturne teorije, oblikoval spiralni model 

znanja (slika 3), ki je je v primerjavi z Bloomovo taksonomijo3 znanja bolj dinamičen in odprt model 

ter »gradi na pomembni vlogi jezika – zlasti dialoga in medsebojnega komuniciranja med ljudmi – v 

oblikovanju znanja« (Marjanovič Umek, 2011, str. 74). V spiralni model je Wells najprej vključil 

izkušnje, ki jih otrok pridobi individualno ali v sodelovanju. Sledi dodajanje informacij, ki so lahko 

pridobljene na različne načine – z opazovanjem, poslušanjem, rabo govora, preko pisnega ali drugih 

medijev (tudi skozi gibalno izkušnjo). Razumevanje se preoblikuje v procesu gradnje oziroma 

oblikovanja znanja, pri čemer se izkušnje in znanja med seboj spiralno prepletajo na vseh razvojnih 

stopnjah. Pridobljeno razumevanje v procesu oblikovanja znanja zagotavlja osnovo za pridobivanje 

novih izkušenj in informacij za ponovno tvorjenje spirale. Izkušnje, informacije, razumevanje in 

gradnja znanja so enako pomembni elementi procesa učenja; prav tako pa je prisotna stalna 

interakcija med znanjem in dejavnostjo. Wells poudari dialog oziroma pogovor kot ključni element 

procesa oblikovanja znanja (Marjanovič Umek, 2011, str. 73). Po Wellsu (2000, str. 75) 

instrumentalno znanje vključuje pretvarjanje realnega okolja z namenom zadovoljevanja svojih 

potreb, želja in ciljev. Proceduralno znanje temelji na sporazumevalnih zmožnostih in skupnih 

                                                             

3 Bloom in sodelavci so vzgojno-izobraževalne cilje s kognitivnega področja razvrstili v šest poglavitnih kategorij, ki so 
razvrščene hierarhično: poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje ali evalvacija. Cilji so razvrščeni 
od nižjih proti višjim stopnjam, tako da običajno višja stopnja obsega tudi nižje. Najnižja kategorija je znanje v ožjem 
pomenu besede, nato se zvrstijo kompleksnejše kategorije znanja, ki zahtevajo višjo stopnjo abstrakcije in posplošitve 
(Marentič Požarnik, Peklaj, 2002, str. 53; Slosar, 1998, str. 416). 
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dejavnostih. Stvarno znanje vključuje širšo rabo jezika in tako prihaja do skupnega načrtovanja in 

refleksije. Estetsko znanje vključuje rabo simbolov in je odprto ter fleksibilno. Teoretsko znanje pa 

vključuje znanstvena poročila, teorije in modele ter omogoča spremembo posameznikovega 

zaznavanja aktualnega sveta in oblikovanje novih predstav. 

S. Tancig (2007) poudarja pomen učinkovitega učenja v današnji, na znanju utemeljeni družbi. 

Avtorica meni, da površinsko učenje, ki je značilno za tradicionalne pristope k učenju, ki se 

naslanjajo na behaviorizem, ne zadosti potrebam sodobne družbe. Kognitivizem v ospredje 

postavlja višjenivojske oblike učenja, ki temeljijo na konstruktivističnih učnih pristopih in 

aktivnem učenju.  Pri tovrstnem učnem pristopu gre tudi za timsko delo, kooperativno in 

kolaborativno  učenje, med učenci je vidna močna skupinska dinamika (prav tam).  

Socialno-kulturni pristop je postal zelo vpliven pri učenju naravoslovja in v kognitivni znanosti zaradi 

realizacije v kompleksnih družbenih in fizičnih okoljih (Tancig, Kordeš, 2010). Sodobne perspektive 

učenja so se usmerile na kulturne in socialne dejavnike, pri čemer se je znotraj konstruktivistične 

teorije učenja pojavil situacijski pristop k učenju. Ta temelji na teoriji Vigotskega (2010), da je učenje 

v osnovi socialno in postavljeno v določeno kulturno okolje. Situacijsko učenje poudarja, da je 

znanje specifično glede na situacijo, v kateri je naučeno (Handley idr., 2007, str. 173). Pri tem 

opozarja na neskladje med tipičnimi šolskimi situacijami in situacijami iz »realnega sveta«. Anderson 

s soavtorji (1996, str. 5) meni, da bi morali nameniti večji poudarek odnosu med tem, kar se naučimo 

v šoli in med tem, kar potrebujemo v »realnem svetu« – zunaj razreda. 

Situacijski pristop učenje smatra kot družbeni dogodek in ne le kot individualno aktivnost, saj se 

ljudje učimo predvsem z opazovanjem drugih v določenih družbeno-kulturnih kontekstih. Na ta 

način pridobivamo praktično oziroma implicitno znanje, ki pa ni samo rezultat opazovanja, temveč 

tudi mišljenja (Yang, 2004). Ključno vlogo pri situacijskem učenju ima aktivna participacija, saj 

»posamezniki razvijejo svoje identitete in prakse v participaciji, ki jim je na voljo« (Handley idr., 2007, 

str. 177). Osredotoča se na »družbene interakcije, ki vključujejo interakcijo učencev z drugimi, kot 

tudi s predmeti v okolju« (Stein, 2001, str. 416). Pri tem so »fizični in družbeni konteksti, v katerih se 

dejavnost odvija, integralni deli dejavnosti, in obratno, dejavnost je integralni del učenja; med njimi 

lahko zato pričakujemo medsebojno interakcijo« (prav tam). Študije situacijskega pristopa se 

osredotočajo predvsem na aktivno učenje, kompleksno socialno organiziranje učečih, učnih 

pripomočkov in sredstev za učenje ter fizičnega okolja (Greeno, 2006, v Tancig, Kordeš, 2010).  
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2.2 GIBANJE IN CELOSTNI RAZVOJ OTROKA 

2.2.1  Celostno učenje 

Celostno učenje poveže besedni, predstavni in gibalni način učenja. Celostni pristop k učenju ni 

enostransko usmerjen le na besedno-simbolično ter spoznavno raven, temveč gradi na »celovitosti 

čutne in telesne izkušnje ter upošteva čustvene in socialne potrebe učencev« (Marentič Požarnik, 

2008, str.120). Laird (1985, str. 121) meni, da je temeljno izhodišče celostne (ang. holistic) teorije 

učenja individualna osebnost, sestavljena iz mnogih elementov, kot so razum, čustva, telesni 

impulzi, intuicija in domišljija, pri čemer se morajo vsi aktivirati, da je učenje uspešno. Yang (2004) 

pri celostnem konceptu učenja poudari socialen kontekst in pravi, da učenje ni le individualna 

aktivnost, temveč tudi socialni dogodek. Učenec sodeluje v procesu učenja s socialno skupino v 

določenem socialnem oziroma kulturnem kontekstu. 

Tovrsten pristop spodbuja aktivnosti, ki razvijajo otrokov vsestranski – celostni razvoj ob 

upoštevanju čustvenih potreb (po varnosti, sprejetosti, uveljavljanju), poudarja sproščene, zaupne 

odnose in odstranjuje negativna čustva (strah, napetost). Tesno povezuje intelektualno področje 

otrokovega razvoja s čustveno-socialnim, telesno-gibalnim, tehnično-praktičnim, estetskim in 

etičnim. Pristop celovito upošteva izkustveno-doživljajsko sfero učencev (Marentič Požarnik, 2008, 

str. 287).  

M. Zagorc (1992, str. 18) meni, da »gibalno-plesne aktivnosti veliko prispevajo k samozavedanju, 

občutju uspeha in zadovoljstva, saj omogočajo oblikovanje ustrezne telesne slike in vlivajo 

samozadovoljstvo, vplivajo na vedenje, odnos do drugih in na oblikovanje stališč«. Ustvarjalni gib 

ima pomembno vlogo pri razvijanju socialnih sposobnosti, ker spodbuja stike z drugimi, vliva 

zaupanje, razvija občutljivost, prilagodljivost, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, 

upoštevanje pravil, vzdrževanje pozornosti, vodenje in podrejanje, iniciativnost in sodelovanje pri 

najrazličnejših aktivnostih (prav tam). 

Pri celostnem učenju ima otrok možnost zadovoljiti osnovne potrebe po svobodi, ljubezni, zabavi 

in moči (Glasser, 1998). O teh štirih človekovih potrebah piše William Glasser v svoji Kontrolni teoriji 

oz. teoriji izbire. Poleg potrebe po preživetju posameznika in vrste, so omenjene štiri potrebe 

ključne za uspešno učenje.  
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Otroku gibalno-plesne dejavnosti nudijo občutek pripadnosti skupini, omogočajo sodelovanje med 

otroki ter med otroki in učiteljem v prijetnem vzdušju. Z integracijo ustvarjalnega giba v pouk se 

krepijo socialni odnosi v skupini – s tem otrok zadovoljuje potrebo po ljubezni (sprejetost, 

pripadnost, sodelovanje, varnost, prijateljstvo …). 

Prav tako z gibalno-plesnimi aktivnostmi otrok zadovoljuje potrebo po moči, saj ima otrok možnost 

aktivne participacije; soustvarjati in oblikovati učni proces, voditi skupino, dajati ideje in se 

samopotrjevati. 

Pri tovrstnem učenju in poučevanju učitelj otroku omogoča ustvarjalno svobodo in samostojnost 

pri gibalno-plesnem izražanju. Ni gibov, ki bi bili pravilni/napačni, vsak otrok se ima možnost izraziti 

na njemu lasten način. Poleg tega otroku pri pouku ne omejujemo svobode gibanja, za katero so 

običajno prikrajšani pri tradicionalnih učnih metodah in pristopih, ki temeljijo na sedečem učenju. 

In nenazadnje se otroci ob gibalno-plesnih dejavnostih zabavajo, igrajo in sproščajo. Učijo se skozi 

igro (Geršak, 2006). Pišot (2000) poudarja, da igra otroku pomeni osnovno aktivnost, s katero si 

oblikuje temeljne razsežnosti spoznavnega, emocionalnega, gibalnega in socialnega razvoja. Ne le, 

da je vsebina, s katero si otrok lahko preganja dolgčas, lahko je tudi neprecenljivo didaktično 

sredstvo, vsebina, tehnika ali metoda (prav tam).  

 

Slika 4: Osnovne potrebe (Glasser, 1998) 

C. Peklaj (1995, str. 176–177) predstavi primer integriranega celostnega načina učenja, ki uspešno 

premaguje težave pri osvajanju branja. Ko otrok v določenem trenutku že obvlada vse posamezne 

črke, jih ločene tudi prebere, ne uspe pa mu jih povezati v besedo. Avtorica svetuje, da to težavo 

lahko premagamo tako, da otroku nudimo možnost celostnega učenja; pri branju povežemo 

svoboda ljubezen

močzabava
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besedni – jezikovni nivo, vidni in gibalni nivo. Na primer na velike kartone napišemo posamezne 

črke, nato pa jih razvrstimo v takem vrstnem redu, da tvorijo neko besedo. Otroka lahko primemo 

za roko in skupaj z njim hodimo od črke do črke, obenem pa otrok glasno bere črke, tako da jih 

vleče. Ko pridemo do konca besede, otroka prosimo, da pove, kaj besede pomenijo. Izkazalo se je, 

da je otrokom, ki pred to dejavnostjo niso znali povezati posameznih črk v besedo, po dejavnosti v 

veliki večini uspelo – vedeli so, kaj so prebrali. Peklajeva (prav tam) navaja primere, kako se lahko 

skozi igro vlog, kjer vključujemo gibalni in ponazoritveni vidik, učenci učijo o zgodovinskih dogodkih 

(preučijo gradivo, se oblečejo v oblačila primerna obdobju, prevzamejo vloge različnih zgodovinskih 

oseb in določen dogodek zaigrajo). Gibanje pa se lahko uspešno integrira tudi v učenje matematike. 

Ko se na primer učenci učijo o geometrijskih telesih, jih lahko narišejo, izdelajo iz lesa, lahko pa jih 

tudi pokažejo s telesom (tako da npr. več učencev s svojimi telesi skupaj oblikuje določeno 

geometrijsko telo, npr. kroglo, stožec …)4.  

2.2.2 Vloga gibanja za celostni razvoj otroka 

Pri utemeljevanju pomena gibanja za otrokov razvoj in učenje se naslanjamo na nekatere teorije 

razvoja. S. Tancig (1987, str. 11) iz različnih teorij povzame, da se »otrok v predšolskem in deloma v 

šolskem obdobju z igro uči gibati, uči pa se tudi z gibanjem«. Za otroka je gibanje primarna potreba 

in je povezano z vsemi področji razvoja; s psihomotoričnim, kognitivnim in čustveno-socialnim. 

Omenjenih področij ne moremo obravnavati ločeno, saj medsebojno učinkujejo drug na drugega in 

tvorijo celostni razvoj, pri čemer je pomembno, da se zavedamo, da z gibanjem ne razvijamo samo 

psihomotorične sposobnosti in spretnosti, saj gibanje vpliva tudi na kognitivni in čustveno-socialni 

razvoj (prav tam). Zato je pomembno v predšolskem, pa tudi v šolskem obdobju gib načrtno in 

premišljeno vključevati ne le v ure, namenjene področju gibanja oziroma športa, temveč tudi v 

ostale vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

                                                             

4  Več primerov integracije ustvarjalnega giba v učni proces navajamo v poglavju Medpredmetno povezovanje – 
vključevanje ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v različna predmetna področja. 
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Slika 5: Vpliv učenja gibanja in učenja z gibanjem na posamezne vidike otrokovega razvoja (Tancig, 1987, str. 12) 

Piaget (1926, 1952) je utemeljeval pomen gibanja za razvijanje kognitivnega in psihomotoričnega 

področja pri otroku. Senzomotorično aktivnost označuje kot primaren dejavnik v razvoju 

kognitivnih procesov – predvsem v predšolskem obdobju.  Mlajši otroci od rojstva do dveh let 

starosti sestavljajo razumevanje sveta skozi senzomotorične aktivnosti (Piaget, 1995, v Osgood-

Campbell, 2015).  Avtor je menil, da skozi serijo šestih stopenj opazovanja in eksperimentiranja 

otroci razumejo konkretne objekte, sami sebe in njihov položaj v svetu. Po njem je tak proces 

možen samo skozi fizično oziroma senzorično interakcijo z okoljem. Menil je, da iz teh telesnih 

procesov otroci sčasoma razvijejo višje-nivojske spretnosti mišljenja, recimo logiko (Fischer, 2013, v 

Osgood-Campbell, 2015, str. 6). 

Gesellova (1940) teorija rasti in razvoja odkriva močan poudarek fizične in motorične komponente 

človekovega vedenja. Opisal je splošna obdobja, v katerih se pojavljajo temeljne motorične 

spretnosti, ki jih je obravnaval kot pomembne kazalnike socialne in čustvene zrelosti.  

Havighurst (1953) je prikazal razvoj kot rezultat medsebojnega delovanja bioloških, socialnih in 

kulturnih sil. Poudarjal je socialni vidik razvoja in pomembnost gibanja, igre in telesnih dejavnosti 

za otrokov razvoj.  



 

33 

33 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

M. Montessori (1988, v Osgood-Campbell, 2015, str. 5) gradi na ideji, da se um razvija tudi skozi 

telesne dejavnosti. Trdi, da je »izobraževanje naravni proces /…/, ki ni pridobljen s poslušanjem 

besed, ampak z izkušnjami iz okolja«. Avtorica meni, da mora biti mentalni razvoj povezan z 

gibanjem in mora na gibanju temeljiti. To dejstvo promovira kot »novo edukacijsko teorijo in 

prakso« (Montessori, 1988, v Osgood-Campbell, 2015, str. 5). Ustvarila je izobraževalno filozofijo in 

metodo, kasneje poimenovano po njej, za podpiranje otrokovega kognitivnega razvoja s pomočjo 

vključevanja telesa. Poučevanje  po metodi Montessori ponuja vrsto priložnosti za kinestetično 

učenje, od svobode za neovirano premikanje v sobi do serije praktičnih učnih aktivnosti, atraktivno 

pripravljenih na policah v višini otrok. Tako na primer ploščice s črkami spodbujajo taktilne procese 

učenja. Črke, izrezane iz brusilnega papirja, so pritrjene na lesene ploščice. Otroci sledijo črkam s 

prsti in preko prstov dobijo senzorične dražljaje o obliki črke. Na ta način Montessori izobraževanje 

spodbuja učenje skozi gibanje (Ryan, 2013, v Osgood-Campbell, 2015). 

Feldenkraisova (1990) teorija ozaveščanja skozi gibanje poudarja pomen gibanja kot celostnega 

učenja, ki ga opredeli kot senzomotorični proces, ki vključuje celotno telo kot somatopsihično 

enoto. Učenje z gibanjem razlaga kot celostni (holistični) proces, ki poteka skozi delovanje (angl. 

learning by doing) in je globinsko izkustven proces.  

Poudariti je potrebno tudi medsebojno učinkovanje duševnega in telesnega delovanja, holistično 

povezavo um – telo (angl. mind – body) oziroma telo – um (angl. body – mind) proces (Serlin, 1997).  

Na področju kognitivne znanosti je Gibbs (2010) zbral in opisal veliko število empiričnih dokazov iz 

različnih področij (npr. percepcija, predstavljivost, mišljenje in komunikacija, kognitivni razvoj, 

čustva, zavest), ki podpirajo utelešenje (angl. embodiment) človekovega uma – tesno povezanost 

med človekovo telesno, gibalno dejavnostjo in psihičnimi procesi. Avtor meni, da je koncept sebstva 

in kdo smo kot osebe, tesno povezan s taktilno-kinestetično aktivnostjo. Utelešenje je več kot 

fiziološka ali možganska aktivnost in je sestavljeno iz ponavljajočih se vzorcev kinestetične, 

proprioreceptorske aktivnosti, ki omogoča večino človekove subjektivne izkušnje. Veliko 

abstraktnih konceptov je vsaj delno utelešenih, ker izhajajo iz utelešene izkušnje in ostajajo 

osnovani na sistematičnih vzorcih telesne aktivnosti. Človekov um se je razvil z naravnimi viri, ki so 

primarno namenjeni perceptivnemu in motoričnemu procesiranju in katerih kognitivna aktivnost je 

večinoma sestavljena iz interakcije z okolico. Spomin, duševni posnetki in reševanje problemov ne 

izhajajo iz notranjih, računskih procesov in niso ločeni od telesa, ampak so tesno povezani s 

senzomotoričnimi simulacijami. Otrokova razvijajoča se percepcija in kognicija se začne in je 

osnovana na utelešeni akciji (Gibbs, 2010, str. 12–13).  
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U. Goswami (2008) poudari, da je gibanje pomembno tudi za izvršilne funkcije. 

Omenjene teorije in modeli imajo veliko skupnega, čeprav je vsak avtor opazoval dogajanja v 

otrokovem razvoju z nekoliko drugačnega zornega kota. Skupno jim je, da so gibanje, motorični 

razvoj in igra pomembni dejavniki v otrokovem razvoju in da so kognitivni, čustveno-socialni in 

psihomotorični razvoj posameznika medsebojno tesno povezani (Tancig, 1987). 

Tudi v današnjih raziskavah kognitivni znanstveniki in nevroznanstveniki na osnovi ugotovitev 

številnih raziskav potrjujejo starejša spoznanja Piageta, Montessorijeve in ostalih raziskovalcev, da 

je duševni razvoj povezan in odvisen od gibanja. Tako je utelešena kognicija izjemnega pomena za 

vzgojno-izobraževalno področje (Tancig, 2014b). 
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2.3 UTELEŠENA KOGNICIJA 

2.3.1 Opredelitev utelešenega uma 

Utelešenje (angl. embodiment) človekovega uma opredeli tesno povezanost med človekovo 

telesno, gibalno dejavnostjo in psihičnimi procesi (Bresler, 2004; Gibbs, 2010; Shapiro, 2014). 

Utelešena kognicija (angl. embodied cognition) izvira iz teorij filozofov, kot so Martin Heidegger, 

Maurice Merleau-Ponty, John Dewey in drugih v zgodnjem obdobju dvajsetega stoletja, ki so 

potrdili ključno vlogo telesa v naših kognitivnih procesih. Dualizmu, kot ga je v 17. stoletju z delitvijo 

uma in telesa na dve ločeni entiteti poudarjal René Descartes, so s holističnim pogledom na svet 

nasprotovali mnogi. Ameriški filozof John Dewey  je pod močnim vplivom Williama Jamesa  

poskušal preseči kartezični dualizem, ki ločuje um in telo na dve nepovezani entiteti. V delu 

»Experience and Nature Dewey opisuje »um-telo« kot nujno enost, v kateri mentalno življenje izvira 

iz osnovnih telesnih oziroma fizičnih funkcij« (Schusterman, 2008, str. 180). Dewey (1986, str. 244) 

trdi, da obstoji »intimno in potrebno razmerje med procesi dejanskih izkušenj in izobraževanja«. 

Posledično za spodbujanje učenja v šolskih okoljih dodaja: »Dajte učencem nekaj delati, ne nekaj za 

učiti; in delo naj bo take oblike, da zahteva razmišljanje. Rezultat bo učenje« (Dewey, 1916, v 

Osgood-Campbell, 2015, str. 5).  

Piaget (1954) je utemeljil senzomotorični razvoj pri otroku kot osnovo za kognitivni razvoj. Poleg 

tega M. Montessori (1988) in A. Kolb in Kolb (2009) razlagajo, da je gibanje neposredno povezano 

z mentalnimi procesi, oziroma je duševni razvoj povezan in odvisen od gibanja – zato ima gibanje 

pomembno vlogo za učinkovito učenje. 

Osemdeseta in devetdeseta leta so prinesla nove interdisciplinarne ugotovitve nevroznanosti in 

kognitivne znanosti, nove interdisciplinarne modele delovanja človekovih možganov in duševnih 

procesov. Znanstveno – empirično utelešeno kognicijo raziskujejo šele nekaj zadnjih deset let 

kognitivni znanstveniki, nevroznanstveniki in raziskovalci umetne inteligence, kot so Francisco J. 

Varela, George Lakoff, Antonio Damasio, Raymond W. Gibbs, Lawrence Shapiro in drugi. Omenjeni 

raziskovalci, ki raziskujejo utelešeno kognicijo in utelešen um, menijo, da je narava človeškega uma 

v veliki meri določena s človekovim telesom. Preučevanje odnosa možgani – duševnost je področje 

odnosa telo – duševnost, ker so možgani telesni organ (Mc Nerney, 2011). 
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Možgani so del telesa, ki je vključen v fizično in socialno okolje. Utelešenje se nanaša na dejstvo, da 

so možgani del telesa, telo pa filtrira informacije iz okolja. Delovanje čutil torej omejuje razvoj 

mentalnih predstav. Poleg tega telo omogoča interakcijo z okoljem. »Utelešenjski vidik poudarja 

proaktivnost v raziskovanju okolice kot temeljni vidik kognitivnega razvoja /…/, otrok /…/ izbira 

izkušnje, iz katerih se bo učil« (Westermann idr., 2007, v Goswami 2008, str. 400). 

Novejše raziskave skušajo ugotoviti, kako je motorična dejavnost reprezentirana v možganih in 

kako so povezani gibalna dejavnost, posnemanje in namere. Prelomnico na tem področju 

predstavlja odkritje t. i. zrcalnih nevronov za reprezentacijo motorične dejavnosti. Raziskave 

kažejo, da se zrcalni nevroni aktivirajo, ko izvajamo določene gibe ali ko samo opazujemo druge 

osebe pri gibanju. Zrcalni nevronski sistem je osnova za našo zmožnost osmišljanja percepcij, 

gibalne dejavnosti in emocij drugih oseb, na kateri temelji pojav empatije in teorije uma (Tancig, 

2008). 

Z utelešeno kognicijo se v okviru postkognitivistične paradigme ukvarjajo različne vede, kot so 

filozofija, psihologija, kognitivna nevroznanost, robotika in lingvistika (Tancig, 2015). Filozofija, 

izobraževanje in razvojna psihologija prispevajo k teoretičnemu razumevanju vloge telesa v 

kogniciji, medtem ko kineziologija in kognitivna nevroznanost ponujata pomembne dokaze o tem, 

kako fizična aktivnost lahko vpliva na delovanje možganov med učenjem v razredu.  

Že s Platonom je zahodna filozofija obravnavala telo kot prepreko v procesu pridobivanja čistega 

znanja. Schusterman (2008, v Osgood-Campbell, 2015, str. 4) navaja, da je »telo predstavljalo zelo 

močno (čeprav v splošnem negativno) pojavnost v filozofskem poudarjanju uma in duha, in to 

običajno v smislu zapora, motnje, izvora napak in okvar« (prav tam). 

Eden redkih nasprotnikov te struje je bil filozof in psiholog William James, ki je prvi opisal radikalni 

empirizem, ki temelji na izkušnjah, še posebno na čutnih zaznavah (Kolb & Kolb, 2009, v Osgood-

Campbell, 2015, str. 5).  James (1912) v delu The Experience of Activity identificira telo »kot primarni 

center zaznavanja« (Osgood-Campbell, 2015, str. 5). 

Podobno sta Edmund Husserl in Maurice Merlau-Ponty zgradila osnovo filozofske struje 

fenomenologije na živem, čutečem telesu kot osnovi človekove zavesti. Husserl ugotavlja: »Telo je 

/…/ medij vseh zaznav« (Schusterman, 2008, v Osgood-Campbell, 2015, str. 5). Podobno  Merlau-

Ponty (1962, v Gibbs, 2010, str. 16–17) trdi, da telo obstoji primarno, preden nastanejo misli ali svet. 

»Svet za nas obstoji samo v in skozi telo« (Gibbs, 2010, str. 17). Posledično za Merlau-Pontya telo 
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služi kot »kontekst ali milje kognitivnih mehanizmov« (Lakoff & Johnson, 1999, v Osgood-Campbell, 

2015, str. 5).  

Varela s soavtorji (2000) razlaga različne vidike kognicije kot ideje, misli, koncepte in kategorije, 

oblikovane z vidika telesa. Ta vidik vključujejo zaznavni sistem, intuicijo, ki je osnova za sposobnost 

gibanja, dejavnosti in interakcijo z okoljem ter avtohtono razumevanje sveta. 

Utelešeno delovanje želi poudariti dva vidika (Varela idr., 2000): 

1)  kognicija je odvisna od izkušenj, ki jih pridobimo s svojim telesom, opremljenim z različno 

senzomotoriko; 

2) posamična senzomotorika je tudi sama vgrajena v bolj širok biološki, psihološki in kulturni 

kontekst. 

S pojmom delovanje poudarimo, da so »senzorični in motorični procesi ter zaznavanje in delovanje 

fundamentalno neločljivi v kogniciji«. Oboji niso samo neločljivo povezani, tudi razvijali so se skupaj 

(Varela idr., 2000, str. 172–173). 

E. Osgood-Campbell (2015) našteje več sodobnih filozofov, ki so gradili na delu začetnikov 

fenomenologije, kot so Lakoff in Johnson (1999),  Varela, Thompson in Rosch (2000) in Thompson 

(2007). Ti se sprašujejo o vprašanju koncepta kognicije kot »abstraktne mentalne reprezentacije 

ločene od telesa« in trdijo, da »kognitivni procesi izhajajo iz zveznih senzomotoričnih interakcij, ki 

vključujejo možgane, telo in okolje« (Thompson, 2007, v Osgood-Campbell, 2015, str. 5). 

Pravzaprav ti filozofi radikalno redefinirajo razmerje med možgani in telesom z vzpostavitvijo 

»centralne metafore tega pristopa, da je um utelešen dinamični sistem v svetu, in ne samo 

nevronska mreža v glavi« (Thompson, 2007, v Osgood-Campbell, 2015, str. 5). Peruš (1995, str. 13) 

razmišlja, da je neumestno reducirati možgansko-duševne procese le na njihovo nevrofiziološko 

podlago ali pa jih zožiti le na njihovo duhovno nadgradnjo. Možgani (kot biološka materialna 

podstat) in duševnost (kot vsebina oziroma stanje tega nevronskega sistema) so nedeljivo »eno, 

soodvisno in dopolnjujoče se«, le da se nam to »eno« kaže kot mnogoterost v različnih 

manifestacijah. Lahko zaključimo, da zahodna filozofija trdi, da je razmerje med umom in telesom 

enotno (angl. unitary); »brez fizičnega, senzoričnega izkustva obdajajočega sveta ne more priti do 

kognicije« (Osgood-Campbell, 2015, str. 5).  

Različne študije procesov utelešene kognicije najdemo tudi v lingvistiki. Jezik odseva pomembne 

vidike človekove konceptualizacije in posledično ni neodvisen od uma (Gibbs, 2010). Avtorji menijo, 
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da lahko razložimo zgodovinske spremembe pomena besed v jezikoslovju z metaforičnim širjenjem 

od konkretnih in telesno relevantnih občutkov osnovnih kategorij do bolj abstraktnih pomenov – 

npr. videti (angl. to see) pomeni razumeti (angl. to understand) (Sweetzer, 1984, v Varela idr., 2000, 

str. 178).  Zgovorne so tudi metafore, kot na primer srečen (angl. happy – up), žalosten – »čisto sem 

na tleh« (angl. sad – down). Na primer: Danes se počutim veselo – »letim«; »dvignil sem se v višave« 

(ang. I am feeling up today); Imam kontrolo nad njim (angl. I have control over him) (McNerney, 2011). 

Obstaja še mnogo drugih primerov, ko v metaforah zasledimo utelešenje, kot na primer: »Misli 

švigajo sem ter tja«; »Povzpeti se s komolci«; »Težko nekoga prenašati«; »Prelomiti besedo«; »Jezik 

teče kot namazan«; »Sedeti na ušesih«; »Zaorati ledino«; »Riniti z glavo skozi zid«. 

Po mnenju kineziologov je motorični razvoj osnova otrokovega razvoja. Mišični tonus podpira 

aktivnosti, kot je stabilnost in drža telesa, motorično načrtovanje pa je nujno za izbiro in izvedbo 

primernih odgovorov na stimuluse iz okolja. V povezavi s kontekstom šolanja mnogi  kineziologi  

trdijo, da so določene senzomotorične sposobnosti ključne za otrokovo pripravljenost na šolo in 

učno uspešnost. Predšolski otroci se morajo na primer pred vstopom v šolo naučiti kontrolirati gibe 

svojega telesa, saj le tako lahko stojijo v vrsti ali krogu, sodelujejo v skupinskih učnih procesih s 

sošolci ali mirno sedijo v klopeh, kadar je to od njih zahtevano. Mlajši otroci se morajo naučiti 

finomotorične koordinacije gibov, da lahko pravilno držijo svinčnik, rišejo, uporabljajo škarje ipd. S 

kineziološkega vidika telo igra ključno vlogo v učenčevi pripravljenosti za učenje v šolskem okolju 

(Osgood-Campbell, 2015). Poleg začetnih prilagoditev mlajših otrok na šolsko okolje nekatere 

študije kažejo, da  so »senzomotorične spretnosti ključne za študijski uspeh otroka skozi njegovo 

celotno akademsko kariero« (Osgood-Campbell, 2015, str. 6). Asonitou s soavtorji (2012, v Osgood-

Campbell, 2015, str. 7) razlaga, da je šolska neuspešnost povezana s težavami grobe ali fine 

motorike. Čeprav te študije ne poročajo o vzročnem razmerju med gibanjem in učnim uspehom, pa 

prikazujejo povezavo med motoričnimi sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami, kot je pozornost in 

procesiranje informacij, ki vplivajo na učenje. Po drugi strani več študij ugotavlja, da je boljša 

motorična kontrola povezana z izboljšanim učenjem preko izvršilnih kontrolnih funkcij, kot je 

pozornost in inhibicija impulzivnosti (prav tam). 

Utelešena kognicija se lahko ekstrapolira tudi na polje izobraževanja, saj so z učenjem povezani 

mentalni procesi, lahko podprti s telesno interakcijo, kar nam daje razmislek o sedečem učenju, ki 

prevladuje v sedanji šoli. 
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2.3.2 Utelešena kognicija v vzgoji in izobraževanju 

Nekateri nevroznanstveniki so z umestitvijo Piageteve teorije v teorijo dinamičnih sistemov ustvarili 

nov vidik razvojne psihologije. Po njihovem je kognitivni razvoj utelešen, od konteksta odvisen 

proces, ki se začne z rojstvom (Osgood-Campbell, 2015, str. 6). Thelen in Smith (1994, v Osgood-

Campbell, 2015, str. 6)  menita, da dojenčki gradijo osnovno znanje o svetu, ki jih obdaja, s pomočjo 

senzomotoričnih aktivnosti. Razlagata, da v principu ni nobene razlike med procesi osvajanja hoje, 

seganja po in iskanja skritih predmetov in tistimi procesi, katerih rezultat je znanje matematike ali 

poezije. Če torej ne obstoji nobena bistvena razlika med procesi, vključenimi v senzomotorične in 

kognitivne spretnosti, lahko sklepamo, da kinestetično udejstvovanje podpira učenje v razredih. 

(Osgood-Campbell, 2015, str. 6).     

Novejše raziskave utelešene kognicije na različnih kognitivnih področjih kažejo na pomembne 

povezave um – telo in podpirajo širše vključevanje motoričnih oziroma gibalnih aktivnosti v učenje 

in poučevanje različnih predmetnih področij v šoli (Tancig, 2015). 

S. Tancig (2014a; 2014b) piše o novi vedi, nevroedukaciji, poimenovani tudi »um, možgani in 

izobraževanje – UMI (angl. mind, brain, education – MBE), ki raziskuje, kako se učimo in kakšni učni 

pristopi spodbujajo proces učenja. Gre za interdisciplinarno področje, ki združuje nevroznanost, 

kognitivno znanost, psihologijo in izobraževanje, in na osnovi sodobnih znanstvenih dognanj skuša 

oblikovati učne metode, pristope, strategije in modele za pedagogiko sodobne šole, ki bi upoštevali 

najnovejša spoznanja o delovanju možganov. 

Sousa (2011) navaja, kako lahko odkritja o delovanju možganov vplivajo na učenje in poučevanje 

(navajamo le nekatera, ki so vezana na naše raziskovalno področje): 

 Regeneriranje nevronov (nevrogeneza) izboljšuje učenje in spomin, pri čemer znanstvena 

dognanja kažejo, da gibanje deloma stimulira proces nevrogeneze (Deng, Aimone in Gage, 

2010; v Sousa, 2011). Če to ugotovitev impliciramo v šolsko prakso, bi morali poskrbeti, da 

bi imeli učenci vsak dan primerno fizično vadbo; s tem bi bili možgani oskrbljeni z gorivom, 

budni in pripravljeni na učenje. Paradoksalno pa se število ur športa, igre, sprostitvenih in 

gibalnih aktivnosti v osnovni šoli krajša (prav tam).  

 Gibanje in telesna vadba imata ključno vlogo pri učenju in pomnjenju. Raziskovalci so 

odkrili, da gibanje in vadba povečata izločanje beljakovine, ki podpira preživetje obstoječih 

nevronov, spodbuja rast novih in je pomembna za krepitev dolgoročnega spomina (Ratey, 

2008; v Sousa, 2011, str. 6). Poleg tega gibanje in telesna vadba spodbujata kognitivne 
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procese in izboljšujeta splošno razpoloženje (prav tam). Ratey in Hagerman (2008) 

opisujeta, da gibanje izboljša pozornost, motivacijo, pripravi živčne celice za dobro 

povezovanje in prenašanje signalov in spodbuja pospešeno rojstvo novih živčnih celic. 

Avtorja navedeta primer, ko so bili dijaki srednje šole vključeni v program z veliko gibanja. 

Študija je pokazala, da so bili po jutranjem teku in telovadbi veliko bolj pripravljeni na učenje; 

dijakom sta se izboljšala pozornost in splošno počutje, povečala motiviranost za delo in 

zmanjšala nemirnost in napetost (prav tam).  V šolah učenci med poukom večinoma sedijo, 

kar je še bolj izrazito na višji stopnji osnovne šole in v srednji šoli. Bilo pa bi priporočljivo, da 

bi se čim več gibali in med tem učili ter pogovarjali o učni snovi, saj je tudi pogovor zelo 

učinkovito sredstvo spomina (Sousa, 2011). Na ta način bi integrirali ustvarjalni gib kot učni 

pristop, ko pouk namesto sedečega spremenimo v gibanje na določene učne teme.  

 Udejstvovanje z umetnostjo in skozi umetnost razvija možgane. Raziskovalne študije 

odkrivajo (Sousa, 2011, str. 7), kako »izpostavljenost umetnosti lahko poveča našo 

pozornost, prostorske veščine in ustvarjalnost«. Raziskave kažejo, da umetnost pomembno 

prispeva k razvoju kognitivnega procesiranja. Vendar jo v učnih načrtih večinoma 

postavljamo na stranski tir (prav tam). 

Dewey, Kolb&Kolb in Montessori uporabijo koncept utelešene kognicije v različnih izobraževalnih 

kontekstih in trdijo, da se ideje in razumevanje izoblikujejo skozi neposredno senzorično 

interakcijo z okoljem, ki nas obdaja. S tem postavljajo teoretični temelj za tezo, da praktična 

izvedba in/ali gibanje celega telesa lahko izboljša oziroma nadgradi učenje v razredu (Osgood-

Campbell, 2015, str. 5). 

Gibanje je sredstvo samozavedanja in naraven način izražanja. V otrokovem življenju je ključno za 

pridobivanje in izražanje občutij, spoznanj, razpoloženj, čustev ter za razvoj mišljenja. Otrok z 

gibanjem izraža to, kar se poraja v njegovem telesu in duševnosti. Čim mlajši je otrok, tem bolj 

spontan je pri gibanju, saj ga to povezuje s sovrstniki, pa tudi s samim seboj. Nudi mu zadovoljstvo, 

zabavo, hkrati pa razvija harmonijo duha in telesa ter spodbuja njegovo domišljijo in ustvarjalnost 

(Geršak, 2015). 

Otroci svoje telo uporabljajo za igro, učenje, komunikacijo in izražanje čustev. Gibanje otrokom 

predstavlja stik s konkretnimi pojavi, kar je temelj za kasnejšo abstrakcijo. Izkušnje, ki jih otroci 

pridobijo z lastno aktivnostjo,  jim predstavljajo temelj lastnega znanja (Geršak, 2014 in 2015) . 
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Burns (2011) podaja ugotovitve nevroznanstvenikov, ki potrjujejo pozitiven vpliv gibanja na 

delovanje možganov. Najnovejša dognanja implicira na šolsko prakso s spreminjanjem metod 

poučevanja. Kot primer dobre prakse izpostavi Orffovo metodo poučevanja, po kateri se učenci s 

pomočjo ritma, gibanja in glasbe učijo različne učne predmete. 

Učenje skozi gib implicirajo v šolsko prakso tudi nekatere druge metode, kot so Wambachova 

konvergentna pedagogika (Wambach in Wambach, 1999), pri kateri se otrok skozi izraz telesa ob 

glasbi osvobaja in gradi svojo osebnost. Metoda združuje dejavnost, misel, telo in duha v celosten 

učni pristop k učenju jezika, umetnosti, matematike in drugih področij. Izpostavljen je vidik telesa 

kot pomemben vir znanja o sebi in drugih, kot bistvo v komunikaciji in pomen telesne izkušnje pri 

učenju.  

L. Bresler (2005) v utelešenosti poudarja radikalne posledice v odnosu do znanja, učenja in 

poučevanja. Kinestetično učenje daje otrokom možnost aktivnega vključevanja v ustvarjalni proces, 

s čimer poglabljajo kognitivni razvoj in razvijajo boljšo medsebojno komunikacijo. Z uspešno učno 

uro, pri kateri se uporabi kinestetična metoda poučevanja, učitelj omogoča učencem, da s pomočjo 

lastnega telesa pridobivajo potrebno znanje in razumevanje, kar jim pomaga pri razumevanju 

pojmov in pojavov (Geršak, 2013 in 2015). 

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

učencem: 

 osredotočiti se in sodelovati pri pouku; 

 uporabiti kinestetično inteligenco; 

 razumeti različne pojme in učne vsebine; 

 razvijati in izboljšati višje ravni miselnih sposobnosti; 

 komunicirati na edinstven način in ceniti umetniško izražanje; 

 razvijati prostorsko zavest; 

 sodelovati z drugimi in si medsebojno pomagati (Zakkai, 1997, str. 10).  

Z vključevanjem gibalno-plesnih aktivnosti v vzgojno-izobraževalni proces uvajamo celosten pristop 

k poučevanju. Tako pouk postaja celovit proces doživljanja, gibanja in spoznavanja, ki aktivira 

telesne, čustvene in razumske zmožnosti učenca (Kroflič, 1999). 

M. Frostig (1989) razlaga, da je gibanje vir zadovoljstva in sprostitve, zato naj bi bilo vpleteno v 

celotni učno-vzgojni proces kot sredstvo za učenje najrazličnejših vsebin. Kadar učenje povežemo 
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z gibanjem, se namreč človek uči hitreje in bolj učinkovito. Avtorica trdi, da bi moralo biti gibanje 

sestavni del vsake učne ure, saj naporno učno delo z vrsto frustracij ustvarja pri otrocih hude 

napetosti. Z malo domiselnosti, dobre volje in znanja je to mogoče izvesti v še tako skromnih 

razmerah vsakdanjega pouka. Porabljeni čas pa se bogato obrestuje, saj so potem otroci sposobni 

bolj zbrano in zavzeto delati. 

Z gibalnimi dejavnostmi učenec razvija naslednje mentalne funkcije in sposobnosti (Frostig, 1989): 

 motorične sposobnosti (koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost in natančnost); 

 samozavedanje (pridobivanje samopodobe, orientacija v lastnem telesu, telesna slika, 

zavedanje telesa); 

 zavedanje prostora in časa; 

 govor; 

 zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju, senzibilnost za dogajanje v socialnem okolju; 

 višje spoznavne funkcije (pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje); 

 ustvarjalnost; 

 čustveno in socialno prilagojenost . 

Razvita gibalna spretnost vpliva posredno na celotno  sposobnost učenja, ker deluje na telesno 

počutje in na temeljne sposobnosti, ki so podlaga učenja. To so spomin, zaznavanje, zbranost, 

prilagajanje v času in prostoru, asociativni procesi in sposobnost reševanja problemov (Frostig, 

1989). 

Za ustvarjalno vedenje, ki ga spodbujamo z metodo ustvarjalnega giba, je značilno udejanjanje 

različnih vsebin. To pomeni, da pri reševanju problema »subjekt ne ostane na predstavni in verbalni 

ravni, ampak prevede zamisel v akcijo, katere izrazno sredstvo je gib« (Kroflič, 1999, str. 233). 

2.3.3 Raziskave s področja utelešene kognicije v  vzgoji in izobraževanju 

Raziskave utelešene kognicije imajo pomembne implikacije v izobraževanju. Pomembno 

spreminjajo vlogo senzomotorike, percepcije in telesne aktivnosti pri učenju in poučevanju ter 

reševanju problemov in se vežejo predvsem na področja spomina, konkretnih in abstraktnih 

pojmov, številčnosti, aritmetike, branja in pisanja (Tancig, 2015).  

S. Tancig (2015) navaja, da tehnike slikanja možganov s funkcionalno magnetno resonanco (fMRI), 

elektrofiziološke meritve (ERP), vedenjski eksperimenti (priming) in nevrofiziološke študije dajejo 
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neposredne dokaze o vključevanju specifičnih senzoričnih in motoričnih sistemov med 

izvrševanjem kognitivnih nalog, kar potrjuje teorijo utelešene kognicije.  

Nekateri kognitivni znanstveniki, kot so Gallese & Lakooff (2005) in Glenberg  (2011),  so raziskovali 

koncept, da kognicija temelji na živčnih in telesnih sistemih za zaznavanje in aktivnost. Raziskave so 

ugotavljale, kako senzorične in kinestetične dejavnosti vplivajo na učenje jezikov in bralnega 

razumevanja (Glenberg in Gallese, 2012; Glenberg, Gutierrez, Levin, Japuntich in Kaschake, 2004 v 

Osgood-Campbell, 2015, str. 7). Eden od zaključkov pri študiju učenja jezikov in bralnega 

razumevanja je bil, da so pristopi, ki temeljijo na utelešenju, učinkoviti za učenje materinega ali 

tujega jezika, in to pri otrocih z ali brez učnih težav (Osgood-Campbell, 2015, str. 7). 

Longcam, Hlushchuk in Hari (2011 v Tancig, 2015) so primerjali nevrološke korelate zaznavanja ročno 

napisanih črk in standardnih tiskanih črk z uporabo fMRI. Rezultati so pokazali na utelešenje 

vizualne percepcije ročno napisanih črk.  

»Teorija utelešene kognicije predpostavlja, da na branje vpliva pisanje kot tudi same tehnike pisanja, 

ker se motorični programi in senzorične izkušnje, pridobljeni  med pisanjem, ponovno aktivirajo 

med branjem. Ti programi in izkušnje pa se zelo razlikujejo pri pisanju s pisalom na papir v primerjavi 

s tipkanjem na tipkovnico. Še posebno ker ima pisanje s pisalom povsem drugačno grafomotorično 

komponento v primerjavi z uporabo tipkovnice in zaslona. Razlika je tudi v vizualni in tipni senzorični 

izkušnji« (Tancig, 2015, str. 80–81). V predbralnem obdobju obstajajo različni načini, kako lahko 

otrokom pomagamo pri opismenjevanju. Metoda Montessori na primer spodbuja uporabo različnih 

površin (brusilni papir, pisanje v pesek), po katerih otrok sledi obliki črk s prsti. Študije kažejo na to, 

da je pridobivanje bralnih spretnosti na ta način uspešnejše v primerjavi s klasično grafofonemično 

metodo, ki ne uporablja tipne zaznave (prav tam). Raziskave poročajo, da so otroci uspešnejši pri 

prepoznavanju črk, če jih vadijo s pisanjem, kot če jih zapisujejo s tipkovnico. Študije 

predpostavljajo, da »pisanje podpira notranji model črk zaradi integracije vida, motoričnih ukazov 

in kinestetične povratne informacije, česar tipkanje ne omogoča« (Longcamp, Zerbato-Poudor in 

Velay, 2005, v Tancig, 2015, str. 84). Študije govorijo tudi o zanimivih ugotovitvah, da »pisanje pri 

otrocih spodbuja pridobivanje bralne spretnosti« (Tancig, 2015, str. 86). Sodobne 

nevroznanstvene ugotovitve opozarjajo, da ni le pisanje ročna senzomotorična spretnost, temveč 

tudi »branje temelji na senzomotoričnem sistemu« (Tancig, 2015, str. 88). Iz tega izpeljemo teorijo 

utelešene kognicije, saj je tudi branje tesno povezano s pisanjem, ker so percepcije in motorične 

aktivnosti med seboj soodvisne (prav tam).   
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Podobno velja za učenje matematike in naravoslovja. Študije govorijo o utelešenju matematičnega 

znanja, saj temelji na telesnih in živčnih sistemih percepcije in aktivnosti ter je hkrati osnovano na 

fizičnem okolju. Raziskave so proučevale, kako senzorične in gibalne aktivnosti vplivajo na 

učenčevo učenje matematike in naravoslovja (Andreas et al., 2007; Goldstone, Landy in Son, 2007; 

Alibali in Nathan, 2012, v  Osgood-Campbell, 2015, str. 7). Z analizo gibov učiteljev in učencev, 

medtem ko so ti razlagali matematične koncepte, so na podlagi gest ugotovili, da so nekateri tipi 

matematične kognicije utelešeni (Alibali in Nathan, 2012 v Osgood-Campbell, 2015, str. 7).  

Tudi druge raziskave so pokazale, kako geste vplivajo na uspešnost učenja in mišljenja. Izkazalo se 

je, da geste, ki jih opazujemo pri drugih, in geste, ki jih med učenjem uporabljamo sami, lahko 

vplivajo na naš miselni proces, oziroma da lahko z uporabo ustreznih gest spodbudimo bolj 

učinkovito učenje. Geste namreč lahko spodbujajo »učenje same po sebi, ker so telesne aktivnosti 

ali pa zato, ker uporabljajo telesno aktivnost za reprezentacijo abstraktne ideje« (Goldin-Meadow 

in Beilock, 2010, v Tancig, 2015, str. 89). Te študije prav tako potrjujejo teorijo utelešene kognicije. 

Druga študija s področja matematike in naravoslovja je preučevala konstrukcijo matematičnega in 

naravoslovnega znanja. Ugotavljali so, kako učenci preslikavajo znanstvene principe o kompleksnih 

sistemih preko različnih domen in kako ljudje rešujejo algebraične probleme. Rezultati  so kazali na 

to, da je telesno zaznavanje tesno povezano s kognitivnimi procesi simboličnega mišljenja s 

prehajanji med domenami in matematično manipulacijo. Študije so dokazale, da je simbolično 

osmišljenje podprto z zaznavnimi procesi. Zaključek raziskav je bil, da bi morali učitelji matematike 

in naravoslovja uporabljati tudi senzorično zaznavanje in interakcijo s fizičnim svetom, ne samo 

abstraktna pravila in enačbe (Goldstone, Landy in Son, 2008, v Osgood-Campbell, 2015, str. 7). To 

tezo potrjuje tudi pilotna raziskava o učenju in poučevanju elektrotehniških vsebin s pomočjo 

gibanja (Geršak in Geršak, 2014). Obravnavani sta bili dve tematiki; določanje lastnosti 

feromagnetnih materialov in komunikacija med merilnim instrumentom in osebnim računalnikom, 

ki so ju bili študentje elektrotehnike deležni skozi ustvarjalni gib. Izsledki so pokazali, da je uporaba 

giba pri učenju pripomogla k dvigu motiviranosti in stopnje aktivnega učenja in omogočila boljše 

razumevanje in pomnjenje študentov, kar se je izražalo v večji uspešnosti študentov 

eksperimentalne skupine v primerjavi s študenti kontrolne skupine na pisnem izpitu (prav tam). 

Nevroznanstvene raziskave so osvetlile tudi vlogo prstov v zgodnjem matematičnem razvoju. 

Govorimo o »gnoziji prstov – sposobnosti  razločevanja, prepoznavanja ali poimenovanja 

posameznih prstov« (Tancig, 2015, str. 81). Krinzinger s soavtorji (2011 v Tancig, 2015, str. 81) je s 

»fMRI slikanjem pri 6 do 12-letnih otrocih odkril, da štetje s prsti omogoča prehod od 
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nesimboličnega k simboličnemu in natančnemu obravnavanju števil. To kaže na dejstvo, da je štetje 

s prsti pomemben korak na prehodu iz nesimboličnega k simboličnemu sistemu«. Avtorji študije 

domnevajo, da »prsti predstavljajo utelešene simbole, vključene v numerično oceno« (Tancig, 2015, 

str. 81). »Štetje s prsti lahko razložimo kot primer utelešene kognicije, ki ima svojo osnovo v 

senzomotoričnih procesih in nanjo vplivamo s telesnimi izkušnjami« (Moeller idr., 2012 v Tancig, 

2015, str. 81). S. Tancig (2015) opiše še nekatere študije oziroma primere s področja utelešene 

kognicije in aritmetike, kot na primer »reprezentacijo velikosti števil, kjer otroci z gibanjem celega 

telesa v prostoru raziskujejo številski trak« (Fischer idr., 2011, v Tancig, 2015, str. 82). Tovrstno 

učenje se je izkazalo za bolj učinkovito v primerjavi s klasičnim, neprostorskim učenjem. Avtorica 

omeni tudi SNARC efekt – raziskave so pokazale, da so v naši kulturi reakcijski časi krajši z levo roko 

za manjše številke in z desno roko za večje številke. Gre za mentalno reprezentacijo velikosti števil 

od leve proti desni in predstavi primer manipulacije posebnih palčk za razvijanje matematičnega 

razumevanja pri Montessori pedagogiki (Tancig, 2015, str. 82–83). 

Po drugi strani obstajajo tudi študije, ki niso potrdile izboljšanja učenja preko gibalnih aktivnosti 

(McNeil, Uttal, Jarvin in Sternberg, 2008, v Osgood-Campbell, 2015, str. 8), zato so potrebne 

nadaljnje raziskave, ki bodo dodatno preučile, kakšne gibalne aktivnosti, integrirane v učni proces, 

lahko izboljšajo učenje pri različnih predmetnih področjih v šoli. 
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2.4 USTVARJALNI GIB  

2.4.1 Ustvarjalni gib in plesna umetnost 

Pri mnogih avtorjih zasledimo rabo izraza ustvarjalni gib oziroma ustvarjalni ples v istem 

kontekstu. Navajamo le nekaj slovenskih in tujih avtorjev, ki so družno mnenja, da gre pri 

ustvarjalnem plesu za izražanje skozi ustvarjalni gib. M. Vogelnik (1993, str. 6) navaja, da se poleg 

izraza ples vse bolj uveljavlja tudi izraz ustvarjalni gib, ker ta pojem zanemarja estetsko 

komponento, ki jo običajno vsebuje pojem ples in poudarja slog, obliko in tehniko posamezne 

plesne zvrsti. Izraz ustvarjalni gib izhaja iz pojmovanja gibanja v sedemdesetih letih, ko so ples 

razumeli kot enega izmed mnogih načinov človekovega (ustvarjalnega) gibanja. To pojmovanje 

plesa črpa metode iz teoretskih utemeljitev Rudolfa Labana. Pri ustvarjalnem gibu (plesu) si gibe 

sami izmišljamo, jih ustvarjamo, jih povezujemo in tako oblikujemo »plesno gibanje«. Ni poudarka 

na zunanjosti in obliki giba, ampak na kakovosti giba, izraznosti in povezovalni dejavnostmi med 

ljudmi. Osnovno načelo ustvarjalnega gibanja je »povezanost med gibanjem in notranjim 

doživetjem ter čustvovanjem« (Vogelnik, prav tam). Ustvarjalni gib oziroma ustvarjalni ples je po 

M. Vogelnik (1993) aktivno, telesno izrazno in povezovalno sredstvo, s katerim lahko sproščamo 

napetosti in povečujemo našo sposobnost izražanja čustev. Ustvarjalno gibanje pomaga k 

integraciji uma, telesa, čustev in duha, saj gre pri plesu za »ritmično gibanje telesa v povezavi s 

čustvenim ali duševnim delom naše osebnosti« (Vogelnik, 1994, str. 3).  

N. Kos (1982, str. 4), govori o plesnemu gibanju/ustvarjalnemu gibanju/ustvarjalnemu plesu in 

opredeli ustvarjalni gib z besedami: »Kdor je kdaj doživel ustvarjanje z gibi, mu postane to nuja. 

Narediti nekaj, kar nihče drug ne naredi tako, kot ti. Zaveš se svojskosti lastnega telesa in jaza. 

Zavedanje. Osveščanje. Potreba po gibanju narašča. Ideje kar same nastajajo in vsaka improvizacija 

je doživetje. Želja po preizkušanju je vse večja, radoveden si in pripravljen na igro kot otrok. Spontan 

si in iskriv in misliš, da svobodi ni konca …«. 

Joyce (1994, str. 1) pravi, da je »glavni cilj ustvarjalnega plesa sporazumevati se skozi gib, 

sporočanje najglobljih čustev«. 

 »Moja umetnost ni nič drugega kot napor, da v kretnji in gibu izrazim resnico svojega bitja« zapiše 

znana plesalka in koreografka, pionirka sodobnega plesa Isadora Duncan v svoji avtobiografiji Moje 

življenje (2014, str. 11).  
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»Za ples ne snameš ničesar s stene, ne razgrneš ničesar prek mize, ničesar ne iščeš po predalih, ne 

potrebuješ ne bloka ne notesa ne pisalnega stroja. Samo dvigneš se in se otreseš zadnjega kančka 

lenobe in – zaplešeš. Ničesar ne potrebuješ, samo sebe. Svoje roke in noge, gibčno hrbtenico in 

sproščeno glavo nad prožnim vratom. Samo sebe, kajti ples, ki ga plešeš, si ti sam« (Vogelnik, 2009, 

str. 10). 

Curt Sachs, znani muzikolog in koreolog (1997, str. 17) pa pravi, da je »ples mati vseh umetnosti. 

Glasba in poezija obstajata v času; upodabljajoče umetnosti in arhitektura v prostoru. Ples pa živi 

hkrati v času in prostoru. Ustvarjalec in ustvarjeno, umetnik in njegovo delo sta eno. Ritmične 

vzorce gibanja, plastičnost prostora, vidni in domišljijski svet – vse to ustvarja človek s svojim 

telesom v plesu, še predno izrazi notranja doživetja skozi snov, kamen, besedo.« 

Zgodovina plesa se povezuje z zgodovino človeštva. Zdi se, da je bil ples prvi umetniški izraz, ki je 

združeval gibanje in zvok, kretnjo in pesem. Začetke plesne umetnosti najdemo že v prazgodovini, 

saj so v Pirenejih, Franciji in drugod odkrili tudi do 50.000 let stare jamske poslikave različnih plesnih 

položajev na stenah bivališč. Ples je izražal osnovna človeška čustva ob različnih priložnostih, bil 

tesno povezan z verovanjem v obliki obrednih plesov, se izvajal kot bojni ples pred ali po bitki in 

večkrat tudi posnemal gibanje in obnašanje živali. Človek ga je povzel po naravi in živalih, kjer lahko 

opazimo ples zaljubljenega goloba okrog golobice, čebele, ki s plesom opisujejo, kje so nabrale 

nektar, žrebička, ki izvaja groteskne plese na livadi, s katerimi se izdivja … (Neubauer, 1988, str. 10-

11). Tudi Gardner (1995) domneva, da je ples poleg lova najpomembnejša dejavnost v človekovem 

prazgodovinskem razvoju, saj odseva družbeno organiziranost, je sredstvo za posvetno in versko 

izražanje, za družabno sprostitev in razvedrilo, za duševno sprostitev, izražanje estetskih vrednot 

in je estetska vrednota sam po sebi, je sredstvo doseganja izobraževalnih ciljev, vpeljevalni obred, 

poosebljanje nadnaravnega in sredstvo spolne izbire. Gardner (1995, str. 257) v svoji teoriji 

mnogotere inteligentnosti ples opredeli kot »zrelo obliko telesnega izražanja«. Telesno-gibalna 

inteligentnost se po Gardnerju v plesu kaže na način, da dober plesalec obvladuje plesni vzorec z 

osebno zagnanostjo ali pa ima oseben slog in se dobro giblje. Nadalje avtor ugotavlja, da se med 

vsemi rabami telesa nobena ni razvila višje in nobena ni dosegla bolj raznolike uporabe v različnih 

kulturah kot ples (Geršak, 2015).  
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2.4.2 Učenje z umetnostjo/skozi umetnost 

Kaj se zgodi, ko se umetnost integrira v šolski kurikulum? Kakšne učinke ima integracija umetnosti 

na učence in učenje? Kaj pa na učitelje, kurikulum? Na celoten razred in šolsko skupnost? Kako lahko 

umetnost podpre učno uspešnost otroka? To se sprašujemo tako domači kot tuji pedagogi, ki se 

ukvarjamo z različnimi umetnostnimi področji. Še toliko bolj tisti, ki se ukvarjamo s plesno, 

gledališko in filmsko umetnostjo, ki nimajo svojega mesta v šolskem kurikulumu osnovnih in 

srednjih šoli, in se pojavljajo le kot del drugih učnih predmetov (na primer pri športu, glasbeni 

umetnosti in pri pouku književnosti). Ob pregledu učnih programov osnovnih in srednjih šol doma 

in v tujini5 ugotavljamo, da je večinoma umetnost kot samostojno področje vključena le pri likovni 

in glasbeni umetnosti. Le redko je del obveznega kurikuluma gledališče in/ali ples (npr. kurikulum v 

Združenih državah Amerike in v Novi Zelandiji).  

Umetnostno vzgojo v najširšem učečem se okolju želi promovirati Unescov dokument Road map 

for Arts education (2006), ki sodi med najpomembnejše dokumente na področju kulturno-

umetnostne vzgoje. Poudarja vlogo umetnosti pri izboljšanju kakovosti izobraževanja v obliki 

dveh osnovnih pristopov umetnostne vzgoje, ki pa sta lahko aplicirana sočasno in ju ni potrebno 

ločevati: 

1. Umetnost lahko učimo/poučujemo kot posamezne šolske predmete preko poučevanja 

različnih umetniških disciplin in s tem razvijamo otrokove umetniške sposobnosti, 

občutljivost ter spoštovanje umetnosti. 

2. Umetnost lahko integriramo kot metodo učenja in poučevanja na način, da so umetnostne 

in kulturne dimenzije vključene v vseh učnih predmetih (prav tam). 

Pri drugem principu govorimo o tako imenovani integraciji umetnosti v učni proces. 

Pomembno se je zavedati, da integracija umetnosti v učni proces ne stremi k profesionalizmu, 

temveč k poglobitvi učenja vseh otrok, ne glede na učne zmožnosti ali jezikovno oziroma etično 

ozadje. Poudarek je na učenju otrok, ki se učijo na različne načine, ne samo skozi branje in pisanje 

(Donovan in Pascale, 2012; Griss, 1998). Hkrati pa se po mnenju Krofliča (2007) prav »umetniška 

izkušnja kaže kot eden temeljnih pedagoških medijev za vstop v ključne izkušnje oziroma 

                                                             

5 Razširjena analiza stanja je objavljena v Predlogu modela kulturno-umetnostne vzgoje (Pečjak, S. idr., 2009).  
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doživetja«. Umetnost je v šoli predvsem v funkciji »izboljševanja splošnih kognitivnih kapacitet« 

(Kroflič, 2007), kot so na primer prostorska predstavljivost, funkcionalna pismenost, naravoslovno 

analitično mišljenje in matematične spretnosti. M Greene (1995, v Kroflič, 2007, str. 14) poudarja, da 

»umetniška imaginacija odpira oči za nove svetove in spoznanja, pa tudi za nenehno odprtost lastne 

identitete«.  

Včasih se pojavi dilema, ali z integracijo umetnosti tvegamo odpravo likovnih in glasbenih 

specialistov. To še zdaleč ne drži, saj se specialisti fokusirajo na učenje in poučevanje posebnih znanj 

in elementov posamezne umetniške forme. Glavni cilj integracije umetnosti v različna predmetna 

področja pa je poglobitev učenja posameznih učnih vsebin skozi različne umetniške izkušnje. Na 

podobno dilemo pri vprašanju, kateri je ključni in primernejši pristop umetnostne vzgoje, in 

razhajanju med gledališkimi umetniki in gledališkimi pedagogi opozori tudi H. Korošec (2015), ki 

pravi, da na eni strani prve skrbi, da ne bi gledališka izrazna sredstva postala le goli didaktični 

inštrument, ki bi izgubil estetsko in umetniško vrednost, na drugi strani pa gledališki pedagogi 

poudarjajo, da je s prenosom profesionalnega načina dela v gledališču na delo z otroki pogosto 

zapostavljen proces in se daje preveč poudarka končni predstavi. Vzporednice lahko najdemo tudi 

pri plesni pedagogiki; po eni strani razvoj profesionalnega modela učenja plesa, kjer je glavni cilj 

nastala plesna predstava – produkt, po drugi strani pa pedagoški model, ki poudarja proces in 

zanemari estetski vidik ter gledanje in cenjenje plesne umetnosti (Geršak, Lenard, 2012). J. Smith-

Authard (2002) predlaga t. i. vmesni model plesne pedagogike (angl. a midway model in dance 

pedagogy), ki poudarja proces, ne zanemari pa produkta.  

Po našem mnenju na način vmesnega modela poteka integracija umetnosti v različna kurikularna 

področja. Ko se učenci na primer učijo o matematičnih telesih, tako da »postanejo« kocke, kvadri, 

stožci … in to ponazorijo z gibom – gre za personifikacijo, se pojavi globlje učenje in preseže učenje, 

kjer velja le »pravilni odgovor«. Pri čemer učenci skozi gib ponazarjajo različne oblike in lastnosti 

matematičnih teles, poleg tega pa razvijajo tudi elemente plesa, na primer prostor (obliko, nivo, 

smer …), sodelujejo med seboj, če tvorijo matematično telo v skupini, in obenem razvijajo cilje 

matematike, plesa in kooperativnega učenja. Pravzaprav se na tak način urijo v sposobnostih 21. 

stoletja – kreativnosti, kritičnemu mišljenju, komunikaciji in sodelovanju – ki so ključne za 

višjenivojske oblike mišljenja (Donovan in Pascale, 2012). Kot pravita Silverstein in Layne (2010, v 

Donovan in Pascale, 2012, str. 16) »integracija umetnosti za učenca zagotavlja raznotere načine, da 

osmisli učno vsebino – gradi razumevanje (angl. construct understanding) in naredi njegovo učenje 

vidno – demonstrira razumevanje (angl. demonstrate understanding)«. Na ta način učni proces 
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preseže pomoč učencu, da se nauči snov in je sposoben priklicati informacije, ampak mu da izziv, 

da naučeno faktografsko znanje uporabi in s tem gradi globlje razumevanje.  

Dokument Road map for Arts Education (2006) predstavi rezultate raziskav, ki so pokazali, da vzgoja 

z umetnostjo in skozi umetnost (angl. education in and through the arts) krepi pri posamezniku 

občutek za ustvarjalnost in iniciativnost, bogati njegovo domišljijo, čustveno inteligentnost in 

njegov moralni »kompas«, spodbuja razvoj kritičnega mišljenja, občutek avtonomnosti in spodbuja 

posameznikov kognitivni razvoj. Integracija umetnosti omogoča prenos znanj in spretnosti ter 

spoznavanje pojmov,  

D. Fontana (1996/97; v Kroflič, 1999) integracijo umetnosti razume kot ključno sestavino celovite 

»vzgoje za biti«, tj. v nasprotju z »vzgojo za vedeti«. Poudarja, da sta vzgoja in izobraževanje brez 

umetniškega ustvarjanja osiromašeno doživljanje notranjega sveta, ki je zreducirano na suho 

objektivno znanost. Pomembno je, pravi, da se umetniška in temeljna predmetna področja 

povezujejo in dopolnjujejo. Umetniške dejavnosti niso več privilegij talentiranih in učno uspešnih 

otrok, temveč prednost in pomoč za vse. Glede na to, da živimo v kulturno raznoliki družbi 

(Donovan in Pascale, 2012), je nujno, da prakticiramo kulturno odzivno pedagogiko (angl. culturally 

responsive education), kar pa pomeni, da se odzivamo na različnost tudi pri upoštevanju učnih stilov 

in omogočamo učencem učenje tudi preko gibalno-plesnih dejavnosti. 

Daljnosežne učinke integracije umetnosti v šolski prostor s prispodobo predstavita L. Donovan in L. 

Pascale (2012, str. 13), ki nas nagovorita, naj si »predstavljajmo mirno vodno gladino. Pesek, ki ga 

vržemo na sredo gladine, tiho pljuskne. Počasi se pojavijo valovi, ki potujejo navzven v vse širših 

krogih. Postane nam jasno, da posledica na videz zelo enostavnega pojava (metanje peska v vodo) 

vpliva daljnosežno in ne samo na tisto mesto, kjer se je vse skupaj začelo. Ni prišlo samo do 

površinskega valovanja, temveč tudi do valovanja, ki se čuti še daleč pod površino« (prav tam). 

Raziskava o učiteljevih stališčih do integracije umetnosti v šolski kurikulum, v katero so bili 

vključeni učitelji, ki so umetnost integrirali v svoje razrede (Bellisario, Donovan in Prendergast, 

2012), je pokazala, da poučevanje z integracijo umetnosti: 

 »vodi k globljemu učenju in poveča učenčevo motiviranost; 

 omogoča različne strategije preverjanja in izražanja razumevanja; 

 je kulturno odzivno in omogoča učenje, ki je aktualno v učenčevem življenju; 

 spodbuja učence h kreativnosti, inovativnosti in domišljiji; 

 prenovi učiteljeve strategije poučevanja«. 
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Zakaj naj bo torej umetnost sestavni del učenja in poučevanja vseh učnih predmetov? Rezultati 

raziskave Bellisario, Donovan in Prendergast (2012) poudarjajo: 

  umetnost upošteva različne učne stile otrok in multiplo inteligentnost, sega preko 

kulturnih in jezikovnih razlik ter upošteva potrebe vsakega otroka; 

 umetnost spodbuja sposobnosti analitičnega in kritičnega mišljenja ter se lahko uporablja 

za motiviranje učenja in preverjanje naučenega; 

 umetnost spodbuja raznolikost, pri čemer ima učitelj možnost individualizirati pouk glede 

na zmožnosti posameznih učencev; 

 umetnost spodbuja demokratično učenje s širjenjem »jezikov«, ki jih v procesu učenja 

uporabljamo in spodbujamo več perspektiv.  

Učenje skozi več jezikov (»sto jezikov«) je tudi pomembno izhodišče pedagoškega koncepta Reggio 

Emilia na področju predšolske vzgoje (Malaguzzi, 1998), ki spodbuja in omogoča otroku različne 

oblike izražanja. Avtorji Reggio Emilia pedagogike so kot eno izmed izhodišč zapisali misel, da se 

vsak otrok rodi s sto jeziki, a mu kaj hitro ostane le eden, saj ostalih devetindevetdeset 

zanemarjamo in jih ne razvijamo. V Reggio Emilia pedagogiki načrtno spodbujajo vse oblike 

otrokovega izražanja (gib, mimiko, barvo, risbo, lutko, ritem, glasbo, govor) in otroku omogočajo, 

da lahko skozi te jezike izrazi odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi. Velik 

pomen dajejo »zavedanju pomena umetniškega doživetja in rabi umetniških jezikov kot orodja za 

spodbujanje celovitega otrokovega razvoja (Kroflič, 2011, str. 51).  

Integracija umetnosti omogoča, da učenci ne le pridobivajo informacije, temveč jih uporabijo v 

novih kontekstih. S tem razvijajo sposobnosti, kot so opazovanje, posnemanje, organiziranje, 

sodelovanje, načrtovanje, predvidevanje, eksperimentiranje, komuniciranje – sposobnosti, ki jih 

bodo potrebovali v prihodnosti (Burdette, 2011). 

Izvedenih je bilo mnogo študij, ki so raziskovale, zakaj je integracija umetnosti v učni proces 

dobrodošla. Fowler (1994, str. 4) je med vzroke naštel celostno poučevanje, aktivno učenje, 

kohezivni kurikulum, navezavo na širšo kulturo in poudaril, »da umetnost  povabi učence, da 

postanejo aktivni udeleženci svojega sveta in ne več samo njegovi opazovalci« (prav tam). Opisan 

je napredek učencev na kognitivnem področju. V študiji Severne Karoline (ZDA), ki je vključevala 

učence od tretjega do šestega razreda pri vseh predmetih z vključevanjem  umetnosti (glasba, 

gledališče in ples), so rezultati pokazali, da je integriranje umetnosti botrovalo povečanju 

kognitivne rasti med učenci (Baker, 2013). Ugotovljeno je bilo, da integracija umetnosti izboljša 

angažiranost učencev, omogoča boljšo percepcijo lastnega znanja, poveča zbranost, sodelovanje 
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in vztrajnost učencev, omogoča sodelovanje staršev in družbenega okolja in navdihuje pozitivno 

transformacijo šolskega okolja in kulture (Appel, 2006). 

Študija, ki je raziskovala vpliv integracije umetnosti pri učencih iz najnižjega socialno-ekonomskega 

sloja, je ugotovila povišanje akademskih dosežkov teh učencev. Rezultati so pokazali, da so učenci 

postali bolj angažirani državljani in da so v povprečju bolj pogosto nadaljevali študij na visokošolskih 

ustanovah (National Association of Elementary School Principles, 2012, v Ryan, 2014). Kljub tem 

izsledkom pa velja, da v ZDA šole iz ekonomsko šibkih okolij veliko redkeje nudijo vključevanje 

umetnosti, imajo manj učiteljev različnih umetnostnih področij, manj primernega prostora oziroma 

opreme (prav tam). 

Več študij je vključevalo integriranje umetnosti v matematične vsebine, na primer opazovanje vpliva 

integriranja glasbe na učenčeve dosežke pri standardiziranih matematičnih testih. Ugotovili so, da 

so se dosežki prvošolcev in tretješolcev statistično pomembno izboljšali. Podobno so ugotovili 

pozitiven vpliv vključevanja plesne in likovne umetnosti (risanja) v matematiko. Tako so na primer 

v eni dejavnosti učenci plesali, kako se počuti petkotnik, in ko so pisali test, so se poskušali premikati 

kot med dejavnostjo. Študija zaključuje, »kar so se naučili z umetnostjo, so si zapomnili« (Jehlen, 

2008, str. 27). Podobno uspešna je bila vključitev plesa in risanja v poučevanje angleškega jezika. V 

splošnem so študije opisale, da uporaba glasbe, plesa in vizualne umetnosti v poučevanju 

matematičnih konceptov poveča učenčeve dosežke v matematiki. Poleg  tega pa prinaša še druge 

prednosti, na primer povečanje sodelovanja pri pouku in omogoča drugačne oblike komunikacije 

za učence (Jehlen, 2008). 

Na višjem akademskem nivoju je ples kot komunikacijski medij integriran v plesne posnetke, ki s 

človekovim telesom razlagajo kompleksna znanstvena odkritja s področja fizike, kemije, biologije, 

tehnike in družboslovnih znanosti. Plesne koreografije so predstavljene v okviru projekta Dance 

Your Ph. D. – »odpleši svoj doktorat«, ki ga letno prireja ugledna revija Science (Hanna, 2015). 

Učenje z in skozi umetnost omogoča učno diferenciacijo, s katero lahko dosežemo tudi otroke, ki 

bi zaostali v doseganju kognitivnih učnih ciljev. Raziskava o vplivih umetnosti na učenje (angl. The 

impact of the Arts on Learning), ki je bila leta 1999 narejena v okviru »the President's Committe on 

the Arts and Humanities«, je pokazala, da so otroci z umetniško bogato izkušnjo dosegali višje ocene 

pri vseh učnih predmetih in na nacionalnih preverjanjih znanja. Dosežki so bili najbolj razvidni pri 

otrocih iz multikulturnega okolja in pri otrocih iz socialno-šibkejšega okolja (Fiske, 1999). 
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O pozitivnih učinkih integracije umetnosti v šolski kurikulum pričajo tudi rezultati raziskave John F. 

Kennedy centra za umetnost v vzgoji in izobraževanju (Chand O’Neal, 2014). Poročilo govori o 

rezultatih učencev, staršev in učiteljev na temo ustvarjalnosti, ki naj bi vključevala idejno obnašanje, 

pozitivnost, družbeno kreativnost, fleksibilnost in ustvarjalne osebnostne lastnosti. Vključevala naj 

bi tudi učenčevo sodelovanje, ki vključuje čustveno angažiranost in zanimanje. V primerjalni študiji 

na vzorcu skoraj 796 učencev, 796 staršev in 90 učiteljev so s primerjavo eksperimentalne skupine 

(učenci poučevani z vključevanjem umetnosti) s kontrolno skupino (klasično poučevani učenci) 

navedli ugotovitve, ki jih je moč posplošiti na populacijo četrto- in petošolcev po vsej ZDA. Študija 

je proučila vplivne parametre pri reševanju standardiziranih testov. Rezultati so pokazali, da so 

odnos do umetnosti, prilagodljivost in ustvarjalnost  povezani z višjimi rezultati standardiziranih 

testov. Rezultati so razdeljeni v dve kategoriji; vpliv vključevanja umetnosti na učenčevo 

ustvarjalnost in vpliv vključevanja umetnosti na učenčevo udejstvovanje, ki jih predstavljamo v 

nadaljevanju. 

Vpliv vključevanja umetnosti na učenčevo ustvarjalnost: 

 Eksperimentalna skupina je proizvedla več izvirnih in ustvarjalnih idej na koncu šolskega 

leta; 

 Eksperimentalna skupina je poročala o bolj pozitivnem odnosu do umetnosti in močnejšem 

prepričanju, da jim je umetnost pomagala bolje razumeti neumetniške predmete; 

 Učitelji so zaključili, da je bila eksperimentalna skupina uspešnejša v celokupni 

ustvarjalnosti; 

 Učitelji so zaključili, da je bila eksperimentalna skupina uspešnejša v socialni ustvarjalnosti 

(socialna ustvarjalnost se nanaša na vrsto stališč in vedenj, ki vključujejo sodelovanje in 

timsko delo, odnos usklajenosti in neodvisnosti, radovednosti …); 

 Starši so zaključili, da so se osebnostne lastnosti učencev eksperimentalne skupine bolj 

spremenile v smeri povišane ustvarjalnosti; 

 Starši so ugotovili večje udeleževanje v umetniških dejavnosti pri eksperimentalni skupini; 

 Učencem eksperimentalne skupine se je preko šolskega leta povečala ustvarjalnost, 

fleksibilnost pri reševanju problemov in stopnja naklonjenosti umetnikom. 

Vpliv vključevanja umetnosti na učenčevo udejstvovanje: 

 Eksperimentalna skupina je bila bolj vključena v šolsko delo; 

 Eksperimentalna skupina je prikazala večjo čustveno angažiranost, višjo stopnjo zanimanja, 

povišano stopnjo vloženega truda ter pogostejši občutek pozitivnega izziva (čustvena 

angažiranost je definirana kot pozitivna čustva, ki so posledica uživanja v nalogi); 
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 Učitelji so poročali o višji stopnji udejstvovanja učencev eksperimentalne skupine; 

 Učitelji so poročali o višji stopnji čustvene angažiranosti učencev eksperimentalne skupine; 

 Učitelji so poročali o višji stopnji truda učencev za dokončanje šolskega dela (Chand O’Neal, 

2014).  

Umetnost pooseblja mnogo poti pri učenju in inherentno vključuje več modalitet, pri katerih 

učenci lahko pokažejo, kaj so se naučili. Kinestetično učenje je osnovni princip ustvarjalnega giba, 

drame in pripovedovanja zgodb (angl. storytelling). Vizualna učna modaliteta je vključena ne le v 

vizualno umetnost, ampak tudi skozi geste v pripovedovanju zgodb in različne telesne postavitve 

pri drami. Slušna modaliteta ni uporabljena zgolj pri glasbi, ampak tudi pri drami, poeziji in 

pripovedovanju zgodb (Donovan, Pascale, 2012).  Na podoben način se pri integraciji umetnosti v 

kurikulum razvijajo tudi mnogotere inteligentnosti po Gardnerju (1983).   

2.4.3 Definiranje ustvarjalnega giba kot učnega pristopa 

B. Kroflič (1999, str. 127), ki je izraz ustvarjalni gib kot učna metoda/način dela vpeljala v slovenski 

šolski prostor, ustvarjalni gib opredeli kot “način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, 

oblikujejo, ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine.” Avtorica ustvarjalni gib opredeli tudi kot 

vsebino in učno metodo;  Kot “splošno izobraževalno vsebino umetnostne vzgoje v srednjem 

izobraževanju in vsebino strokovnih predmetov različnih študijskih usmeritev na srednji, višji in 

visoki stopnji”, kot učno metodo pa izven strokovnih predmetov (prav tam). Pri  B. Kroflič 

zasledimo tudi uporabo terminov  “ustvarjanje skozi gib”, “ustvarjalno gibanje kot metoda”, 

“metoda ustvarjalnega giba pri pouku ” (1992, 1999). Zakaj avtorica uporabi termin ustvarjalni gib? 

Avtorica meni, da je otrokovo aktivno gibanje samo po sebi umevna sestavina učnega procesa. 

Gibanje v vzgojno-izobraževalnem procesu je lahko funkcionalno – služi izvedbi določenega 

vsakdanjega opravila, delovne ali športne naloge. Gibanje pa je lahko tudi ustvarjalno, kar pomeni, 

da “služi ustvarjanju gibalnih oblik, je sredstvo izražanja notranjega sveta ter podoživljanja 

notranjega in zunanjega sveta (tudi vzgojno-izobraževalnih vsebin) kot sestavina celostnega 

pouka.” (Kroflič, 1999, str. 143). 

V tujini prav tako zasledimo uporabo termina ustvarjalni gib kot učna metoda oziroma učni pristop 

(ang. creative movement method/approach) pri avtorjih Joan Russell (1975), Theresa Benzwie 
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(1987), Helen Payne (1992), Janet Millar Grant (1995), Jennifer Donohue Zakkai (1997)6, Susan Griss 

(1998)7, Sandra Minton (2008), Lisa Donovan in Louise Pascale (2012) 8. O ustvarjalnem plesu (ang. 

creative dance) kot učni metodi pa pišejo tudi Mary Joyce (1973)9, Anne Green Gilbert (1977, 1992), 

Marcia Lloyd (1990), Patricia Reedy (2003), Lynnette Young Overby, Beth C. Post in Diane Newman 

(2005)10, Adrienne N. Sansom (2011) in drugi. Omenjeni avtorji didaktično opredelijo ustvarjalni gib 

oziroma ustvarjalni ples kot učno metodo, učni pristop oziroma orodje za učenje.  

V novejši literaturi zasledimo termin integracija umetnosti (angl. arts integration) v učni proces, pri 

čemer avtorji navajajo različne zvrsti umetnosti, med drugim tudi ustvarjalni gib oziroma ples – 

recimo pri avtoricah Lisi Donovan in Louise Pascale (2012), Lynnette Overby (2014) in Eevi Anttila 

(2014). 

2.4.4 Integracija ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces 

Ustvarjalni gib je aktiven pristop učenja raznih vsebin s pomočjo telesa. V literaturi ga različni 

avtorji opredelijo kot pristop, oziroma način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo 

in ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine (Zakkai, 1997, Griss, 1998, Kroflič, 1999, Lerman, 2002, 

Geršak, 2007). Gib v razredu postane sredstvo za motiviranje, razlago, udejanjanje in preverjanje 

učne snovi. Učitelj prepušča pobudo v gibalnem izražanju otrokom oz. jih na ustrezen način 

spodbuja. Ob tovrstnih dejavnostih se pri otroku oblikujejo ustvarjalna stališča (Kroflič, 1999). Tako 

učenje otroku omogoča nebesedno izražanje in sprejemanje informacij po kinestetični poti. 

Omogoča sodelovanje in uveljavitev posameznika v skupini ter spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot 

osebnostne lastnosti. Bogati predstavno mišljenje, domišljijo in divergentno mišljenje. Prav tako 

                                                             

6 Jennifer Donohue Zakkai ustvarjalni gib opredeli kot orodje za učenje (ang. “a tool for learning”) (Zakkai, 1997, str. 11). 
7 Susan Griss v knjigi Minds in Motion: A Kinesthetic Approach to Teaching Elementary Curriculum govori o ustvarjalnem 
gibu kot kinestetičnem učnem pristopu za učenje in poučevanje v osnovni šoli (Griss, 1998). 
8 Lisa Donovan in Louise Pascale v knjigi Integrating the Arts Across the Content Areas opredelita ustvarjalni gib v učnem 
procesu kot integracijo umetnosti (angl. arts integration). Pri ustvarjalnem gibu se učenci odločajo o gibalnih načinih, s 
katerimi bodo uporabili svoje telo za izražanje idej in konceptov. 
9 Mary Joyce se v knjigi First Steps in Teaching Creative Dance to Children posveča predvsem metodam in elementom 
učenja ustvarjalnega plesa za predšolske in šolske otroke, saj filozofija njenega dela temelji na dejstvu, da je ples 
samostojen predmet. V poglavju Poučevanje učnih predmetov skozi ples pa uporabi termin “obratna učna lekcija” (ang. 
“the reverse lesson plan”), kjer razloži, da se v takem primeru ples uporabi kot orodje za učenje (ang. “a tool for learning”), 
saj se poučuje drug učni predmet, ples pa je “pomočnik” (ang. “the helper”) za dosego učnih ciljev posameznega učnega 
predmeta (Joyce, 1994, str. 191–193). 
10  Overby, Post in Newman (2005) v knjigi z naslovom Interdisciplinary Learning Through Dance 101 MOVEntures 
ustvarjalni ples opredelijo kot gibanje (ang. “movement”) in pustolovščino (ang. “adventure”) in povezavo izpeljejo v 
“moventure”.  
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omogoča sprostitev notranjih napetosti in ponovno vzpostavitev psihofizičnega ravnovesja 

(Kroflič, Gobec, 1995). 

Z ustvarjalnim gibom v razredu udejanjamo različne vsebine, pri čemer spodbujamo ustvarjalno 

vedenje. To pomeni, da pri reševanju problema »subjekt ne ostane na predstavni in verbalni ravni, 

ampak prevede zamisel v akcijo, katere izrazno sredstvo je gib. Udejanjanje poteka v interakciji s 

procesom vizualiziranja, ki je pomemben za celostno dojemanje in ustvarjalno reševanje 

problemov« (Kroflič, 1999, str. 233). 

Uporaba ustvarjalnega giba po T. Lengel in Kuczala (2010, str. 8) omogoča : 

 premor med učnimi temami; 

 preusmeritev pozornosti;   

 izboljšanje akademskih dosežkov; 

 izboljšanje fizičnih sposobnosti; 

 izboljšanje duševnega počutja; 

 večjo učno kapaciteto; 

 zmanjševanje stresa. 

Razvita gibalna spretnost vpliva posredno na celotno  sposobnost učenja, ker deluje na telesno 

počutje in na temeljne sposobnosti, ki so podlaga učenja: spomin, zaznavanje, zbranost, 

prilagajanje v času in prostoru, asociativni procesi in sposobnost reševanja problemov (Frostig, 

1989). 

Ko govorimo o ustvarjalnem gibu kot pristopu za učenje in poučevanje različnih vsebin kurikuluma, 

se naslanjamo na dve področji; na eni strani na gibanje, na drugi pa na umetnost. Pri implementaciji 

ustvarjalnega giba v šolski prostor sta to dve neločljivi celoti, saj pristop zagovarja proces učenja, 

kjer uporabljamo gibanje, po drugi strani pa se skozi gib tudi izražamo, oziroma ustvarjamo samega 

sebe. Pristop torej vzporedno dosega cilje gibalnega področja in umetnostnega področja v smislu 

medpodročnega povezovanja in vključevanja sodobnih učnih pristopov (Geršak, 2015). 

Integracijo umetnosti (angl. arts integration) opredelimo kot raziskovanje kurikularnih vsebin 

skozi umetnostno izražanje. V tem procesu umetnost omogoči raziskovanje, učenje, izražanje in 

refleksijo obeh področij; kurikularnega in umetnostnega (Donovan in Pascale, 2012, Overby, 

2014a).  
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Učenje z/skozi ustvarjalni gib vključuje: 

 ponazarjanje z gibanjem/skozi gib; 

 gibalne didaktične igre; 

 gibalne ritmične igre; 

 gibalno-plesno dramatizacijo; 

 plesno izražanje; 

 gibalno-rajalne igre; 

 gibalne sprostitvene dejavnosti. 

V učenje z ustvarjalnim gibom poleg učnih ciljev vezanih na določeno učno snov integriramo tudi 

cilje in vsebine plesne umetnosti. Ti so vezani na splošne in specifične cilje plesne umetnosti kot 

kulturno-umetnostne vzgoje. 

Splošni cilji, povzeti in prirejeni po Kurikulumu za vrtce (1999, v Meško, idr. 2011, str. 262): 

 zbujanje interesa za ples in plesno izražanje; 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v plesni umetnosti; 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti; 

 razvijanje izražanja in komuniciranja s plesno umetnostjo; 

 razvijanje ustvarjalnosti in plesnih sposobnosti. 

Specifični cilji (Meško, idr. 2011, str. 262–263): 

 razvijanje plesne kulture in sposobnosti vrednotenja plesa ter s plesom povezanih 

umetnosti; 

 spoznavanje bogastva plesne zakladnice, njenih ustvarjalcev in poustvarjalcev, različnih 

 oblik in zvrsti plesa; 

 spoznavanje lastnega telesa kot instrumenta za plesni izraz; 

 spoznavanje osnovnih elementov plesa (prostora, energije, časa); 

 spodbujanje ustvarjalnosti in gibalne domišljije; 

 praktično preizkušanje osnov plesne tehnike; 

 praktično preizkušanje/doživljanje ustvarjalnega procesa; 

 ubesedovanje doživljanja ustvarjalnega procesa; 

 razvijanje sposobnosti za individualno in skupinsko ustvarjanje; 

 razvijanje občutljivosti gibalne in glasbene zaznave; 
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 predstavljanje rezultatov ustvarjalnega procesa na določeno temo drugim (drugim 

skupinam, staršem, vrstnikom); 

 razvijanje kontrole gibanja; 

 razvijanje izvajalske spretnosti, doslednosti pri delu in delovnih navad; 

 razvijanje koncentracije, samokontrole, gibalnega spomina in fizične kondicije; 

 razvijanje pozitivne samopodobe: spoštovanje lastnega telesa in samozaupanje ter odnos 

do drugih; 

 razvijanje nebesedne komunikacije v skupini; 

 razvijanje sposobnosti opazovanja, posnemanja in pomnjenja; 

 pridobivanje znanja za nadaljnje plesno izobraževanje; 

 spoznavanje možnosti in zahtev nadaljnjega plesnega izobraževanja in poklicev s področja 

plesa. 

Vsebino človekovega gibanja in ustvarjanja z gibanjem lahko predstavimo s t. i. Labanovo analizo 

človekovega gibanja (Laban, 2002), ki poudarja, da so prostor, čas, moč in tok gibanja osnovne 

kategorije, s katerimi je mogoče opredeliti človekovo gibanje. Moje telo (deli telesa, oblike …) se 

giblje v prostoru (osebnem, splošnem, v smereh, velikostih …), v času (tempo, ritem), z močjo 

(stopnja moči, kakovost …) in s tokom (svobodnim, vezanim,  s prehodi …).  

Kadarkoli se človek giblje, telo uporablja prostor, energijo (moč) in čas – to so trije osnovni 

elementi plesa (tabela 3). Z raziskovanjem in kombiniranjem teh elementov se razvija plesni 

besednjak in ustvarjalnost otroka, prav tako pa imamo z elementi plesa orodje za preverjanje 

uresničenih ciljev, pri čemer lahko preverimo, ali se je koncept elementov plesa med otroki 

razširil/poglobil ali ostaja enak« (Geršak, 2015a). 

Z učenci pri učni uri, v katero integriramo ustvarjalni gib, raziskujemo različne načine gibanja; na 

mestu (stresanje, raztegovanje, upogibanje, zavijanje, kroženje, dviganje, spuščanje, nihanje, 

zamahovanje …) in v prostoru (hoja, tek, poskok, hopsanje, galop, plazenje, kotaljenje …). Pri tem 

uporabljamo različne dele telesa – od glave, ramen, rok, dlani, prstov, do hrbta, prsnega koša, 

zadnjice, bokov, nog, kolen, stopal …). V prostoru raziskujemo in se igramo z nivoji, smermi, 

velikostjo giba, potmi. K temu lahko dodamo tudi ritem, tempo, trajanje – elemente časa in različne 

elemente vezane na raziskovanje energije, kot so ostro – gladko gibanje, močno – nežno, težko – 

lahko … Različne kombinacije in vpeljava kašne izmed spodbud omogočajo neizmerne možnosti 

ustvarjanja v skupini, individualno ali v dvojicah. Pri tem otroci razvijajo komunikacijo (verbalno in 

neverbalno) in sodelujejo med seboj (Geršak, 2015a).  
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Tabela 3: Elementi plesa (Geršak, 2015a) 

Orodje 

 
Telo in deli telesa – znotraj 

mišice • kosti • sklepi • srce • pljuča … 
 

Telo in deli telesa – zunaj 
glava • vrat • ramena • komolci • roke • dlani • prsti • prsni koš 

hrbet • trebuh • boki • zadnjica • noge • kolena • podplati … 

Gibanje 

 
gibanje na mestu 

raztegovanje • upogibanje • kroženje • krčenje 
spuščanje • nihanje • stresanje • zamahovanje • dviganje 

 
gibanje po prostoru 

hoja • tek • galop • skok • poskok • preskok • drsenje • plazenje • kotaljenje 

Elementi plesa 

prostor energija čas 

velikost 
majhno, srednje, veliko 

 
nivo 

visok, srednji, nizek 
 

oblika 
okroglo, ravno 

 
smer 

naprej, nazaj, 
vstran, diagonalno 

 
pot 

naravnost, zavito, 
cik-cak, krožno 

 
razmerje 

blizu, narazen 
velikost giba 

majhen, srednji, velik 

sila 
močno, šibko 

 
teža 

težko, lahko 
 

kakovost 
nežno, ostro, zibajoče 

 
mirnost 

aktivna, pasivna 
 

napetost 
napeto, popuščeno, sproščeno 

hitrost 
počasi, hitro, 

pospešujoče, pojenjujoče 
 

ritem 
naravno, enakomerno 

 
tempo 

hitro, počasi 
 

poudarek 
močan 

 
trajanje 

kratko, dolgo 
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Ustvarjalni gib kot učni pristop se vključuje v svetovni trend raziskovanja holističnega pristopa v 

vzgoji in izobraževanju (nevrolingvistično programiranje, »learning in new dimensions«, »affective 

education«, »learning beyond cognition«) in raziskuje povezovanje analitičnega in celostnega, 

logičnega in intuitivnega, znanstvenega in umetnostnega, duhovnega in telesnega. Prav tako pa 

je ustvarjalni gib učenje z umetnostjo in skozi umetnost ter  dosega cilje kulturno-umetnostne 

vzgoje – pristopa umetnosti v vzgoji in izobraževanju – »Arts in Education«, ki poudarja vrednost in 

uporabnost umetnosti kot izražanja v učnem procesu (Road Map for Arts Education, UNESCO 2006; 

Russell in Zembylas, 2007;  Prevodnik, 2007 v Geršak, 2015). 

Uporaba ustvarjalnega giba kot učnega pristopa se naslanja na teorijo mnogoterih inteligentnosti 

(Gardner, 1995), na zadovoljitev osnovnih človekovih potreb po Glasserju (1998) in Malaguzzijevo  

teorijo o 100 jezikih otroškega izražanja (Thornton, Brunton, 2007). 

Ko potegnemo vzporednice med različnimi avtorji oziroma teorijami, ugotovimo skupne 

značilnosti: pomembnost gibanja, učenja skozi gib in gibalne igre za otrokov vsestranski razvoj. 

Vpliv učenja z gibanjem se kaže na vseh področjih otrokovega razvoja, saj ima ustvarjanje skozi gib 

pomembno vlogo pri izoblikovanju pojmovanja samega sebe, pri razvoju vrstniških odnosov in 

sodelovanju v skupini ter lažjemu in trajnejšemu razumevanju učne snovi (Tancig, 1987; Kroflič, 

1999; Kroflič, 2002; Geršak, 2007; Geršak, 2015). Z načrtnim impliciranjem ustvarjalnega giba namreč 

otrokom omogočimo samoizražanje, sodelovanje, reševanje problemov v skupini, upoštevanje 

drug drugega, strpnost in prijateljske odnose (Geršak, 2015). 

Ustvarjalni gib, ki je predmet naše doktorske disertacije, bi glede na omenjene teorije in modele 

umestili med sociokonstruktivistični oziroma sodobni učni pristop (slika 6), saj je za ustvarjalni gib 

značilno, da je način dela, ki spodbuja aktivno vlogo učencev pri pouku, njihovo participacijo, dialog 

med učenci in med učenci in učiteljem (na verbalni in neverbalni ravni), spodbuja sodelovalno 

učenje; je izkustveno učenje z in skozi umetnost (integracija plesne umetnosti v učni proces), 

spodbuja ustvarjalnost učencev (in učiteljev) ter poveže otrokovo telesno – gibalno dejavnost s 

psihičnimi procesi (utelešena kognicija). Tako učenje je celostno, saj poveže besedni, predstavni in 

gibalni način učenja, pri čemer se otrok razvija na kognitivnem, čustveno-socialnem in 

psihomotoričnem področju.  
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Slika 6: Umeščenost ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v pedagoške teorije in modele učenja 

 

2.4.4.1 Medpredmetno povezovanje – vključevanje ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v 

različna predmetna področja 

Ustvarjalni gib oziroma ples se že v osnovi dotika dveh področij – umetnosti in gibanja in je v tem 

kontekstu ključnega pomena prav njegova interdisciplinarnost. Meško idr. (2011, str. 263) pišejo o 

sodobni plesni vzgoji v okviru kulturno-umetnostne vzgoje, ki jo vključujemo na različna področja 

kurikuluma in v druge dejavnosti, ki potekajo v vrtcu oziroma šoli. Z vključevanjem umetnostnih 

vsebin in sodobnih celostnih pristopov  na druga predmetna področja razvijamo odnos do 

umetnosti in dosegamo cilje, povezane z različnimi predmetnimi področji. Ples oziroma ustvarjalni 

gib se povezuje z različnimi vzgojno-izobraževalnimi področji in je hkrati tudi sredstvo vzgajanja. 

Gibanje je skupno plesni in športni vzgoji, spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti je skupno plesni, 

glasbeni, filmski, dramski in likovni vzgoji. Orientacija v prostoru in komuniciranje skozi ustvarjalni 

gib je pomemben vidik pri opismenjevanju in učenju jezika. Razvijanje občutljivosti za gibanje, oblike 

in predmete v okolju se povezuje s cilji okolja oziroma naravoslovja in družboslovja. Razvrščanje, 

urejanje, raziskovanje simetrij, oblik, odnosov s plesom posega med cilje matematike. Z različnimi 

gibalnimi spodbudami in raziskovanjem giba v odnosu do okolja razvijamo mišljenje in druge 

umske sposobnosti. Izražanje čustev, vživljanje in medsebojno sodelovanje, ki je za plesno 
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dejavnost nujno, spodbuja razvoj pozitivnih medčloveških odnosov, krepi otrokovo zavest in 

pozitivno vpliva na socializacijo. Pristopi poučevanja s plesno umetnostjo omogočajo raziskovanje 

lastnega gibanja, zadovoljijo potrebo po zabavi, sprejetosti v skupini, po svobodi, razvijajo telesne 

spretnosti, usmerjajo energijo v ustvarjalno gibanje, spodbujajo domišljijo in povečujejo 

ustvarjalnost. Ustvarjalni gib lahko vključujemo na različna področja dejavnosti v vrtcu in na vsa 

predmetna področja v šoli, saj ima učenje skozi gib in ples funkcijo udejanjanja spoznavnih vsebin 

z doživljanjem in je sredstvo ustvarjalnega izražanja učnih vsebin (Meško idr., 2011, str. 263).  

2.4.4.2 Primeri vključevanja ustvarjalnega giba v pouk (povzeto po Geršak, 2006 in 2011): 

Jezik 

Z ustvarjalnim gibanjem v prostoru se otroci orientirajo v prostoru in pridobivajo pomembne 

spretnosti in kompetence pri razvoju jezikovnih zmožnosti. Gibalno-plesne dejavnosti so 

pomembne pri začetnem opismenjevanju, ko otrok utelesi črte, linije, oblike in kasneje črke, besede 

… Prav tako je ustvarjalni gib zelo dobrodošel pri književni vzgoji in govornem nastopanju, ko gib 

kot neverbalno sporočanje ali skupaj z verbalnim sporočanjem postane sredstvo izražanja, 

interpretiranja in čustvovanja. 

Nekateri primeri integracije ustvarjalnega giba v učenje jezika: 

 različne gibalno-plesne aktivnosti vezane na elemente prostora in orientacijo v prostoru 

(npr. oblika, poti, nivoji, velikost, smer …); 

 prikaz zgodbe z gibanjem in uporaba neverbalne komunikacije; 

 gibalna igra vlog, dramatizacija s plesom; 

 vživljanje v različne situacije, like; 

 pisanje in sestavljanje črk in besed s celim telesom oziroma s posameznimi deli telesa; 

 gibalna obravnava glasov in črk; 

 gibalne igre za utrjevanje abecede, branja in pisanja; 

 besedne vrste, stavčni členi, protipomenke ipd. skozi ustvarjalni gib; 

 uporaba ustvarjalnega giba in plesa pri kreativnem pisanju (čustva jeze, sramežljivosti, 

strahu in osamljenosti učenec lahko izkusi skozi gibanje in ples). 
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Matematika 

Gibalno-plesne dejavnosti lahko integriramo na različna področja, kot so geometrija in merjenje, 

aritmetika in algebra in pri drugih vsebinah (logika in jezik, obdelava podatkov). 

Nekateri primeri integracije ustvarjalnega giba v učenje matematike: 

 oblikovanje krivih, ravnih, sklenjenih in nesklenjenih črt s celim telesom oziroma s 

posameznimi deli telesa; oblikovanje črt s hojo, risanje črt na hrbet in razne ustvarjalne 

gibalno-didaktične igre; 

 razvrščanje, urejanje, prirejanje z gibanjem in gibalno-ustvarjalnimi igrami; 

 osvajanje in utrjevanje matematičnih pojmov (npr. količina) z gibalnimi in rajalnimi igrami; 

 prikaz števil s celim telesom oziroma s posameznimi deli telesa; 

 sestavljanje geometrijskih likov in teles s celim telesom oziroma s posameznimi deli telesa, 

hoja – ples po likih, oblikovanje geometrijskih likov/teles z elastiko/trakovi in plesno 

izražanje skozi geometrijske oblike/like; prikaz lastnosti likov/teles; 

 matematične operacije (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje) z različnimi gibalnimi 

dejavnostmi; 

 različne gibalno-plesne igre za utrjevanje poštevanke (na primer gibalna igra Ristanc); 

 simetrija skozi ustvarjalni gib; 

 merske enote skozi ustvarjalni gib; 

 razlaga Pitagorovega izreka s pomočjo gibanja v prostoru. 

Okolje oziroma naravoslovje in družba 

Ustvarjalni gib lahko uporabljamo na mnogih tematskih področjih in v različnih delih učne ure. 

Nekateri primeri integracije: 

 gibalno ponazarjanje spreminjanja v naravi (letni časi, stoječe in tekoče vode, kroženje vode 

v naravi, vremenski pojavi, agregatna stanja ...); 

 rastline (ponazarjanje rasti dreves, zelenjave, cvetic in drugih procesov); 

 gibanje domačih, gozdnih, afriških … živali;  

 ljudje (spoznavanje telesa in procesov v telesu …); 

 lastnosti snovi; 

 urbano okolje (promet in udeleženci v njem, prometni znaki in prevozna sredstva, 

onesnaževanje, ekološke tematike …); 

 poklici in stroji … (spoznavanje značilnosti in delovanja); 
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 človek nekoč in danes (načini življenja, družina, družba, človeški odnosi, pomembni 

dogodki, praznovanja in obredi, ekologija …). 

Otroci opazujejo, raziskujejo in proučujejo gibanje in oblike v okolju – v svetu narave, svetu tehnike, 

vsakdanje človekovo gibanje, delovno gibanje … Po neposrednem opazovanju in s pomočjo 

predstav to podoživljajo in oblikujejo z gibanjem svojega telesa. Tako zadostijo nenehni potrebi po 

gibanju, utrjujejo spoznanja in razvijajo miselne sposobnosti in ustvarjalnost. 

V drugem in tretjem triletju osnovne šole učne vsebine postanejo zahtevnejše in morda učencem 

težje razumljive, zato je ustvarjalni gib kot učni pristop zelo primeren pri pouku tudi za starejše 

učence (recimo pri fiziki – primer potovanja zvoka po različnih snoveh; kemiji – primer vezi med 

molekulami ipd.). 

Likovna umetnost 

Ustvarjalni gib se lahko vključuje prav na vsa likovna področja, od risanja do grafike. Izbira gibalnih 

dejavnosti je lahko pestra za uporabo pri obravnavi določenega likovnega problema na specifičnem 

likovnem področju. Omenjeni pristop pozitivno vpliva tudi na doživljanje likovnih pojmov, saj učenci 

z vključitvijo gibanja likovne pojme bolj doživeto spoznajo in s tem tudi bolje razumejo, kar 

pripomore k uspešnejšemu reševanju likovno-teoretičnega problema. Ne smemo pozabiti, da 

vključevanje ustvarjalnega giba spodbudi pri učencih tudi večjo ustvarjalnost. Učenci postanejo po 

ustvarjalnih gibalnih dejavnostih bolj sproščeni, poveča se jim koncentracija, zaradi tega so pri 

likovnem izražanju bolj izvirni in ustvarjalni. Z ustvarjalnim gibom se učenci celostno razvijajo in 

pouk jemljejo kot igro (Geršak, Prunk, 2010). 

Primeri integracije ustvarjalnega giba v likovno umetnost: 

 vizualizacija in izražanje s plesom; 

 didaktične igre z gibanjem in plesom; 

 ustvarjalno-gibalne igre oblikovanja kipov s telesom (statika, simetrija, asimetrija, 

razgibanost …); 

 plesno izražanje ob likovnem delu (oblika, barva – tople/hladne barve, mešanje barv …). 

Šport 

Nekatere plesne vsebine so sestavni del učnega načrta za šport pod vsebinami plesne igre oziroma 

ples, kot na primer ponazarjanje predmetov, živali, rastlih, pravljičnih junakov, gibalno-rajalne igre, 

družabno-plesne igre, ljudske igre in plesi … 
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Primeri integracije: 

 izražanje občutkov in razpoloženja z gibanjem ob glasbeni spremljavi; 

 razvijanje občutkov zadovoljstva ob obvladanju telesa in izražanju z gibanjem; 

 posnemanje predmetov, živali, pojavov in pojmov v naravi, življenjskih situacij; 

 podoživljanje dogodkov, predmetov, odnosov; 

 ponazarjanje predmetov, živali, rastlin, pravljičnih junakov ob notranjih (podoživljanje 

čustvenih stanj, funkcionalnih lastnosti predmetov in lastnega telesa) in zunanjih 

spodbudah (različne zvrsti glasbe, predmeti, drobno orodje); 

 gibanja posameznih delov telesa v različnih smereh, na različnih ravneh in z uporabo 

različnih sil; 

 spoznavanje osnovnih zakonitosti kompozicije, osnovnih glasbenih pojmov, povezanih s 

plesom (ritem, dinamika, tempo); 

 gibalno ustvarjanje in improviziranje na določeno temo; 

 obvladovanje telesa ob hkratnem doživljanju glasbe in plesa, soplesalcev, skupine. 

Glasbena umetnost 

Ustvarjalni gib kot proces ustvarjanja vključujemo v pouk glasbene umetnosti. Ustvarjalni gib lahko 

uporabimo za motivacijo, veliko gibalnih dejavnosti na primer izvajamo v osrednjem delu učne ure, 

lahko pa jih uporabimo tudi ob zaključku ure. Vključujemo jo pri vseh glasbenih dejavnostih 

(izvajanje, poslušanje, ustvarjanje) ter pri razvoju glasbenih spretnosti in znanj. 

Glasbena umetnost nam sama po sebi omogoča veliko ustvarjalnosti. Poleg različnih glasbil (lastna, 

Orffova, improvizirana) lahko pri gibanju uporabimo rekvizite (npr. blago, trakovi, vrvi, elastika, 

naravni materiali, časopisni papir). 

S poslušanjem glasbe in gibanjem ob njej otrok pridobiva prve izkušnje in znanje o glasbi. To 

otrokovo gibanje pa mora učitelj usmerjati z različnimi gibalnimi dejavnostmi, s katerimi bo otrok 

lahko izrazil, kaj čuti, doživlja in razume ob glasbi. 

Primeri integracije: 

 povezovanje gibov in glasbe; 

 gibanje ob petju in ponazarjanje glasbe – bansi; 

 poslušanje glasbe in vživljanje vanjo; 

 izražanje melodije, tempa in ritma s plesom; 

 izvedba glasbeno-plesne pravljice; 
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 izražanje razpoloženja z gibom; 

 glasbene uganke, izštevanke z gibom; 

 ustvarjalne plesne igre, otroški in ljudski plesi, gibalne in rajalne igre; 

 sprostitev ob glasbi in plesu. 
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2.5 SAMOUČINKOVITOST 

2.5.1 Opredelitev samoučinkovitosti 

Pri učiteljih, ki v pouk uspešno integrirajo pristop poučevanja skozi ustvarjalni gib, je pomemben 

dejavnik samoučinkovitost. Ta izhaja iz socialne kognitivne teorije Alberta Bandure (1997), in je 

opredeljena kot prepričanje v lastne zmožnosti nadzora nad lastno dejavnostjo in okoljem.  

Bandura (1986; 1997 v Fesel Martinčevič, 2004, str. 79) predvideva, da posameznikovo vedenje ni 

determinirano zgolj z dednostjo in okoljem, temveč igrajo pomembno vlogo tudi osebni faktorji; 

poleg bioloških tudi kognitivni, čustveni in motivacijski.  

2.5.2 Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti 

V kontekstu delovnega mesta so prepričanja o lastni učinkovitosti  najvplivnejša od vseh prepričanj, 

s katerimi posameznik ocenjuje svojo zmožnost nadzora nad lastno dejavnostjo in okoljem. 

Opredeljena je kot prepričanje v lastne zmožnosti organiziranja in izvedbe dejanj, potrebnih za 

obvladovanje pričakovanih položajev, in zavzema osrednjo vlogo v kognitivnem uravnavanju 

motivacije. Ljudje namreč raven in porazdelitev napora, vloženega v akcijo, uravnavajo z učinki, ki 

jih pričakujejo od svojih dejanj (Frlec, 2005; Fesel Martinčevič, 2004). S tem področjem se ukvarja 

organizacijska psihologija, ki stremi k razumevanju organizacijskega vedenja zaposlenih ter k 

odkrivanju možnosti za izboljšanje potenciala človeških virov (Fesel Martinčevič, 2004). Na 

pomembno vlogo prepričanj o sebi sta z modelom sebstva v delovnih organizacijah opozorila Brief 

in Aldag (1981). Prav tako študije kažejo pomembno vlogo teh prepričanj pri napovedovanju 

motivacije in učinkovitosti zaposlenih (Gist, 1987). Bandura (1997) meni, da imajo prepričanja o 

lastni učinkovitosti pomembno vlogo za delovanje posameznika, saj vzpostavljajo kontrolo nad 

njegovim mišljenjem, čustvovanjem in aktivnostjo. Raziskave potrjujejo, da je prepričanje v lastno 

učinkovitost prisotno na vseh področjih posameznikovega delovanja (Pajeras, 2000 v Fesel 

Martinčevič, 2004, str. 78). Iz tega lahko sklepamo na povezave med samoučinkovitostjo in 

dejansko delovno učinkovitostjo, kar so pokazale tudi mnoge študije (Fesel Martinčevič, 2004).  

Človeško funkcioniranje determinira t. i. recipročni determinizem, ki označuje medsebojno 

povezanost osebnih dejavnikov – bioloških, kognitivnih in čustvenih vplivov okolja in vplivov 

vedenja (Bandura, 1997). Socialna kognitivna teorija poudarja, da ljudje sami organizirajo, 

reflektirajo in regulirajo svoje vedenje (Pajeras, 2000 v Fesel Martinčevič, 2004, str. 79). Preko 
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samoregulatornih mehanizmov lahko človek vpliva na lastno vedenje in ga spreminja, za to pa je 

potrebna samorefleksija, ki jo Bandura (1986) opredeli kot najbolj značilno človeško lastnost in tudi 

najbolj pomembno lastnost socialne kognitivne teorije. Človek osmišlja svoje izkušnje, se 

samovrednoti, raziskuje lastne kognicije in prepričanja o sebi preko samorefleksije. Svoje mišljenje 

in vedenje spreminja v odvisnosti vseh naštetih procesov. Po mnenju M. Fesel Martinčevič (2004, 

str. 79) so med prepričanji, ki izvirajo iz samorefleksije, najbolj ključna prepričanja v lastno 

učinkovitost – tem prepričanjem pravimo samoučinkovitost. 

Učiteljevo prepričanje v lastno učinkovitost vpliva na splošno usmerjenost k izobraževalnemu 

procesu, pa tudi na njegovo specifično aktivnost (Bandura, 19977). Učiteljeva samoučinkovitost 

obsega lastna prepričanja o zmožnosti vplivanja na vedenje učencev in njihov učni uspeh, 

predvsem pri učencih s posebnimi potrebami, učnimi težavami in nizko stopnjo motiviranosti za 

učenje (Friedman, 2003). Bandura (1997) meni, da ustvarjanje učnega okolja, ki je spodbudno za 

razvoj učenčevih kognitivnih kompetenc, temelji predvsem na talentih in samoučinkovitosti 

učiteljev. Predvideva, da učiteljevo prepričanje v njegovo poučevalno učinkovitost (angl. 

instructional efficacy) delno določa, kako strukturira poučevanje v svojih razredih in oblikuje 

učenčevo evalvacijo lastnih intelektualnih zmožnosti. Gibson in Dembo (1984, v Bandura, 1997) sta 

merila prepričanja učiteljev v lastno učinkovitost motiviranja in poučevanja težavnih učencev. 

Merila sta tudi sposobnost preprečevanja vpliva doma in družbe na učenčev kognitivni razvoj. 

Učitelji z visokim občutkom poučevalne učinkovitosti so delovali v prepričanju, da se težavni učenci 

lahko naučijo snovi, seveda ob dodatnih naporih in primernih tehnikah, da je mogoče vključiti 

njihove družine in s pomočjo učinkovitega poučevanja premagati negativne vplive okolice. 

Nasprotno so učitelji z nizkim občutkom poučevalne učinkovitosti verjeli, da lahko le malo naredijo, 

če so učenci nemotivirani in da je vpliv učitelja na učenčev intelektualni razvoj izjemno omejen s 

strani nepodpirajočega ali celo nasprotujočega vpliva doma in okolice. 

Bandura (1997) meni, da lahko učiteljeva samoučinkovitost usmerja učiteljevo ravnanje in 

pripravljenost za uporabo različnih strategij in tehnik. Posledično Bandura (prav tam) ugotavlja, da 

učiteljeva prepričanja o lastni samoučinkovitosti delno determinirajo, kako bodo učitelji 

strukturirali učne aktivnosti v razredu. Učitelji z visoko zaznavo lastne učinkovitosti naj bi 

pogosteje preizkušali nove poučevalne pristope in različne strategije (Allinder, 1994; Ghaith in 

Yaghi, 1997; Guskey, 1988 v Pulec Lah, 2013). Prav tako naj bi se pogosteje udeleževali izobraževanj 

in usposabljanj za učitelje ter na splošno izražali več entuziazma v svojem poklicnem delovanju 

(Pulec Lah, 2013).  
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Posameznik se bo izogibal situacijam, za katere bo menil, da presegajo njegove zmožnosti, oziroma 

bo bolj motiviran za spoprijemanje s situacijami, v katerih se bo čutil kompetentnejši. Iz tega sledi, 

da posameznik lahko doseže več, kot je objektivno zmožen, če le verjame v to (Fesel Martinčevič, 

2004, str. 85).  Raziskave so pokazale, da so samoučinkoviti posamezniki uspešnejši pri svojem 

delu (Gist, Schwoerer in Rosen, 1989; Gist, Stevens in Baveta, 1991). 

Mnoge študije so pokazale pomembno povezanost med samoučinkovitostjo in delovno 

učinkovitostjo (Barling in Beattie, 1983; Taylor, Locke, Lee in Gist, 1984; Sadri in Robertson, 1993; 

Tschannen–Moran, 2001). Tudi Bandura (1997) navaja študije, ki so potrdile povezanost med 

samoučinkovitostjo in različnimi delovnimi posledicami; višja kot je bila samoučinkovitost, bolj 

pozitivne so bile posledice.  

2.5.3 Povezave med učiteljevo samoučinkovitostjo in izgorelostjo 

Zaznana neučinkovitost je lahko ključni faktor, ki pripomore k izgorelosti. V tem smislu izgorelost 

na službenem področju lahko definiramo kot trenutek zloma osebe in njenega občutka 

učinkovitosti (Friedman, 2003).  

Cherniss (1993) je povezal občutek samoučinkovitosti z izgorelostjo na delovnem mestu in 

predvideval, da je nizka samoučinkovitost (pomanjkanje zaupanja v lastno učinkovitost) kritični 

faktor pri razvoju izgorelosti. Nekatere študije (Brouwers, 1990; v Fesel Martinčevič, 2004, str. 91) 

so tudi potrdile negativno povezanost med izgorelostjo in samoučinkovitostjo; nižja kot je 

samoučinkovitost, višja je izgorelost in obratno). Bandura (1997) meni, da se nekateri učitelji 

počutijo noč in dan obremenjeni  z motečimi in po uspehu slabimi učenci. Sčasoma njihov občutek 

neučinkovitosti pri poučevanju zahteva stresni davek. Izgorevanje med učitelji ni redko. Zavzema 

sindrome reakcij na dolgoročen stres na delovnem mestu, ki vključuje fizično in čustveno 

izčrpanost, depersonalizacijo ljudi, za katere učitelj deluje, izgubo vsakega občutka osebnega 

dosežka (Jackson, Schwab, Shuler, 1986; Kyriacou, 1987; Maslach, 1982, v Bandura, 1997). Chwalisz, 

Altmaier in Russel (1992, v Bandura, 1997) razlagajo, da je občutek za soočanje z neučinkovitostjo 

povezan z izgorevanjem učiteljev. Ob soočenju z visokim akademskim stresom učitelji s percepcijo 

visoke učinkovitosti usmerjajo svoje napore k reševanju problemov. Nasprotno se učitelji, ki ne 

zaupajo svoji učinkovitosti, poskušajo izogniti reševanju problemov in namesto tega ponotranjijo 

probleme za sproščanje svoje čustvene stiske. Soočanje z zanikanjem sčasoma povzroča čustveno 

izčrpanost, depersonalizacijo in rastoč občutek jalovega početja (Bandura, 1997, str. 242). 
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Študije so pokazale, da je čustvena izčrpanost ena glavnih komponent sindroma izgorelosti in lahko 

predstavlja neposredno mero učinkovitosti  pri vrednotenju percepcije vpliva službe na učitelja 

(Leiter, 1992, v Friedman, 2003). V različnih študijah se je izkazalo, da sta samoučinkovitost in z 

delom povezan stres med seboj povezana (Friedman, 2003). Grau, M. Salanova in Peirò (2001, v 

Friedman, 2003) so ugotovili negativno korelacijo med samoučinkovitostjo in stresom na delavnem 

mestu in ugotavljajo, da je samoučinkovitost močan moderator razmerja med stresorji in izkušnjo 

izgorevanja pri učiteljih (prav tam). Učitelji z nizko zaznano stopnjo učinkovitosti se utapljajo v 

problemih v razredih, so pod stresom in pesimistični glede potenciala učencev za napredovanje. 

Bolj se osredotočajo na samo učno snov, kot na razvoj učencev (Melby, 1995, v Friedman, 2003).  
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Slika 7: Pogostost pojavljanja posameznih besed v teoretičnem delu doktorske disertacije 
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3 OPREDELITEV PROBLEMA 

V teoretičnih izhodiščih smo utemeljili pomen ustvarjalnega giba kot učnega pristopa, pri katerem 

se učenci z gibanjem in skozi gibanje učijo različnih učno-vzgojnih vsebin. Predstavili smo sodobne 

učne pristope, pri čemer ustvarjalni gib umestimo med izkustveno, aktivno in sodelovalno učenje, 

ki spodbuja otrokov celostni razvoj v okviru socialne konstruktivistične paradigme. Učenje z 

uporabo ustvarjalnega giba poveže otrokovo telesno – gibalno dejavnost s psihičnimi procesi 

(Gibbs, 2010). Govorimo o tako imenovani utelešeni kogniciji, ki proučuje povezave um – telo in je 

lahko izhodišče za učenje različnih predmetnih področij z uporabo giba.  

Glede na obstoječe raziskave ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v slovenskem prostoru 

(Kroflič, 1992, 1999) in dosedanje pilotske raziskave (Geršak, Novak, Tancig, 2005; Geršak, 2007; 

Geršak 2014) se ustvarjalni gib v naših šolah uporablja v največji meri kot motivacijsko in 

sprostitveno sredstvo. Učitelji ga integrirajo predvsem pri glasbeni umetnosti, pri ostalih 

predmetnih področjih pa je učenje skozi ustvarjalni gib zanemarljivo.  

Iz lastnih izkušenj in spremljanja primerov dobrih praks, ko učitelji integrirajo ustvarjalni gib v učni 

proces, je zaznati pozitivne učinke na vseh področjih otrokovega razvoja – kognitivnem, čustveno-

socialnem in psihomotoričnem (Geršak, 2007; Geršak, Prunk, 2010; Geršak, 2015). Opažamo pa, da 
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ustvarjalni gib kot učni pristop zaradi nepoznavanja ustvarjalnega giba kot načina učenja in 

poučevanja na različnih predmetnih področjih, kljub vsem pozitivnim učinkom, ki jih lahko prinaša, 

ni razširjen v slovenskih šolah. Zaradi nesistematičnega izobraževanja učiteljev za tovrstni pristop 

mnogo učiteljev izraža potrebo po dodatnem znanju s tega področja, ki se kaže v velikem zanimanju 

učiteljev za udeležbo na različnih seminarjih in strokovnih srečanjih. Avtorica že vrsto let izvaja 

seminarje, strokovne in znanstvene posvete ter konference za večjo prepoznavnost ustvarjalnega 

giba med učitelji. Tovrstna izobraževanja po izkušnjah avtorice pomembno vplivajo na stališča 

učiteljev do omenjenega pristopa in posledično pripomorejo k integraciji ustvarjalnega giba v pouk. 

Da bi pripravili kakovosten model izobraževanja za učitelje in smernice za poučevanje z gibom in 

skozi gib v razredu, je potrebno poglobljeno empirično raziskati učiteljeva prepričanja, stališča, 

znanja in načine integracije giba v pouk. Z našo raziskavo želimo preveriti, v kolikšni meri učitelji 

menijo, da lahko vplivajo na vedenje, razumevanje in počutje učencev ob uporabi ustvarjalnega giba 

kot učnega pristopa in na kakšne načine menijo, da ga lahko vključujejo v svoje delo. Pridobljene 

podatke bomo primerjali z zaznavo učiteljeve samoučinkovitosti pri poučevanju in občutka 

izgorelosti, kar doslej v slovenskem prostoru še ni bilo raziskano. Po avtorici dostopnih podatkih 

tudi v tujini tovrstne raziskave še niso izvedli. Je pa bilo v zadnjem desetletju izvedenih več raziskav 

s področja nevroedukacije – nove vede s področja nevroznanosti, kognitivne znanosti, psihologije 

in izobraževanja, ki podpirajo fenomen utelešene kognicije (Tancig, 2015; Osgood-Campbel, 2015). 

Za namen naše raziskave bomo zato pripravili program izobraževanja, ki bo vključeval tako 

teoretične osnove kot praktične dejavnosti, s katerim bomo izobrazili skupino učiteljev za uporabo 

ustvarjalnega giba na raznih vzgojno-izobraževalnih področjih v osnovni šoli. Z vpogledom v 

samoučinkovitost in kognicije učitelja v povezavi z uporabo in implementacijo ustvarjalnega giba v 

vzgojno-izobraževalnem procesu na različnih predmetnih področjih in pri učencih z različnimi 

učnimi zmožnostmi, nam bo omogočeno oblikovanje smernic za izobraževanja učiteljev v bodoče. 

Prav tako nam bodo rezultati raziskave v pomoč pri pripravi modela implementacije ustvarjalnega 

giba v poučevalno prakso. 
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3.1 TEMELJNI CILJI RAZISKAVE 

Cilji naše raziskave so: 

• opredeliti ustvarjalni gib11 kot celostni in aktivni učni pristop; 

• raziskati primer dobre prakse in predstaviti učinke UG pri učencih, kot jih zaznavajo 

učitelji na šoli. Rezultati nam bodo v pomoč pri oblikovanju raziskovalne baterije in 

programa izobraževanja za učitelje; 

• oblikovati program izobraževanja za učitelje s področja UG pri pouku; 

• izobraziti skupino učiteljev za uporabo UG kot učnega pristopa na različnih vzgojno-

izobraževalnih področjih v osnovni šoli po načelih celostnega in izkustvenega učenja/ 

poučevanja; 

• raziskati stališča in prepričanja učiteljev o vlogi UG pri učenju in poučevanju, načine 

vključevanja UG v pouk in učinke, ki jih zaznajo učitelji pri otrocih pred in po 

izobraževanju učiteljev; 

• ugotoviti, kako učitelji zaznajo lastno samoučinkovitost in izgorelost v povezavi s 

stališči in prepričanji pred in po izobraževanju učiteljev; 

• oblikovati smernice za izobraževanje učiteljev o uporabi UG in pripraviti model 

implementacije UG v poučevalno prakso. 

 

  

                                                             

11 V nadaljevanju ponekod uporabimo namesto poimenovanja »ustvarjalni gib« kratico UG. 
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4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE IN RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 

Glede na zastavljene cilje doktorske disertacije smo za glavni – v večji meri kvantitativni del 

raziskave postavili afirmativne hipoteze in raziskovalno vprašanje (RV2), za pilotski – kvalitativni del 

pa raziskovalno vprašanje (RV1): 

H1: Prepričanja, stališča in zaznava samoučinkovitosti učiteljev pri poučevanju se 

pomembno razlikujejo glede na nekatere prediktorske variable (delovna doba, 

izobraževanje in izkušnje na področju UG, izkušnje s poučevanjem učencev s posebnimi 

potrebami). 

H2: Po izobraževanju se bodo stališča učiteljev do UG v vzgojno-izobraževalnem delu v šoli 

spremenila v smeri  celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja. 

H3: Po izobraževanju se bodo načini uporabe in pogostost UG v vzgojno-izobraževalnem 

delu v šoli spremenili v smeri  celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja. 

H4: Po izobraževanju se bodo prepričanja učiteljev o vključevanju gibalnih dejavnosti pri 

učenju in poučevanju na različnih predmetnih področjih spremenila v smeri  celostnega in 

izkustvenega učenja in poučevanja. 
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H5: Po izobraževanju se bodo prepričanja učiteljev o vlogi gibalnih dejavnosti pri učencih z 

različno učno uspešnostjo oziroma brez ali s posebnimi potrebami spremenila v smeri  

celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja. 

H6: Po izobraževanju se bo učiteljeva zaznava samoučinkovitosti povečala, občutje 

izgorelosti pa zmanjšalo. 

H7: Obstajajo povezave med prepričanji/stališči, načini (pogostostjo) uporabe ustvarjalnega 

giba pri pouku in zaznavo samoučinkovitosti učiteljev. 

 

 RV1: Kakšne so prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in ovire, ki opredeljujejo dobro 

prakso v uporabi UG pri učenju in poučevanju? 

RV2: Kako je izobraževanje vplivalo na poučevanje učiteljev in kakšno je počutje učiteljev ob 

uporabi ustvarjalnega giba pri pouku? 
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5 METODE DELA 

5.1 RAZISKOVALNA METODA 

V raziskavi smo uporabili kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih pristopov, s 

prevladujočo kvantitativno metodologijo (slika 8). Gre za triangulacijo metod (glej Flick, 2006), ki 

pri zbiranju in analizi podatkov prispeva k večji notranji in zunanji veljavnosti rezultatov raziskave 

(Lobe, 2006). 

Raziskava se deli na dva dela, in sicer na pilotsko, kjer smo uporabili kvalitativne metode 

raziskovanja, in glavno – kjer smo uporabili kvantitativno metodologijo z umeščenim manjšim 

kvalitativnim delom za dodatno pojasnitev rezultatov raziskave. Model (pristop) raziskave je test – 

post test za eno skupino – pred in po izobraževanju udeležencev s področja ustvarjalnega giba kot 

učnega pristopa (prediktorska variabla). 
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Slika 8: Triangulacija metod zbiranja in analize podatkov 

 

5.2 UDELEŽENCI RAZISKAVE 

Za glavni del raziskave smo iz osnovne populacije 15585 učiteljev, ki so v šolskih letih 2011/12 in 

2012/13 poučevali v devetletnem osnovnošolskem programu (Statistični urad RS, 2012), v vzorec 

zajeli 121 (0,7 %) učiteljev iz desetih različnih slovenskih regij. Povabilu za sodelovanje v raziskavi se 

je odzvalo 121 učiteljev, a smo po pregledu izpolnjenih merskih instrumentov v vzorec vključili 112 

udeležencev (prva meritev), oziroma 121 udeležencev (druga meritev). V vzorec, na katerem 

temeljijo analize, smo zajeli 112 osnovnošolskih učiteljev, ki so bili vključeni v prvo in drugo 

ponovljeno merjenje.   

Vzorec učiteljev je bil izbran namensko. Vključili smo učitelje, ki so se na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani udeležili izobraževanja Učenje in poučevanje skozi gibalno-plesne dejavnosti 

oziroma Ustvarjalni gib kot učni pristop, razpisanega v Katalogu programov nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki jih za posamezno 

šolsko leto odobri Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Odločitev učiteljev za sodelovanje 

v raziskavi je bila prostovoljna.  

Za pilotski del raziskave smo v študijo primera dobre prakse vključili 4 učiteljice iz Osnovne šole 

Trnovo v Ljubljani, ki že dalj časa (10–21 let) integrirajo gib v pouk v obliki izraza telesa ob glasbi 
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(ITG) kot del konvergentne metodologije po Wambachovem modelu učenja in poučevanja12. Tri 

učiteljice so v šolskem letu 2010/11 učile na razredni stopnji, in sicer v  1., 3., 4. razredu in ena angleški 

jezik od prvega do petega razreda. V šolskem letu 2010/2011 je bila njihova delovna doba: 16, 17, 23 

in 25 let. Fokusno skupino so na podlagi namenskega vzorčenja (po Vogrinc, 2008) sestavljale 

učiteljice, ki se ukvarjajo s področjem, iz katerega je bila obravnavana naša tema. 

V nadaljevanju predstavljamo izbrane, za glavni del raziskave pomembne značilnosti učiteljev, kot 

so spol, končana stopnja izobrazbe, delovna doba, delovno mesto, naziv sodelujočih učiteljev, 

regija šole, okolje in tip šole, v kateri poučujejo, razred, ki ga poučujejo in ali imajo izkušnjo 

poučevanja učencev s posebnimi potrebami. 

5.2.1 Demografske in poklicne značilnosti udeležencev raziskave 

V vzorec, na katerem temeljijo nadaljnje analize, smo zajeli 112 osnovnošolskih učiteljev, ki so bili 

vključeni v obe meritvi – pred in po izobraževanju.   

Tabela 4: Število (N) in strukturni odstotki (f) sodelujočih učiteljev glede na spol (podatki so povzeti po Statističnem 
uradu Republike Slovenije in se nanašajo na leto 2012) 

 vzorec populacija 

spol N f % veljavni f % N* f % 

ženski 108 96,4 99,1 14,455 87,8 

moški 1 0,9 0,9 2,003 12,2 

ni podatka 3 2,7    

skupaj 112 100,0 100,0 16,458 100 

Med sodelujočimi udeleženci trije niso podali odgovora na vprašanje o svojem spolu. Izmed 

udeležencev, ki so podali odgovor, so skoraj vsi ženskega spola (99,1 %), kar se nekoliko razlikuje od 

spolne strukture populacije, v kateri je učiteljev moškega spola nekoliko več (12,2%). 

                                                             

12 Izraz telesa ob glasbi (ITG) je del koncepta konvergentne pedagogike, ki sta jo v slovenski prostor vnesla zakonca 
Wambach. Telesni izraz ob glasbi gradi na telesni shemi (poznavanju lastnega telesa, orientacije, lateralizacije in časovno-
prostorske strukturacije). Obravnava biološke in fonetične ritme in je izhodišče za različne dejavnosti učenja: poslušanje 
glasbe, učenje gledanja slike, ustvarjalno pisanje ob glasbi, sliki, slikanje, izvajanje glasbe, petja, zgodovine glasbe, 
zgodovine slikarstva, od pravljice, črtice, novele, poezije, slike do telesnega izraza ob glasbi (koreografije). Hkrati z 
biološkimi ritmi postopoma uvaja specifične vaje kot pripravo na učenje matematike (organizacija prostora, pojem 
množice, pojem količine, pojem ravni, pojem geometrijskih oblik, pojem odprtega in zaprtega kroga, seštevanje, 
odštevanje, množenje, deljenje, stopnjevanje. Telesni izraz ob glasbi je sestavni del pedagogike, v kateri vse dejavnosti 
konvergirajo k istemu cilju: zgraditi uravnovešeno, svobodno in ustvarjalno osebnost (Wambach&Wambach, 1999, str. 
11–13 ). 
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Tabela 5: Zaključena stopnja izobrazbe sodelujočih učiteljev  

izobrazba N f % veljavni f % 

višješolska 3 2,7 2,8 

visokošolska/univerzitetna 102 91,1 93,6 

spec./mag. 4 3,6 3,7 

ni podatka 3 2,7  

skupaj 112 100,0 100,0 

V vzorcu ima večina učiteljev (93,6 %) visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo, medtem ko so 

učitelji z višješolsko izobrazbo (2,7 %) in magisterijem ali specializacijo (3,7%) v manjšini. Trije 

anketiranci niso odgovorili na vprašanje o svoji izobrazbi. 

Tabela 6: Delovna doba sodelujočih učiteljev 

delovna doba N f % veljavni f % 

1 do 5 let 57 50,9 52,3 

6 do 10 let 17 15,2 15,6 

11 do 15 let 18 16,1 16,5 

16 in več let 17 15,2 15,6 

ni podatka 3 2,7  

skupaj 112 100,0 100,0 

Med sodelujočimi učitelji predstavljajo najštevilčnejšo skupino glede na leta delovnih izkušenj tisti 

učitelji, ki so imeli do 5 let delovne dobe – teh je več kot polovica (52,3 %). Po približno 15 % 

sodelujočih učiteljev pa predstavljajo skupine z delovno dobo od 6 do 10 let, 11 do 15 let in z več kot 

16 let delovne dobe. 

Velika večina sodelujočih učiteljev (85,1 %) je bila na delovnem mestu razredne učiteljice oziroma 

učitelja. Po manj kot 5 % učiteljev je bilo vzgojiteljev v prvem razredu, specialnih pedagogov in 

predmetnih učiteljev. Za 11 udeležencev nimamo podatka o delovnem mestu (tabela 7). 
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Tabela 7: Delovno mesto sodelujočih učiteljev  

delovno mesto N f % veljavni f % 

vzgojiteljica predšolskih otrok v 1. razredu 3 2,7 3,0 

razredna učiteljica 86 76,8 85,1 

spec. pedagoginja 4 3,6 4,0 

predmetna učiteljica 3 2,7 3,0 

drugo 5 4,5 5,0 

ni podatka 11 9,8  

skupaj 112 100,0 100,0 

Tabela 8: Naziv sodelujočih učiteljev 

naziv N f % veljavni f % 

brez naziva 60 53,6 56,1 

mentor 31 27,7 29,0 

svetovalec 15 13,4 14,0 

svetnik 1 0,9 0,9 

ni podatka 5 4,5  

skupaj 112 100,0 100,0 
 

Približno polovica sodelujočih učiteljev (56,1 %) je bila še brez naziva, 29 % jih je imelo naziv mentor, 

14% pa naziv svetovalec. 

 

Tabela 9: Regija šole, iz katere prihajajo učitelji 

regija zaposlitve N f % veljavni f % 

Pomurska 0 0 0 

Podravska 3 2,5 2,8 

Koroška 0 0 0 

Savinjska 3 2,5 2,8 

Zasavska 4 3,3 3,7 

Spodnjeposavska 2 1,7 1,9 

Jugovzhodna Slovenija 7 5,8 6,5 

Osrednjeslovenska 55 45,5 51,4 

Gorenjska 16 13,2 15,0 

Notranjsko-kraška 8 6,6 7,5 

Goriška 6 5,0 5,6 

Obalno-kraška 3 2,5 2,8 

ni podatka 14 11,6  

skupaj 121   
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Podatki o regiji so pridobljeni iz evalvacij programa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 

ki jih hrani Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje Pedagoške fakultete v Ljubljani. 

Največ – nekaj več kot polovica učiteljev v vzorcu prihaja iz Osrednjeslovenske regije (51,4 %), 

naslednja najbolj zastopana regija je Gorenjska (15 %), medtem ko je delež učiteljev iz ostalih regij 

manjši od 10 %. V vzorcu ni nobenega učitelja iz Pomurske in Koroške regije.  

Tabela 10: Okolje šole, v kateri učitelji poučujejo. 

okolje šole N f  % veljavni f % 

mestno 53 47,3 49,5 

vaško 30 26,8 28,0 

primestno 24 21,4 22,4 

ni podatka 5 4,5  

skupaj 112 100,0 100,0 

Približno polovica sodelujočih učiteljev (49,5 %) je poučevala na šoli iz mestnega okolja, iz 

primestnega in vaškega okolja pa je prišla približno četrtina učiteljev. 

Tabela 11: Tip šole, v kateri učitelji poučujejo  

tip šole N f  % veljavni f % 

osnovna šola 94 83,9 93,1 

osnovna šola s prilagojenim programom 2 1,8 2,0 

zavod 4 3,6 4,0 

drugo 1 0,9 1,0 

ni podatka 11 9,8  

skupaj 112 100,0 100,0 

Velika večina sodelujočih učiteljev (93,1 %) je zaposlenih na osnovni šoli. Nekaj učiteljev prihaja tudi 

iz različnih zavodov (4,0 %) in osnovnih šol s prilagojenim programom (2,0 %). 

V vzorcu je največ učiteljev poučevalo v prvem razredu (35,7 %), nekaj manj v podaljšanem bivanju 

(20,4 %), drugem razredu (16,3 %) in tretjem razredu (12,2 %). Štirje učitelji so poučevali v 4. razredu, 

8 učiteljev v 5. razredu in po 1 učitelj v vrtcu, 6. razredu in 8. razredu. 14 učiteljev ni podalo podatka 

o razredu, v katerem poučujejo. 
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Tabela 12: Razred, v katerem učitelji poučujejo  

razred N f  % veljavni f % 

vrtec 1 0,9 1,0 
1. razred 35 31,3 35,7 
2. razred 16 14,3 16,3 
3. razred 12 10,7 12,2 
4. razred 4 3,6 4,1 
5. razred 8 7,1 8,2 
6. razred 1 0,9 1,0 
8. razred 1 0,9 1,0 
podaljšano bivanje 20 17,9 20,4 
ni podatka 14 12,5  

skupaj 112 100,0 100,0 

 

Tabela 13: Pogostost poučevanja učencev s posebnimi potrebami 

odgovor N f  % veljavni f % 

nikoli 25 22,3 23,6 

enkrat 17 15,2 16,0 

nekajkrat 42 37,5 39,6 

že velikokrat 22 19,6 20,8 

ni podatka 6 5,4  

skupaj 112 100,0 100,0 
 
Največ učiteljev je nekajkrat poučevalo učence s posebnimi potrebami (37,5 %), nekaj manj nikoli 

(22,3 %), že velikokrat (19,6 %) in enkrat (15,2 %).  
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5.3 MERSKI PRIPOMOČKI 

Za namene raziskave smo sestavili obsežno baterijo merskih pripomočkov. 

V  pilotskem delu smo pripravili: 

 SWOT analizo za raziskavo primera dobre prakse implementacije UG v poučevanje; 

 skupinski polstrukturirani intervju z učitelji – fokusno skupino za dopolnitev podatkov 

SWOT analize za raziskavo primera dobre prakse na šoli, ki že več let uspešno integrira 

učenje skozi gib v pouk. V intervjuju smo naracijo kombinirali s konkretnimi usmeritvenimi 

vprašanji. 

Za glavni del raziskave smo sestavili baterijo vprašalnikov, ki smo jih uporabili pred in po 

izobraževanju.  

Vprašalnike smo združili med seboj, tako da je učitelj reševal en sam vprašalnik pred (glej prilogo 

11.3) in po izobraževanju (glej prilogo 11.4), ki je bil sestavljen  iz več vsebinskih delov : 

 Vprašalnik o splošnih podatkih o učitelju (VSPU), ki so relevantni za raziskavo: izobrazba, 

delovna doba, razred, ki ga poučuje, izkušnje s poučevanjem učencev s posebnimi 

potrebami, izobraževanje in izkušnje s področja UG. 

 Vprašalnik za učitelje o stališčih in prepričanjih o UG (VSPUG) – vprašalnik je bil oblikovan 

za namene raziskave na osnovi že opravljenih pilotskih raziskav. 

 Vprašalnik o učiteljevi uporabi ustvarjalnega giba kot učnega pristopa (VUUG) pri učenju 

in poučevanju na različnih predmetnih področjih ter pri učencih brez ali s posebnimi 

potrebami. Vprašalnik je bil oblikovan za namene raziskave na osnovi že opravljenih 

pilotskih raziskav. 

 Vprašalnik o učiteljevi zaznavi samoučinkovitosti pri poučevanju (VUS) – sestavljen je bil 

na osnovi prevoda in priredbe vprašalnika Teachers efficacy scale (Friedman in Kass, 

2002)13.  

                                                             

13  Pri vprašalniku o samoučinkovitosti VUS smo uporabili vsa originalna vprašanja, izločili pa smo sklop vprašanj 
organizacijske učinkovitosti vezanih na organizacijski vpliv (biti vpliven, prepričljiv in samozavesten v medosebnih 
odnosih na šoli). Uporabili smo le sklop vprašanj organizacijske učinkovitosti vezanih na organizacijsko vključitev (igrati 
ključno vlogo pri participaciji v šoli). Ocene zanesljivosti podlestvic samoučinkovitosti v originalnem vprašalniku so bile 
sledeče: α = 0,62 pri poučevanju, α = 0,74 pri disciplini in upoštevanju razreda ter α = 0,82 pri organizaciji. 
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 Vprašalnik o učiteljevi zaznavi izgorelosti pri poučevanju (VUI) – sestavljen je bil na osnovi 

prevoda The teacher burnout scale (Friedman, 1999)14. 

 Vprašalnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (VMIZŠ) – evalvacijski vprašalnik 

za udeležence izobraževanja15. 

Za pridobitev podatkov za raziskavo je bil uporabljen spletni vprašalnik z vsemi zgoraj omenjenimi 

vsebinskimi deli, ki smo ga na vsaki proučevani enoti uporabili dvakrat – pred izobraževanjem in po 

končanem izobraževanju. Vprašalnik je bil zgrajen na spletu, saj je to omogočalo logistično boljše 

zajemanje podatkov večje množice učiteljev, ki so se udeležili izobraževanja. Ker gre pri naši 

raziskavi za zbiranje podatkov z dvema ponovljenima meritvama, je bilo pomembno, da vprašalnik 

v prvem in drugem merjenju zajame enaka področja, ki jih proučujemo. Pred izvedbo izobraževanja 

po metodi UG smo uporabili vprašalnik AVpred (glej Priloga 11.3), po izvedbi pa anketni vprašalnik 

AVpo (glej Priloga 11.4). 

Vprašalnik smo na podlagi teoretičnih izhodišč, večletnih praktičnih izkušenj in interaktivnega 

dopolnjevanja in korigiranja besedila oblikovali sami (razen vprašalnika o samoučinkovitosti in 

izgorelosti). Pri tem smo sodelovali s skupino desetih ekspertov in izbranih učiteljev razrednega 

pouka. Po upoštevanju njihovih pripomb in komentarjev smo pripomočke dopolnili in oblikovali v 

nedvoumne, razumljive in preproste pripomočke, ki smo jih lahko uporabili na večjem številu 

učiteljev. Celotna zbirka pripomočkov je bila oblikovno in vsebinsko oblikovana tako, da je učitelja 

vodila skozi vsebinske dele merskega pripomočka glede na to, ali je učitelj ustvarjalni gib kot učni 

pristop že poznal in uporabljal ali ne. Če učitelj UG ni poznal oziroma ga še nikoli ni uporabljal pri 

svojem delu, ni odgovarjal na sklop vprašanj o učiteljevi uporabi ustvarjalnega giba kot učnega 

pristopa (VUUG). 

                                                             

14 Vprašalnik o učiteljevi izgorelosti (VUI) smo uporabili v originalni obliki. Ocene zanesljivosti podlestvic izgorelosti v 
originalnem vprašalniku so bile sledeče: α = 0,90 za iztrošenost, α = 0,82 za nedoseganje ciljev in α = 0,79 za 
depersonalizacijio. Za celotno dimenzijo vprašalnika o izgorelosti pa α = 0,90. Oba vprašalnika (o samoučinkovitosti in 
izgorelosti) sta bila uporabljena v raziskavi Self-efficacy and burnout in teaching: the importance of interpersonal-
relations efficacy (Friedman, 2003), zato smo se odločili, da tudi mi uporabimo celoten sklop vprašanj, vezanih na 
samoučinkovitost in izgorelost.  
15  Izobraževanje iz ustvarjalnega giba je potekalo na Pedagoški fakulteti UL v okviru programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju preko MIZŠ. Ob zaključku izobraževanja 
udeleženci preko spletne aplikacije izpolnijo evalvacijski vprašalnik. V namene naše raziskave smo uporabili zbrane 
podatke, ki so arhivirani na Centru za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete 
za šolski leti 2011/12 in 2012/13.  



 

86 

86 Geršak, V. (2016). Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

5.3.1 Vprašalnik o splošnih podatkih o učitelju (VSPU) 

Vprašalnik je zajemal splošne podatke o učitelju, ki so relevantni za raziskavo: spol, izobrazba, 

delovna doba, delovno mesto, pridobljeni naziv, šolsko okolje, tip šole oziroma zavod, razred, ki ga 

poučuje, izkušnje s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami, izobraževanje iz UG, izkušnje s 

področja UG in uporaba UG. V kolikor so učitelji označili, da UG ne uporabljajo pri delu z otroki, na 

sklop vprašanj o učiteljevi uporabi ustvarjalnega giba kot učnega pristopa (VUUG) pri učenju in 

poučevanju na različnih predmetnih področjih ter pri učencih brez ali s posebnimi potrebami niso 

odgovarjali. Učitelji so označili odgovor, s katerim so se strinjali, oziroma so imeli možnost vpisati 

tudi svoj odgovor pod okno »drugo/other«, kjer svojega odgovora niso mogli umestiti med 

predlagane. Vprašalnik je zajemal 13 postavk.  

5.3.2 Vprašalnik o stališčih in prepričanjih o UG (VSPUG) 

V sklopu stališč do ustvarjalnega giba smo merski pripomoček oblikovali glede na različna vsebinska 

področja raziskave. Osredotočili smo se na sledeča polja raziskovanja:  

 kognitivna kategorija – zajema deset postavk in meri stališča učiteljev vezana na učenčevo 

znanje, motiviranost, zbranost, kreativno mišljenje in utelešeno kognicijo; 

 čustveno-socialna kategorija – vključuje štiri postavke in preverja vprašanja vezana na klimo 

v razredu, socialne odnose in počutje učenca; 

 stališča vezana na učitelja – s štirimi postavkami se dotikajo učiteljeve kreativnosti, 

inovativnosti, motiviranosti, počutja in lastnih strategij poučevanja; 

 stališča vezana na učence – imajo tri postavke in so vezana na odziv učencev pri učenju skozi 

ustvarjalni gib glede na starost in spol; 

 organizacija pouka – pet postavk meri mnenja učiteljev, v kakšnem kontekstu uporabiti UG; 

 stališča vezana na učence s posebnimi potrebami – z dvema postavkama smo učitelje 

vprašali za mnenje, ali je uporaba UG pomembna za otroke s posebnimi potrebami in če je 

pristop primeren za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivne učence;  

 učni stili – tri postavke merijo, ali učitelji menijo, da je uporaba UG primerna za vse učence 

ali predvsem za gibalni tip učencev.  

Posamezne lestvice in trditve sklopa Stališč do ustvarjalnega giba so prikazane v Tabeli 14. Trditev 

»Menim, da je pri uvajanju UG v razredu pomembnejši proces kot rezultat« smo obravnavali 

posebej.  
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Vprašanja so bila izbirnega tipa v obliki petstopenjskih lestvic (se nikakor ne strinjam, se ne strinjam, 

se ne morem odločiti, se strinjam, se zelo strinjam). 

Lestvice so teoretično predpostavljene, zato smo v nadaljevanju preverjali njihove merske 

karakteristike, da bi zagotovili njihovo veljavnost in zanesljivost. Opisne statistike posamezne 

trditve v prvi in drugi meritvi so navedene v Tabeli 15. 

Tabela 14: Vsebinska struktura vprašalnika stališč do ustvarjalnega giba.  

dimenzija 
vprašalnika/lestvica 

trditev zaporedna 
številka 
trditve 

kognitivna kategorija Menim, da je uporaba UG pomembna za otrokov celostni razvoj. 1 

Menim, da UG otrokom nudi možnost razvijanja lastnih idej in 
znanja. 

2 

Menim, da UG na učence deluje motivacijsko. 4 

Menim, da pristop učencem omogoča boljše razumevanje učne 
snovi. 

5 

Menim, da pristop izboljša zbranost pri učencih. 6 

Menim, da UG vpliva na domišljijo in kreativno mišljenje otrok. 7 

Menim, da UG kot učni pristop pripomore k trajnejšemu znanju. 10 

Menim, da je otrokova telesno-gibalna dejavnost povezana s 
psihičnimi procesi. 

23 

Menim, da UG omogoča večjo sprostitev otrok. 24 

Menim, da je telo (gibanje) pomembno vključevati v proces vzgoje in 
izobraževanja. 

25 

čustveno-socialna kategorija Menim, da UG pripomore k pozitivni klimi, vpliva na razvoj 
sodelovanja in večjo vključenost učencev v razredu. 

3 

Menim, da se učenci ob takem pristopu zabavajo, nasmejijo, uživajo. 9 

Menim, da uporaba UG v razredu vpliva na boljši odnos učenec – 
učitelj. 

17 

Menim, da UG spodbuja razvoj otrokove samozavesti. 30 
 

stališča – učitelj  Menim, da uporaba UG spodbuja učiteljevo kreativnost in 
inovativnost. 

18 

Menim, da je uporaba UG v razredu za učitelja utrujajoča. 19* 

Menim, da uporaba UG spodbuja učitelja k spreminjanju svojih 
lastnih strategij poučevanja. 

27 

Menim, da je tak način poučevanja za učitelja sproščujoč in 
motivirajoč. 

32 

stališča – učenec Menim, da UG kot učni pristop vnaša nemir med učence. 11* 

Menim, da pri dejavnostih UG raje sodelujejo dekleta kot fantje. 15* 

Menim, da je uporaba UG primerna za učence 1. triade, ne pa tudi za 
starejše učence. 

29* 

stališča –  organizacija pouka Menim, da je UG smiselno uporabiti za motivacijo, ne pa toliko za 
obravnavo učne snovi. 

31* 

Menim, da lahko učitelj uporabi UG pri vseh predmetnih področjih. 20 

Menim, da UG učitelj ne more uporabljati v veliki meri, saj ob razlagi, 
reševanju nalog v delavnih zvezkih in utrjevanju ne ostane dovolj 
časa za gib. 

21* 

Menim, da lahko UG uporabljamo v telovadnici, v razredu ni dovolj 
prostora. 

22* 

Menim, da ne obstaja veliko možnosti, kako UG vključiti v pouk. 28* 

stališča – učenci s posebnimi 
potrebami 

Menim, da je pristop primeren za učence z motnjo pozornosti in 
hiperaktivne učence. 

13 
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Menim, da je uporaba UG pomembna za otroke s posebnimi 
potrebami. 

14 

stališča – učni stili Menim, da uporaba UG ni primerna za vse učence. 8 

Menim, da je pristop primeren predvsem za gibalni tip učencev. 12 

Menim, da je v razredu potrebno uporabljati različne pristope, ki 
upoštevajo tudi kinestetični zaznavni stil učencev in ne samo vizualni 
oziroma slušni. 

26 

proces Menim, da je pri uvajanju UG v razredu pomembnejši proces kot 
rezultat. 

16 

* Z zvezdico so označene trditve, ki se v analizi vrednotijo v obrnjeni obliki (5 = 1, 4 = 2, 3 = 3, 2 = 4, 1 = 5) 

 

Tabela 15: Opisne statistike sklopa Stališča za posamezne trditve v prvi in drugi meritvi 

 št. trditve meritev 1 meritev 2 

N Min Max M SD N Min Max M SD 

1. 109 3 5 4,50 ,520 112 4 5 4,79 ,412 

2. 107 3 5 4,49 ,589 111 4 5 4,80 ,400 

3. 109 3 5 4,49 ,571 112 4 5 4,80 ,399 

4. 109 3 5 4,47 ,537 112 4 5 4,79 ,406 

5. 108 2 5 4,17 ,743 110 3 5 4,65 ,535 

6. 108 2 5 4,18 ,721 112 3 5 4,59 ,529 

7. 109 3 5 4,57 ,583 111 2 5 4,81 ,458 

8.* 108 1 5 2,85 1,198 112 1 5 2,18 1,303 

9. 109 3 5 4,50 ,520 112 4 5 4,75 ,435 

10. 109 2 5 4,23 ,702 111 3 5 4,68 ,507 

11.* 109 1 5 2,27 ,846 112 1 5 2,07 1,071 

12.* 109 1 5 2,61 1,019 111 1 5 2,32 1,113 

13. 109 2 5 3,99 ,739 112 1 5 4,32 ,830 

14. 109 2 5 4,27 ,603 109 1 5 4,46 ,701 

15.* 109 1 5 2,83 1,059 110 1 5 2,46 1,246 

16. 109 2 5 3,90 ,849 111 1 5 3,96 ,999 

17. 109 2 5 4,17 ,646 112 3 5 4,57 ,565 

18. 108 2 5 4,48 ,648 110 3 5 4,67 ,490 

19.* 109 1 5 2,40 ,973 112 1 5 2,19 1,044 

20. 107 2 5 4,02 ,824 111 2 5 4,47 ,685 

21.* 109 1 5 2,72 1,155 112 1 5 2,19 1,119 

22.* 109 1 5 1,98 ,720 112 1 5 1,81 ,800 

23. 109 2 5 4,14 ,687 112 2 5 4,35 ,779 

24. 109 3 5 4,57 ,516 112 4 5 4,78 ,418 

25. 109 3 5 4,66 ,495 111 4 5 4,81 ,393 

26. 109 4 5 4,77 ,422 112 4 5 4,85 ,360 

27. 109 2 5 4,37 ,689 112 1 5 3,87 1,492 

28.* 107 1 5 2,26 1,067 112 1 5 1,98 1,245 

29.* 109 1 4 2,15 ,791 109 1 5 2,65 1,455 

30. 109 2 5 4,25 ,683 112 1 5 3,79 1,436 

31.* 109 1 5 2,56 ,995 111 1 5 2,58 1,325 

32. 109 2 5 3,80 ,858 112 2 5 4,40 ,664 



 

89 

89 METODE DELA 

5.3.3 Vprašalnik o učiteljevi uporabi ustvarjalnega giba kot učnega pristopa (VUUG)  

V tem sklopu vprašalnika (pred in po izobraževanju) smo preverjali, kako pogosto učitelji 

uporabljajo različne načine uporabe UG pri poučevanju, pri katerih predmetnih področjih, koliko so 

učni cilji pri takem poučevanju doseženi, kakšni so odzivi otrok brez in s posebnimi potrebami na 

učenje skozi ustvarjalni gib ter kateri otroci s posebnimi potrebami največ pridobijo pri takem 

načinu poučevanja. Zanimalo nas je tudi počutje učitelja pri tovrstnem poučevanju in odnos vodstva 

šola oziroma sodelavcev ter staršev do poučevanja skozi ustvarjalni gib. V vprašalniku po 

izobraževanju nas je zanimalo tudi, ali je izobraževanje iz UG na kakršenkoli način vplivalo na njihovo 

poučevanje in ali bi se še želeli izobraževati s področja UG. 

Vprašanji o pogostosti uporabe UG (14 in 15) sta bili izbirnega tipa v obliki petstopenjskih lestvic 

(nikoli, do enkrat mesečno, večkrat mesečno, enkrat do trikrat tedensko, več kot trikrat tedensko 

oziroma skoraj pri vsaki uri). Vprašanji o doseganju učnih ciljev in odzivih otrok (16 in 17) sta bili 

izbirnega tipa v obliki petstopenjskih lestvic (nedoseženi/zelo negativni do preseženi/zelo 

pozitivni). Vprašanje 18 – k čemu pripomore učenje skozi UG pri dekletih oziroma fantih je bilo prav 

tako izbirnega tipa v obliki petstopenjske lestvice (1 – najbolj pripomore do 5 – najmanj pripomore).  

Izbirnega tipa s petstopenjsko lestvico (od zelo slabo do zelo dobro) je bilo tudi vprašanje o počutju 

učiteljev, ko uporabljajo to metodo (21). Ostala vprašanja (19, 20, 22, 23) so bila izbirnega tipa, kjer 

so se učitelji odločili za en odgovor, ki jim je najbolj ustrezal, oziroma so imeli možnost vpisati tudi 

svoj odgovor pod okno »drugo/other«, kjer svojega odgovora niso mogli umestiti med predlagane. 

Celoten vprašalnik je zajemal 10 enot. Sestavljen je bil za namene raziskave na osnovi  že opravljenih 

pilotskih raziskav. 

5.3.4 Vprašalnik o učiteljevi zaznavi samoučinkovitosti pri poučevanju (VUS) 

V tem sklopu smo uporabili vprašalnik o učiteljevi zaznavi samoučinkovitosti pri poučevanju. 

Sestavljen je bil na osnovi prevoda in priredbe vprašalnika Teachers efficacy scale (Friedman in Kass, 

2002). V prvem delu nas je zanimala razredna učinkovitost, znotraj katere smo preverili sledeče 

lestvice: 

 Poučevanje – sedem postavk meri učiteljev občutek, ali je učinkovit pri poučevanju (na 

primer, ali je ustvarjalen in zanimiv, zna motivirati učence, jih uspešno poučevati, je 

sposoben improvizirati, ko je to potrebno, se je zmožen učiti na podlagi napak). 
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 Disciplina – tri postavke merijo učiteljevo spremljanje, nadzor in premagovanje 

disciplinskih težav v razredu. 

 Upoštevanje razreda – sedem postavk meri učiteljevo sposobnost ohranjanja odprte 

komunikacije med učenci in učiteljem, medsebojno zaupanje in spoštovanje, skrb za 

potrebe učencev in medosebno toplino. 

V drugem delu vprašalnika nas je zanimala organizacijska učinkovitost in sicer: 

 Organizacijska vključenost – ključna vloga učitelja pri participaciji v šoli oziroma občutek 

posameznika, da je dejaven pri uresničevanju šolskih zadev – pet postavk meri učiteljev 

občutek, da lahko sodeluje pri šolskih dejavnostih, vpliva nanje in jih spreminja. To lestvico 

poimenujemo Organizacija. 

Odgovori so bili ocenjeni na petstopenjski lestvici, razvrščeni od »se nikakor ne strinjam« do »se 

zelo strinjam«.  Višje strinjanje na lestvici je pomenilo višjo zaznano samoučinkovitost oziroma višjo 

stopnjo izgorelosti. Posamezne lestvice in trditve sklopa Samoučinkovitost so prikazane v Tabeli 16. 

Opisne statistike posamezne trditve v prvi in drugi meritvi so v Tabeli 17.   

Tabela 16: Vsebinska struktura vprašalnika učiteljeve zaznane samoučinkovitosti 

dimenzija 
vprašalnika/lestvica 

trditev zaporedna 
številka 
trditve 

poučevanje Menim, da sem zanimiv(a) in motivirajoči(a) učitelj(ica). 1 

Menim, da znam improvizirati, ko med poučevanjem v razredu pride do 
sprememb razmer. 

2 

Menim, da sem zelo ustvarjalen(a) pri delu z učenci. 3 

Menim, da znam povezovati učno snov z vsakodnevnimi zanimanji učencev. 4 

Menim, da se na osnovi kritike zmorem naučiti novih stvari. 5 

Menim, da ne morem narediti veliko za to, da bo večina mojih učencev dosegla 
dobre ocene. 

6 

Menim, da težko dosežem dober učni uspeh pri mojih učencih. 7 

disciplina Menim, da z lahkoto obvladam motnje v razredu. 8 

Menim, da v razredu dovolj dobro rešujem probleme z disciplino. 9 

Menim, da dovolj dobro obvladam neprimerno vedenje, ne da bi povzdignil(a) 
glas. 

10 

upoštevanje 
razreda 

Menim, da imam sposobnost, da v razredu spodbudim učence k svobodnemu 
izražanju misli in občutkov. 

11 

Menim, da sem prožen(a) in prilagodljiv(a) v odnosih z učenci. 12 

Menim, da vzdržujem dobre odnose s starši v dobro učenca. 13 

Menim, da lahko spodbudim k učenju tudi najbolj nemotivirane učence svojega 
razreda. 

14 

Menim, da imam sposobnost videti učenca kot celostno (celo) osebo, pri kateri 
je učenje le en njen del. 

15 

Menim, da razpoznam učenčeve probleme in jih rešujem še preden se stanje 
poslabša. 

16 

Menim, da lahko pomagam vsem učencem izbrati in doživeti vrsto različnih 
aktivnosti, medtem ko so v šoli. 

17 



 

91 

91 METODE DELA 

organizacija Menim, da lahko igram pomembno vlogo pri reševanju večjih problemov na 
ravni šole. 

18 

Menim, da šolskemu vodstvu lahko ponudim inovativne ideje in konstruktivne 
rešitve problemov. 

19 

Šoli nudim koristne ideje in pobude. 20 

Menim, da imam ključno vlogo v šoli. 21 

Menim, da bi v šoli lahko dobil(a) boljši položaj, če bi to želel(a). 22 

Tabela 17: Opisne statistike spremenljivk sklopa Samoučinkovitost v prvi in drugi meritvi 

 št. trditve meritev 1 meritev 2 

N Min Max M SD N Min Max M SD 

1. 109 2 5 4,09 ,519 112 3 5 4,21 ,522 

2. 109 3 5 4,39 ,508 112 2 5 4,52 ,569 

3. 109 2 5 3,99 ,700 111 2 5 4,15 ,663 

4. 109 3 5 4,19 ,518 112 2 5 4,29 ,592 

5. 108 2 5 4,24 ,625 112 2 5 4,42 ,610 

6. 109 1 5 1,95 ,947 110 1 5 1,96 1,022 

7. 109 1 4 1,85 ,678 111 1 5 1,78 ,957 

8. 109 1 5 3,39 ,932 111 1 5 3,70 ,900 

9. 108 2 5 3,88 ,607 111 2 5 4,05 ,658 

10. 109 1 5 3,26 ,937 112 1 5 3,62 1,007 

11. 108 2 5 4,11 ,674 112 2 5 4,28 ,618 

12. 108 1 5 4,22 ,631 111 3 5 4,44 ,534 

13. 108 2 5 4,27 ,557 111 3 5 4,46 ,518 

14. 108 1 5 3,74 ,728 112 1 5 3,99 ,777 

15. 109 2 5 4,20 ,574 111 3 5 4,43 ,550 

16. 105 2 5 3,96 ,619 112 2 5 4,04 ,614 

17. 108 2 5 3,96 ,528 110 2 5 4,22 ,641 

18. 109 2 5 3,48 ,919 110 1 5 3,59 ,951 

19. 108 2 5 3,62 ,872 110 2 5 3,79 ,814 

20. 109 1 5 3,74 ,832 110 1 5 3,86 ,784 

21. 109 1 5 2,80 ,970 110 1 5 2,77 1,046 

22. 108 1 5 2,95 ,869 110 1 5 2,96 ,995 

Za posamezne sklope merskih pripomočkov smo preverili veljavnost in zanesljivost; postopki so 

podrobneje opisani v poglavju 7.1.  

5.3.5 Vprašalnik o učiteljevi zaznavi izgorelosti pri poučevanju (VUI) 

V tem sklopu smo uporabili vprašalnik o učiteljevi zaznavi izgorelosti pri poučevanju. Sestavljen je 

bil na osnovi prevoda vprašalnika The teacher burnout scale (Friedman, 1999). V sklopu Izgorelosti 

so nas zanimale lestvice iztrošenost, nedoseganje ciljev in depersonalizacija. Posamezne lestvice 

in trditve sklopa Izgorelost so prikazane v tabeli 18. Opisne statistike posamezne trditve v prvi in 

drugi meritvi so navedene v Tabeli 19.   



 

92 

92 Geršak, V. (2016). Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

Ta sklop vključuje 14 enot, pri čemer se izgorelost meri s tremi lestvicami:  

 iztrošenostjo – pet postavk meri utrujenost, izčrpanost in izgorelost; 

 nedoseganjem ciljev – pet postavk meri učiteljev neuspeh pri poučevanju, neuresničena 

pričakovanja in neizpolnitev v učiteljskem poklicu; 

 depersonalizacijo – nezadovoljstvo z učenci, ki jih učitelj poučuje, se meri s štirimi 

postavkami. 

Odgovori so bili ocenjeni na petstopenjski lestvici, razvrščeni od »se nikakor ne strinjam« do »se 

zelo strinjam«. 

Tabela 18: Vsebinska struktura vprašalnika stališč do izgorelosti 

dimenzija 
vprašalnika/lestvica 
 

trditev zaporedna 
številka 
trditve 

iztrošenost Zaradi pouka se počutim čustveno izčrpano. 23 

Zaradi pouka se počutim izgorelo. 24 

Zaradi pouka se počutim utrujeno. 25 

Zaradi pouka se počutim izžeto. 26 

Zaradi pouka se počutim fizično iztrošeno. 27 

nedoseganje ciljev Menim, da bi lahko svoje osebne in profesionalne sposobnosti 
bolje izkoristil(a) v drugem poklicu kot pri poučevanju. 

28 

Menim, da me poučevanje ne izpolnjuje. 29 

Menim, da mi kot učitelju ne gre tako dobro. 30 

Menim, da bi ponovno izbral(a) poučevanje, če bi se moral(a) še 
enkrat odločiti. 

31* 

Menim, da se moja pričakovanja o poučevanju niso uresničila. 32 

depersonalizacija Menim, da se moji učenci v resnici ne trudijo dovolj. 33 

Menim, da mojim učencem v resnici ni dosti do tega, da bi bili 
dobri. 

34 

Menim, da se moji učenci v resnici ne želijo učiti. 35 

Menim, da bi raje imel(a) boljše učence, kot te, ki jih imam. 36 

* Z zvezdico so označene trditve, ki se v analizi vrednotijo v obrnjeni obliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

93 METODE DELA 

Tabela 19: Opisne statistike spremenljivk sklopa Izgorelost v prvi in drugi meritvi 

 št. trditve meritev 1 meritev 2 

N Min Max M SD N Min Max M SD 

23. 109 1 5 2,30 ,986 109 1 4 2,05 ,896 

24. 109 1 5 2,15 ,837 110 1 5 1,96 ,877 

25. 109 1 5 2,91 1,127 110 1 5 2,55 1,216 

26. 109 1 5 2,29 ,946 110 1 5 2,05 ,962 

27. 107 1 5 2,18 ,833 109 1 5 2,01 ,986 

28. 109 1 4 1,87 ,747 112 1 4 1,68 ,762 

29. 109 1 5 1,75 ,784 111 1 5 1,67 ,908 

30. 109 1 4 1,73 ,662 111 1 4 1,58 ,695 

31.* 107 1 5 4,09 1,014 111 1 5 4,32 ,963 

32. 109 1 4 1,89 ,774 112 1 4 1,62 ,647 

33. 109 1 5 2,35 1,057 112 1 4 1,98 ,890 

34. 109 1 5 2,04 ,838 112 1 4 1,72 ,808 

35. 109 1 5 1,89 ,854 109 1 4 1,67 ,782 

36. 109 1 4 1,73 ,868 112 1 4 1,62 ,852 

* Interpretacija trditve je obratna – višje strinjanje s trditvijo kaže na manjšo izgorelost. 

Za posamezne sklope merskih pripomočkov smo preverili veljavnost in zanesljivost. Postopke 

podrobneje opišemo v poglavju 7.1. Merske karakteristike originalnega vprašalnika pa smo 

predstavili v poglavju 5.3. 

 

5.3.6 Vprašalnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (VMIZŠ) 

Evalvacijski vprašalnik so udeleženci izobraževanja izpolnjevali po zaključenem izobraževanju preko 

spletne aplikacije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vprašalnik je zajemal 5 enot; 

vprašanja so se vezala na učiteljev motiv za udeležbo na izobraževanju, želje po dodatnih 

izobraževanjih s področja UG in ocene programa z različnih vidikov: 

 z vidika vsebin in metod dela; 

 z vidika uporabnosti; 

 z vidika organizacije in izvedbe. 

Vprašanja so bila izbirnega tipa, kjer so se učitelji odločili za en odgovor, ki jim je najbolj ustrezal, 

oziroma so odgovore razvrstili na lestvici glede na njihovo strinjanje (glej poglavje 7.4). Že zbrane 

podatke smo pridobili na Centru za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani. Na vprašanja je odgovorilo 112 učiteljev, ki so se udeležili izobraževanja.  
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5.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Podatke za pilotski del raziskave smo zbrali s fokusno skupino učiteljic v obliki SWOT analize in 

polstrukturiranega intervjuja na Osnovni šoli Trnovo v mesecu aprilu 2011. 

Podatke za glavni del raziskave smo pridobivali v času poteka izobraževanj z naslovom Učenje in 

poučevanje skozi gibalno-plesne dejavnosti oziroma Ustvarjalni gib kot učni pristop, ki so na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekala v obdobju od aprila 2012 do maja 2013 (slika 9). 

Tovrstna izobraževanja doktorska kandidatka prijavlja in izvaja že vrsto let v okviru razpisanih 

seminarjev v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju, ki jih za posamezno šolsko leto odobri Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. Udeleženci so informacijo o izobraževanju našli v katalogu, poleg tega pa je Center 

za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani poslal vabila 

za izobraževanje bivšim diplomantom razrednega pouka Pedagoške fakultete. O seminarju so bili 

obveščeni tudi učitelji, ki so med naslovniki prejemanja informacij s strani Javnega sklada Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti. Prostovoljno se je na seminar prijavilo veliko število učiteljev, zato 

smo v šolskem letu 2011/12 zaradi velikega števila prijavljenih kandidatov izvedli seminar v treh 

ponovitvah, v šolskem letu 2012/13 pa v eni izvedbi.  

 

Slika 9: Časovni načrt raziskave 
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Izobraževanje s področja ustvarjalnega giba je vključevalo teoretična izhodišča in izkustvene 

oblike učenja, ki so potekale po Kolbovem modelu učenja z refleksijo lastne prakse.  

Učitelji so prvi dan izobraževanja pred pričetkom delavnice v računalniški učilnici izpolnili spletne 

anketne vprašalnike, nato pa še po zaključenem seminarju. Sodelujočim učiteljem je bila 

zagotovljena anonimnost sodelovanja.  

V empiričnem delu raziskave smo baterijo vprašalnikov uporabili v naslednjem vrstnem redu:  

 Vprašalnik o splošnih podatkih o učitelju (VSPU) so učitelji izpolnjevali pred izobraževanjem 

s področja ustvarjalnega giba; 

 Vprašalnik za učitelje o stališčih in prepričanjih o UG (VSPUG) so učitelji izpolnjevali pred 

izobraževanjem s področja ustvarjalnega giba in po končanem izobraževanju; 

 Vprašalnik o učiteljevi uporabi ustvarjalnega giba kot učnega pristopa (VUUG) so učitelji 

izpolnjevali pred izobraževanjem s področja ustvarjalnega giba in po končanem 

izobraževanju.  

 Vprašalnik o učiteljevi zaznavi samoučinkovitosti pri poučevanju (VUS) so učitelji izpolnjevali 

pred in po izobraževanju s področja ustvarjalnega giba; 

 Vprašalnik o učiteljevi zaznavi izgorelosti pri poučevanju (VUI) so učitelji izpolnjevali pred in 

po izobraževanju s področja ustvarjalnega giba; 

 Vprašalnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (VMIZŠ) so učitelji izpolnjevali preko 

spletne aplikacije ministrstva po končanem izobraževanju. 

Na Osnovni šoli Trnovo v Ljubljani, ki je bila vključena v študijo primera dobre prakse uporabe giba 

pri poučevanju in učenju v obliki pilotske raziskave, smo z učitelji – fokusno skupino, izvedli SWOT 

analizo in skupinski polstrukturirani intervju pred pričetkom izobraževanja iz ustvarjalnega giba za 

učitelje (slika 10). 
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Slika 10: Izvedba raziskave 
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5.5 OPIS PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA O USTVARJALNEM GIBU 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je bilo v okviru razpisanih seminarjev v Katalogu 

programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju16, ki jih za posamezno šolsko leto odobri Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, v šolskem letu 2011/12 ponujeno izobraževanje z naslovom Učenje in poučevanje skozi 

gibalno-plesne dejavnosti. V šolskem letu 2012/13 se je izobraževanje imenovalo Ustvarjalni gib kot 

učni pristop. Izobraževanja so se ponovila v več izvedbah. Oblikovala in izvajala jih je doktorska 

kandidatka. 

V obeh šolskih letih so imela izobraževanja iste cilje in iste vsebine. Potekala so v štirih delih po 4 

ure – v skupnem obsegu 16 ur. Med posameznimi deli izobraževanja so učitelji preizkušali pristop 

v šoli in reflektirali odzive učencev ter lastna opažanja – ta so delili med seboj na ponovnem 

izobraževanju. 

Izobraževanja so vključevala tako teoretična izhodišča z interaktivnimi predavanji kot izkustvene 

delavnice, ki so potekale po Kolbovem modelu učenja z refleksijo lastne prakse. Učitelji so si med 

delavnicami na izobraževanju skozi lastno raziskovanje oblikovali stališča do ustvarjalnega giba in 

ustvarjalno prenašali način dela v pouk z učenci. Po vsakem sklopu izobraževanja so prenesli 

vsebine programa UG v prakso. V razredu so pristop preizkušali in razvijali pri vseh predmetnih 

področjih v različnih organiziranih oblikah. Ob tem so reflektirali lastne izkušnje in opažene odzive 

otrok med učnim procesom. Ob ponovnem izobraževanju (ki je bilo sestavljeno iz več delov z 

vmesnimi daljšimi obdobji za preizkušanje pristopa v praksi) so učitelji delili opažanja med seboj. 

Nekatere izpostavljene dileme smo prediskutirali oziroma jih skozi različne gibalne dejavnosti 

preizkusili tekom delavnice. Na ta način se je načrtovani model izobraževanja tudi dopolnjeval 

skladno s potrebami udeležencev. 

  

                                                             

16 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako šolsko leto objavi Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Naše izobraževanje z naslovom Učenje in poučevanje skozi 
gibalno-plesne dejavnosti je bilo v šolskem letu 2011/12 objavljeno pod vsebino »različne didaktične strategije (projektni 
pouk, raziskovalni pouk …)« (Katalog, 2011). V šolskem letu 2012/13 se je izobraževanje imenovalo Ustvarjalni gib kot učni 
pristop in je bilo v katalogu za učitelje razpisano z istimi cilji in vsebinami (Katalog, 2012). 
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5.5.1 Cilji izobraževanja  

 osvetlitev pomena vključevanja različnih gibalno-plesnih dejavnosti v pouk za doseganje 

ciljev na vseh predmetnih področjih v osnovni šoli; 

 predstavitev konkretnih primerov učenja in poučevanja jezika, matematike, naravoslovja, 

družboslovja in umetniških vsebin skozi ustvarjalni gib; 

 osvojitev pristopov za motivacijo in socializacijo otrok v razredu skozi ustvarjalni gib in 

predstavitev primerov učenja skozi gib za lažje razumevanje učne snovi in trajnejše znanje 

otrok z različnimi učnimi zmožnostmi. 

5.5.2 Oblike dela 

 delavnica; 

 interaktivno predavanje; 

 preizkušanje vsebin v praksi 

5.5.3 Metode dela 

 izkustveno učenje; 

 aktivno učenje; 

 sodelovalno učenje; 

 individualno delo za doseganje ciljev medpredmetnega povezovanja in uvajanja 

ustvarjalnega giba in plesa kot didaktične strategije. 

5.5.4 Potek izvedbe 

Predavanja in delavnice so potekale z aktivno udeležbo udeležencev in poudarkom na 

sodelovalnem in refleksivnem učenju. Skozi ustvarjalne gibalno-plesne dejavnosti so udeleženci 

spoznavali pomen učenja in poučevanja skozi ustvarjalni gib in uporabo le-tega pri različnih učnih 

predmetih in pri učencih z različnimi učnimi zmožnostmi. 

5.5.5 Novosti v povezavi z didaktičnim usposabljanjem 

1. Na področju disciplinarnega znanja za predmete: 

 celostne didaktične strategije učenja in poučevanja skozi gib in ples; 

 procesno-ciljno načrtovanje ustvarjalnega giba kot celostnega učnega pristopa v 

osnovni šoli; 
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 medpredmetno povezovanje ustvarjalnega giba in plesa z vsemi predmetnimi 

področji; 

 kinestetično učenje za otroke z različnimi učnimi zmožnostmi. 

 

2. Na področju strokovnih modulov ali programske enote poučevanja: 

Učitelji in strokovni delavci se usposabljajo skozi izkustveno učenje in refleksijo za medpredmetno 

povezovanje ustvarjalnega giba kot celostnega učnega pristopa v osnovni šoli. Z uresničevanjem 

različnih ciljev pri vseh predmetnih področjih spoznavajo celostno didaktično strategijo učenja in 

poučevanja skozi gib in ples.  

Gre za avtorski model izobraževanja, ki se razlikuje od nekaterih že uveljavljenih vzgojno-

izobraževalnih programov oziroma pedagogik, ki poudarjajo gibanje v procesu učenja, kot so 

evritmija – umetnost giba, ki je psihomotorična sestavina waldorfske pedagogike in ima gibni 

sistem s točno določenimi oblikami. Učni pristop se razlikuje tudi od Wambachove konvergentne 

pedagogike, kjer je telesno in glasbeno izražanje (izraz telesa ob glasbi) izhodišče za različne 

dramske dejavnosti, igro vlog, oblikovanje besedila in kreativno pisanje (Wambach in Wambach, 

1999). Prav tako so razlike v odnosu do pedagogike Montessori, kjer otroci pridobivajo znanje tudi 

skozi fizične izkušnje in pristopa popolnega telesnega odziva (angl. Total physical response), ki se 

uporablja za učenje in poučevanje tujega jezika.  

Ustvarjalni gib kot učni pristop spodbuja ustvarjalne oblike gibanja, kjer učenci sami oblikujejo 

gibanje in se izražajo skozi gib glede na učne vsebine in njihovo doživljanje. Učitelj učence spodbuja 

k ustvarjalnosti, ne pa k v naprej shematičnim gibalnim vzorcem. Poudarek je na izkustvenem 

učenju ob izvedbi in evalvaciji različnih ciljev in postopkov ter strategij poučevanja ob uporabi 

gibalno-plesnih dejavnosti pri pouku jezika, matematike, naravoslovja, družboslovja ter glasbe in 

likovne umetnosti.  

3. Na področju drugega strokovnega dela: 

Učitelji in strokovni delavci se usposabljajo za uporabo giba – kinestetičnega učenja za otroke z 

različnimi učnimi zmožnostmi (poudarek na hiperaktivnih otrocih) in za uvajanje sprostilnih 

dejavnosti v pouk s ciljem vzgoje za mir in nenasilje. 
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4. Povezovanje navedenih novosti z didaktičnim usposabljanjem strokovnih delavcev za uvajanje 

novosti v praksi: 

Učitelji in strokovni delavci se didaktično usposabljajo za uvajanje ustvarjalnega giba kot celostnega 

učnega pristopa v praksi v povezavi z realizacijo procesno-ciljnega načrtovanja, ki daje poudarek na 

aktivnih metodah učenja, medpredmetnem povezovanju in kroskurikularnih temah. 

5.5.6 Teme izobraževanja 

 »ustvarjalni gib pri različnih predmetnih področjih; 

 vloga kinestetičnega učenja pri hiperaktivnih otrocih in otrocih z različnimi učnimi 

zmožnostmi; 

 gibalne in plesne igre v učno-vzgojnem procesu; 

 sprostitvene gibalne dejavnosti« (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 2012, str. 141). 

5.5.7 Refleksija in/ali aplikativne naloge udeležencev 

 

 pisanje portfolia o uporabi različnih gibalno-plesnih dejavnosti za dosego učnih ciljev pri 

različnih predmetnih področjih; 

 analiza dogajanja v razredu po uvedbi ustvarjalnega giba – odzivi otrok; 

 samoevalvacija učnega pristopa. 

5.5.8 Potek programa 

1. srečanje: udeležba na izobraževanju, nato preizkušanje pristopa v razredu. 

2. srečanje: udeležba na izobraževanju in predstavitev ugotovitev iz prakse (refleksija). Sledi 

preizkušanje pristopa v praksi. 

3. srečanje: udeležba na izobraževanju in predstavitev ugotovitev iz prakse (refleksija). Sledi 

preizkušanje pristopa v praksi. 

4. srečanje: udeležba na izobraževanju in refleksija ter samoevalvacija. 
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5.5.9 Potek vmesnih aktivnosti 

 med fazami programa preizkušanje učnega pristopa v razredu – udeleženci praktično 

preizkušajo aplikativne naloge v neposrednem pedagoškem delu ter pripravijo poročila 

z refleksijami; 

 vsebinska področja aplikativnih nalog vključujejo ustvarjalni gib kot učni pristop pri vseh 

predmetnih področjih v šoli (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 2011/12, 2012/13).  

5.5.10 Primer dejavnosti ustvarjalnega giba – lastnosti snovi 

Predstavljamo primer integracije UG v pouk naravoslovja. Učitelji se razdelijo na tri skupine – ena 

skupina dobi na listu zapis trdne snovi, druga kapljevine in tretja plini. Poleg tega so naštete tudi 

nekatere glavne lastnosti snovi 17 . Naloga učiteljev je, da se v skupini dogovorijo, kako bodo 

posamezne lastnosti prikazali neverbalno – s pomočjo svojega telesa. Na voljo imajo nekaj časa, da 

se dogovorijo, preizkusijo ter uskladijo prikaz. Nato vsaka skupina predstavi gibalno sekvenco – 

prikaz lastnosti snovi skozi ustvarjalni gib. Ostali dve skupini ugotavljata, za katero snov gre in 

povzameta, katere so bile prikazane lastnosti.  

Učitelji imajo nalogo, da v obliki timskega dela načrtujejo, kako bodo prikazali posamezne lastnosti 

snovi. Pri tem poskušajo na čim bolj ustvarjalen način prikazati določene lastnosti – z uporabo 

različnih elementov plesa (npr. gibanje na mestu in v prostoru, uporaba nivojev, različnih oblik 

gibanja …). Ob aktivnem in sodelovalnem učenju se skozi tak način dela dosegajo mnogi cilji, ki jih 

lahko apliciramo tudi na učence, ko se učijo različnih vsebin skozi UG; gre za doseganje ciljev na 

kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju z vidika klasifikacije ciljev po različnih 

modelih (npr. Bloom, 1956; Simpson, 1966). Ob tem je poudarjen vidik celostnega učenja. Poleg 

tega pa dosegamo tudi cilje vezane na plesno področje z vidika umetnostne vzgoje.  

                                                             

17 Lastnosti kapljevin: so tekoče, spreminjajo obliko – prevzamejo obliko posode, v kateri se nahajajo, gradniki med sabo 
niso trdno povezani, lahko jih pretakamo, nekatere lahko razpršimo v kapljice, lahko jih pretakamo iz ene posode v drugo. 
Prostornina in masa tekočine se ne spreminta ob pretakanju, spremeni se le oblika, ki zavzame obliko posode.  
Plini – so snovi, ki nimajo stalne oblike in stalne prostornine, razširijo se po celotnem prostoru, nekateri so brez vonja, 
barve in okusa (zrak), drugi imajo vonj in okus. Gradniki so razpršeni (premikajo se po svoje in se zaletavajo). Če želimo 
plin shraniti v posodo, jo moramo zapreti, drugače plin uide iz nje. So stisljivi – če plin močno stisnemo, se utekočini, 
dobimo tekočino, ne tvorijo kapljic, lahko jih pretakamo, prostornina in teža se ne spreminta ob pretakanju, spremeni se 
le oblika, ki zavzame obliko posode.  
Trdne snovi (jeklo, železo, beton), mehke snovi (plastelin, glina) ohranjajo svojo obliko, gradniki so med seboj trdno 
povezani, prostornina se spreminja, ker jih lahko zmeljemo, zdrobimo in razrežemo. Pri tem se spremeni oblika in višina 
v posodi, masa pa ne. Shranjujemo jih tako, da jih zlagamo drugo na drugo, drugo ob drugo, razrežemo ali zložimo 
oziroma tesno stisnemo. 
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5.6 METODE ANALIZE PODATKOV 

Podatke smo obdelali s kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami. Statistična analiza je bila 

narejena s programskima paketoma Microsoft Excel 2010 in IBM SPSS Statistics 21, za kvalitativno 

obdelavo podatkov pa smo uporabili Microsoft Excel in Word 2010.  

5.6.1 Metode kvantitativne analize  

Pri kvantitativni obdelavi podatkov smo se poslužili različnih univariatnih, bivariatnih in 

multivariatnih metod statistične obdelave podatkov, da bi preverili zastavljene cilje raziskovanja. 

Metode univariatne analize smo uporabili za opis osnovnih značilnosti preučevanih pojavov in 

spremenljivk, metode bivariatne analize pa za preverjanje povezanosti dveh neodvisnih 

spremenljivk ali neodvisne in odvisne spremenljivke, medtem ko smo se multivariatnih metod 

poslužili v primeru proučevanja več spremenljivk hkrati.  

Za opis vzorca udeležencev in prikaz osnovnih značilnosti posameznih spremenljivk smo uporabili 

deskriptivno statistiko in sicer frekvenčno porazdelitev odgovorov ter skupno število odgovorov 

na posamezno vprašanje; pri spremenljivkah, merjenih na Likertovi lestvici stališč, pa smo prikazali 

še povprečne vrednosti in standardni odklon od le-teh ter koeficienta asimetričnosti in sploščenosti 

za prikaz porazdelitve odgovorov.  

Negativne vrednosti koeficienta asimetrije kažejo na levo asimetričnost porazdelitve odgovorov, 

medtem ko pozitivne vrednosti kažejo na desno asimetričnost. Vrednost koeficienta asimetrije kaže 

na popolno simetričnost porazdelitve.  

Negativne vrednosti koeficienta sploščenosti kažejo na sploščeno naravo krivulje porazdelitve, 

pozitivne pa na koničastost porazdelitve.  

 Ker imamo opravka s podatki, pridobljenimi v dveh zaporednih meritvah (prva meritev – 

intervencija (izobraževanje) – druga meritev), smo spremembo v stališčih učiteljev do UG z 

različnih vidikov preverjali s t-testom za odvisne vzorce. Vrednosti t statistike, ki se izkažejo 

statistično pomembne na nivoju p<0,05, kažejo na statistično pomembno spremembo v 

stališčih pred in po izobraževanju.  

 Razlike v kriterijskih spremenljivkah (stališča, prepričanja, zaznava samoučinkovitosti) glede na 

prediktorske spremenljivke (delovna doba, izobraževanje in izkušnje z UG, poučevanje učencev 

s posebnimi potrebami, naziv učiteljev) smo preverili z analizo variance (ANOVA). V kontekstu 
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analize variance smo preverili še homogenost varianc z Levenovim testom. Vrednosti F 

statistike, ki so statistično značilne na nivoju p<0,05, nakazujejo obstoj statistično značilnih 

razlik med skupinami glede na posamezni demografski dejavnik pri anketirancih. Z izvedbo 

post-hoc testa  s Sidakovo korekcijo smo natančneje ugotavljali, med katerimi skupinami se 

kažejo razlike.  

 Spremembe v stališčih do uporabe UG, zaznavi samoučinkovitosti in izgorelosti pred in po 

vključitvi v program izobraževanja UG smo preverili z multivariatno analizo variance 

(MANOVO) za odvisne vzorce. V sklopu MANOVE smo preverili stopnjo statistične značilnosti 

Mauchly-jevega testa sferičnosti na posameznih lestvicah in v primeru, da je vrednost testa 

statistično značilna na nivoju p<0,05, upoštevali izračun F statistike po Greenhouse-Geisser-

jevem postopku korekcije.  

 Z analizo korelacij smo preverjali medsebojno povezanost spremenljivk, s katerimi smo merili 

stališča učiteljev do UG, njihovo zaznavo samoučinkovitosti in izgorelosti. Povezanost 

spremenljivk smo preverjali z neparametričnim testom, pri čemer smo pri interpretaciji 

uporabili Spearmanov rho koeficient. Vrednosti Spermanovega koeficienta korelacije, ki so 

statistično značilne, kažejo na obstoj statistično značilnih korelacij med spremenljivkami. 

Zanima nas tudi smer povezave in sicer pozitivne vrednosti koeficienta pomenijo 

premosorazmerno povezanost, negativne vrednosti pa obratno sorazmeren odnos med 

spremenljivkami ter moč povezanosti.  

 Z multiplo regresijsko analizo smo s postopnim vključevanjem prediktorjev (metoda Stepwise) 

opredelili sistem spremenljivk, ki v največji meri napovedujejo učiteljevo samoučinkovitost. V 

tem kontekstu nas zanima delež pojasnjene variance, na katerega kaže vrednost korigiranega 

R2, stopnja statistične značilnosti predpostavljenega modela in vrednosti nestandardiziranih (B) 

in standardiziranih (β) regresijskih koeficientov, ki kažejo na smer in moč vpliva neodvisne 

spremenljivke na odvisno.  

Pred interpretacijo posameznih parametrov napovednega modela smo preverili še morebiten 

obstoj multikolinearnosti med prediktorskimi spremenljivkami v modelu.  

Z analizo glavnih komponent smo identificirali latentne dimenzije, ki pojasnjujejo latentno 

strukturo povezav med manifestnimi variablami namenov uporabe UG v razredu in uporabe UG pri 

različnih predmetih. Glede na lastne vrednosti, grafa drobirja in rezultatov vzporedne analize smo 

izločili ustrezno število komponent in odčitali delež pojasnjene variance.  
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S hierarhičnim aglomerativnim postopkom združevanja učiteljev v skupine po Wardovi metodi 

smo ugotavljali, v koliko skupin bi lahko razvrstili učitelje glede na njihovo rabo posameznih vsebin 

UG in koliko različnih tipov rabe UG lahko izluščimo na podlagi pogostosti uporabe UG na 

posameznih predmetnih področjih. 

Eksploratorno faktorsko analizo po metodi glavnih osi in s poševno rotacijo smo izvedli z namenom 

izvedbe testa enorazsežnosti in kasneje še redukcije merjenih spremenljivk na manjše število 

faktorjev. V tem kontekstu smo izvedli preizkus zanesljivosti oziroma notranje konsistentnosti 

merjenih spremenljivk, na katero sklepamo na podlagi vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa. 

Opravili smo še preizkus ustreznosti vzorčenja (Kaiser-Meyer Olkin preizkus) in preverili hipotezo 

neodvisnosti merjenih spremenljivk z Bartlettovim preizkusom sferičnosti.  

Za predstavitev rezultatov v tabelah smo uporabili različne simbole in okrajšave, ki so predstavljeni 

v tabeli 20. 

Tabela 20: Legenda uporabljenih statističnih znakov v tabelah oziroma znakov uporabljenih za opis podatkov 

okrajšava pomen 

N število enot 

f frekvenca 

F%  frekvenca v odstotkih 

M aritmetična sredina 

Me mediana 

SD standardni odklon 

Min najmanjša vrednost 

Max največja vrednost 

KA koeficient asimetrije 

KS koeficient sploščenosti 

F vrednost f statistike 

df stopinje prostosti 

p stopnja statistične značilnosti 

p stopnja statistične značilnosti 

η2 eta; delež pojasnjene variance 

MD razlika povprečij (angl. mean difference) 

EFA eksploratorna faktorska analiza 
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ANOVA analiza variance 

t vrednost t statistike 

R2 delež pojasnjene variance 

B nestandardizirani regresijski koeficient 

β standardizirani regresijski koeficient 

 

5.6.2 Metode kvalitativne analize 

V glavnem delu raziskave so anketni vprašalniki vključevali tudi vprašanja odprtega tipa, zato smo 

v raziskavi poleg kvantitativne uporabili tudi kvalitativno obdelavo podatkov. Prav tako smo v 

pilotskem delu raziskave za analizo polstrukturiranega intervjuja v fokusni skupini uporabili 

kvalitativno obdelavo podatkov. Poleg splošne sestave intervjuja na osnovi predhodno izvedene 

SWOT analize, v kateri smo si zastavili cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegli, smo si vnaprej pripravili 

nekaj bistvenih vprašanj odprtega tipa, preostala vprašanja pa smo oblikovali sproti med potekom 

intervjuja (po Sagadin 1995; Drever, 1997, v Vogrinc, 2008). Intervju s fokusno skupino nam je 

namreč omogočal, da so se posamezne učiteljice v okviru skupine odzivale na mnenja ostalih, saj 

pri »fokusnem intervjuju raziskovalec ne postavlja vprašanj vsakemu članu fokusne skupine 

posebej, ampak raje spodbuja skupinsko diskusijo« /…/. (Vogrinc, 2008, str. 110).  

Celoten pogovor v fokusni skupini je bil zvočno posnet, nato pa dobesedno zapisan – naredili smo 

transkripcijo intervjuja.  

Pri analizi intervjuja in odprtih vprašanj v anketnem vprašalniku smo uporabili kvalitativno analizo 

gradiva: kodiranje izjav, njihovo kategoriziranje, poimenovanje kategorij in interpretacijo gradiva 

(po Mesec, 1998; Silverman, 2001; Flick, 2006). Odgovorom smo pripisovali odprta gesla (odprte 

kode, kratke označevalne besede ali stavke, ki opisujejo vsebino odgovora), nato smo oblikovali 

različne vsebinske kategorije. Za obdelavo podatkov smo uporabili odprto kodiranje (Strauss in 

Corbin, 1990, v Vogrinc, 2008). Na koncu smo sešteli frekvence posameznih kategorij in jih 

interpretirali. V rezultatih smo podali tudi nekaj tipičnih, zanimivih oziroma presenetljivih 

odgovorov za lažje razumevanje zaključkov študije. 

Poleg intervjuja smo izvedli tudi SWOT analizo, ki opredeli prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti 

in ovire (angl. strengths, weaknesses, opportunities, threats), ki jih udeleženci raziskave vpisujejo v 

tabelo. V naši raziskavi smo ugotavljali, kakšne so prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in ovire, ki 



 

106 

106 Geršak, V. (2016). Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

opredeljujejo dobro prakso v uporabi izraza telesa ob glasbi v Osnovni šoli Trnovo, Ljubljana. 

Analizo smo izvedli 18. 4. 2011 na Osnovni šoli Trnovo s štirimi učiteljicami, ki so bile vključene v 

fokusno skupino tudi pri izvedbi intervjuja. 

5.6.3 Upoštevanje etičnosti raziskovanja 

V vseh fazah raziskave smo upoštevali temeljna načela kodeksov etike raziskovanja na področju 

družboslovja (Tancig, 2009). Udeležencem izobraževanja »Učenje in poučevanje skozi gibalno-

plesne dejavnosti« oziroma »Ustvarjalni gib kot učni pristop« ter učiteljem fokusne skupine smo v 

začetku izobraževanja predstavili metodo, cilje in dobrobiti raziskovanja. Zagotovili smo 

prostovoljno udeležbo in pridobili pisno soglasje za sodelovanje. Zagotovljena je bila anonimnost, 

zaupnost in zaščita podatkov. Rezultati raziskave so predstavljeni na agregiranem nivoju, pri čemer 

identifikacija posameznih anketirancev ni možna.  
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6 REZULTATI PILOTSKE RAZISKAVE Z INTERPRETACIJO 

6.1 KAKŠNE SO PREDNOSTI, POMANJKLJIVOSTI, PRILOŽNOSTI IN OVIRE, KI 

OPREDELJUJEJO DOBRO PRAKSO V UPORABI USTVARJALNEGA GIBA 

PRI UČENJU IN POUČEVANJU 

V raziskavi smo si zastavili raziskovalno vprašanje, s katerim smo želeli preveriti prednosti, 

pomanjkljivosti, priložnosti in ovire, ki jih zaznavajo učitelji ob integraciji giba v učenje in 

poučevanje. Učiteljice, ki smo jih vključili v fokusno skupino za izvedbo SWOT analize in 

polstrukturiranega fokusnega intervjuja, že vrsto let v poučevanje vključujejo gibanje in ples 

oziroma izraz telesa ob glasbi – po Wambachovi metodologiji18.  

                                                             

18  Metodologijo izraza telesa ob glasbi (ITG) smo podrobneje opisali v poglavju 5.2 Udeleženci raziskave. 
Wambach&Wambach (1999, str. 11) izraz telesa ob glasbi opredelita kot »dejavnost, ki osvobaja in predvsem oblikuje 
osebnost ter združuje misel in dejavnost, duha in telo«. Po njunem mnenju gibalno-plesne dejavnosti neposredno vplivajo 
na razvoj inteligentnosti, kajti le-te ustvarjajo, združujejo in razširjajo mentalne slike, ki jih hrani in pomaga ustvarjati 
množica čutnih spodbud, poleg tega pa spodbujajo tudi abstraktno mišljenje (prav tam). 
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6.1.1 SWOT analiza – opredelitev prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in ovir dobre prakse 

V pilotski raziskavi smo ugotavljali, kakšne so prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in ovire  (angl. 

strengths, weaknesses, opportunities, threats), ki opredeljujejo dobro prakso v uporabi izraza telesa 

ob glasbi v Osnovni šoli Trnovo. Iz štirih zapisov učiteljic fokusne skupine (v Prilogi 11.1) so v tabeli 

21 navedeni najpogostejši odgovori v kategorijah: 

 prednosti, dobre strani (angl. Strengths) – notranji dejavniki, ki vplivajo pozitivno na naša 

ravnanja in doseganje določenega cilja; 

 slabosti, pomanjkljivosti (angl. Weaknesses) – predstavljajo šibka področja, kjer bi se lahko 

zadeve izboljšale, in področja, na katerih smo ranljivi; 

 priložnosti, možnosti (angl. Opportunities) – pozitivno delujejo na naša ravnanja; 

 grožnje, ovire, nevarnosti (angl. Threats) – potencialni negativni vplivi, na katere sami 

nimamo močnega vpliva. 

 

Tabela 21: Najpogostejši odgovori učiteljic 

(S, +) PREDNOSTI, DOBRE STRANI 

 socializacija 

 celostni pristop – naravna oblika učenja 

 odpira vse kanale učenja 

 pozitivna klima v razredu 

 domišljija, kreativnost 

 harmoničen razvoj otroka 

(W, -) SLABOSTI, POMANJKLJIVOSTI 

 prostor 

 urnik – čas  

 nerazumevanje pomena ITG-ja, celostnega učenja s strani 

kolegov in staršev 

 učni načrt s predmetno naravnanostjo 

(O, ?) PRILOŽNOSTI, MOŽNOSTI 

 spreminjanje svojih lastnih strategij 

 drugačni načini dela 

 inovativnost učitelja 

 terapevtsko delo z otroki s posebnimi 

potrebami 

 integracija novih metodologij 

 povezave (medrazredne, medoddelčne) 

 življenjska organizacija pouka 

(T, !) GROŽNJE, OVIRE, NEVARNOSTI 

 zunanje institucije 

 predsodki drugih 

 premalo znanja izvajalca 

 izvajaš premalokrat 

 pojmovanje ITG-ja kot plesa, igranja, zapravljanja časa 

namenjenega športu 

 vodstvo šole mora imeti širino znanja na tem področju, 

da lahko motivira učitelje za izvajanje ITG-ja  
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6.1.2 Intervju s fokusno skupino  

Polstrukturirani intervju s štirimi učiteljicami fokusne skupine iz Osnovne šole Trnovo smo izvedli 

po SWOT analizi, ki nas je pri izpeljavi intervjuja usmerila, da smo pripravili izhodiščna vprašanja. 

Vnaprej smo pripravili vprašanja odprtega tipa, preostala pa smo oblikovali med samim potekom 

intervjuja, da so, kot meni Vogrinc (2008), spodbujala skupinsko diskusijo. Transkripcija intervjuja s 

pripisanimi kodami in kategorijami se nahaja v prilogi 11.2. 

Ugotovljene kategorije smo uvrstili med pet širših vsebinskih področij: opredelitev učnega 

pristopa, učenje, čustveno-socialne vsebine, odzivi otrok s posebnimi potrebami in učitelj (tabela 

22).  

Tabela 22: Kategorije in vsebinska področja intervjuja s fokusno skupino 

vsebinska področja kategorije f 

opredelitev učnega pristopa stališča do učnega pristopa   

integracija giba v učenje  

učenje skozi umetnost 

28 

10 

5 

učenje načini učenja 

znanje  

utelešena kognicija (telo – um) 

8 

12 

4 

čustveno-socialne vsebine čustveno-socialne značilnosti 20 

odzivi otrok s posebnimi potrebami  otroci s posebnimi potrebami  16 

učitelj izobraževanje  

osebna rast učitelja 

težave učitelja 

samoučinkovitost učitelja 

organizacijski vidik uporabe učnega pristopa  

19 

4 

2 

3 

23 

Vsebinsko področje Opredelitev učnega pristopa predstavlja večje število kategorij, prikazanih v 

tabeli 22. Kategorija Stališča do učnega pristopa je bila najpogosteje omenjena in združuje 

učiteljeva prepričanja, stališča in védenja o ustvarjalnem gibu kot učnem pristopu, o globljih 

povezavah in vsebinah, ki jih pristop omogoča, o pomembnosti učenja skozi gib, želje učitelja po 

izvajanju, lastnega interesa in spreminjanja učitelja. Učiteljice omenjajo iskanje različnih načinov 

poučevanja, iskanja drugačnih dejavnosti znotraj kurikuluma oziroma iskanja drugačnih učnih 

strategij: »Ves čas smo iskali načine«; »Otroci so drugačni. Oni se ne bodo spremenili, mi se moramo 

prilagoditi«. Omenjen je pozitiven odnos do takega poučevanja že takoj ob seznanitvi s pristopom, 

prepričanje v metodo in potrditev, da je metoda prava: »/…/ je bilo za tisti čas res nekaj zelo 
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revolucionarnega, zelo drugačnega glede na splošni šolski sistem. Jaz sem se v tistem obdobju 

prepričala, da gre za pomembne stvari, ki so pomembne za življenje, da gre za pomembno 

vseživljenjsko učenje. Da so to stvari, ki jih bodo učenci potrebovali na predmetni stopnji in srednji šoli. 

Tako da to me je v bistvu zelo prepričalo. Da je to neka tista prava pot.« Poudarjeno je razvijanje novih 

kompetenc skozi omenjeni pristop: »/…/ razvijalo stvari, ki se sicer niso razvijale.« Omenjeno je, da 

je tako poučevanje postalo učiteljev osebni stil: »Jaz na drugačen način sploh ne bi več znala učiti.«; 

»Ko zapadeš v tak način dela, ne moreš nazaj. Lahko napreduješ, se ustaviš, nazaj pa ne moreš, ker ti 

drugi pristopi niso v redu. In iščeš svoje poti na tej osnovi. Bi mi bilo hudo, če tega ne bi bilo več.« Lasten 

interes učiteljev na šoli kaže, da se pristop uporablja tudi v drugi triadi, ne samo v prvi. Omenjeno 

je, da je ustvarjalni gib prilagojen učni pristop za mlajše učence, ki imajo veliko potrebo po gibanju 

in je prilagojen današnji mladini: »/…/večina otrok, posebno mlajših, je kinestetičnih, tem učencem da 

možnost razumeti stvari na drugačen način.« Učni pristop učitelji primerjajo z Waldorfsko 

pedagogiko: »Všeč mi je bilo, ker je zelo podobna Waldorfski pedagogiki in antropozofiji, da je treba 

paziti pri mlajših otrocih, mlajši kot so, bolj je treba paziti, da ni to akademsko znanje edino, kar se z 

njimi počne«. Poleg pomena za mlajše učence (prva in druga triada) učiteljica izpostavi tudi potrebo 

po uvajanju pristopa na predmetni stopnji: »To bi bilo še bolj potrebno na predmetni stopnji, kjer bi 

najstniki tega morali še več delati, ker imajo še več problemov s svojim telesom, s čustvovanjem, 

komunikacijo, socializacijo …«. Prav tako izpostavijo, da bi otroci s posebnimi potrebami potrebovali 

tako učenje dnevno. Učiteljice menijo, da je ta pristop tudi zdrav, ker se otroci gibajo in ne sedijo 

ves čas v klopi. Navedena je podpora vodstva v smislu spodbujanja in motiviranja učiteljev, 

zaupanja, razvijanja pristopa in osebne angažiranosti ravnateljice: »/…/ ravnateljica je tudi sama 

iskala sebe v tem«; »Lahko delamo. Nas čisto podpira. Ne glede na vse inšpekcije, ne glede na vse, kar 

je bilo. Nekako učitelje tudi spodbuja, motivira. Skrbi, da vse ne zamre in da se pelje naprej.«  

Po številu navajanj je bila kategorija Integracija giba v učenje druga najpogosteje omenjena v sklopu 

opredelitve učnega pristopa. Povezuje primere vključevanja ustvarjalnega giba v pouk v smislu 

medpredmetnega povezovanja pri različnih predmetnih področjih; angleščina, jezik, spoznavanje 

okolja: »Mi smo tudi tulipane sadili skozi gib. In dejansko so našteli vse dele rastline. Pa ne vem, če smo 

se o tem sploh pogovarjali prej, tako da bi jim dajala neke informacije /…/. Ampak so speljali skozi 

glasbo, od korenin, ki so bile čebulice, list, steblo, cvet in na koncu so prišle še čebele, ker so jih slišali v 

glasbi. Do oprašitve in oploditve.« Omenjeno je povezovanje glasbe in giba z drugimi področji, 

poučevanje kot izziv, kot pomoč pri kreativnem pisanju. Učiteljica poudari realizacijo specifičnih 

učnih ciljev skozi gibalne dejavnosti: »Razumevanja matematičnih likov, razumevanja prostorske 

organizacije, abstraktno mišljenje, predstavljivost določene slike, postavljanje trodimenzionalnega v 

dvodimenzionalno in obratno, metodika poslušanja, razvoj ritma, štetje, predstavljivost, zgodovinska 
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dejstva, geografska dejstva, naravoslovje, naravoslovni postopki, naravoslovne vzročnosti in 

posledičnosti.«  

Kategorija Učenje skozi umetnost poudarja vlogo umetnosti v procesu učenja za otrokov celostni 

razvoj in povezavam umetnost – učenje: »/…/ lahko umetnost povežemo z intelektualnim delom«. 

Navedeni so pozitivni učinki integracije umetnosti v učni proces: »Možnost umetnostnega izražanja, 

kreativnosti, razvijanja domišljije, tega vdiha in izdiha, kot je v naravi, in je to naraven način dela /…/«. 

Umetnost učiteljice razumejo tudi kot »počitek za možgane po intenzivnem učenju«, da se lahko 

»absorbira« naučeno. Poleg tega menijo, da (plesna) umetnost omogoča razvijanje domišljije, 

zavedanje telesa v prostoru, času in z drugimi – osnovne elemente plesa.  

Naslednje vsebinsko področje Učenje zajema kategorije Načini učenja, Znanje, Utelešena kognicija 

(telo – um). 

V kategorijo Načini učenja uvrščamo primarno, celostno, ustvarjalno, sodelovalno, višje-nivojsko in 

izkustveno učenje. Učiteljice omenijo, da so ves čas iskale različne pristope oziroma načine 

poučevanja. Izpostavljeno je primarno učenje skozi gib: »Jaz gibanje doživljam, da je to primarna 

človekova dejavnost /…/«. Sodelovalno učenje učitelji izrazijo z: »/…/ skupaj ustvarjamo, kjer se 

učimo eden od drugega.«; /…/ od nekoga pridobim, nekomu dam. In to je dobra podlaga za razvoj 

sodelovalnega učenja«. Omenjeno je Izkustveno učenje na primeru, da otroci skozi gibalne 

dejavnosti drugače doživljajo snov: »/…/ gre za globoko izkustveno učenje, ker pokriva vse čute. Tako 

je potem za vedno«. Poleg tega učiteljice ustvarjalni gib umestijo med višje-nivojsko učenje: »To za 

mene pomeni zagotovo višji nivo znanja. Ne gre za faktografsko reprodukcijo nečesa, gre za to, da 

znanje je tisto, kar lahko umestiš v svoje izkušnje in prejšnje znanje in nato uporabiš. Gre za višje-

nivojsko učenje«.  

Kategorijo Znanje zaobjema poudarek učnega pristopa k doseganju znanja, pri čemer je poudarek 

predvsem na pridobivanju trajnejšega znanja in pridobivanja komunikacijskih zmožnosti. Učiteljice 

omenijo razvoj novih kompetenc: »Je razvijalo stvari, ki se sicer niso razvijale.« Otrokom gib pomaga 

pri spominu in kreativnosti. Učiteljice poudarijo vseživljenjsko učenje: »Drug vidik pridobivanja 

znanja privede do bolj pomembnega, vseživljenjskega. Nekaj, kar ti ostane za vedno«; »Ko nikoli ne 

pozabiš. Znaš. /…/ ker je bilo doživeto, potem tudi nekaj ostane«. Omenjeno je tudi uporabno znanje 

ob zastavitvi funkcionalnih ciljev in viden napredek otrok: »Res ostane znanje. Se vidi napredek«.  
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Kategorija Utelešena kognicija (telo – um) združuje povezave med umom in telesom/gibanjem, pri 

čemer učiteljica poudari: »Se zelo strinjam s tem, da je gibanje pomembno za možgane, za učenje«. 

Omenjeno je, da otroci z gibanjem obvladajo pojme – jih utelesijo, pretvorijo abstraktno v gib in se 

zavedajo telesnosti v komunikaciji: »/…/ kako ljudje, ki imajo osvobojeno telo in prepoznavajo in so 

empatični, ko občutijo skupino skozi telo – lažje vozijo skozi življenje«. 

V Čustveno-socialne vsebine uvrščamo čustveno-socialne značilnosti, ki se izražajo v obliki 

povezanosti med udeleženci učnega procesa, tako med učenci kot med učenci in učiteljem, v 

interakciji, ki se ustvarja med posamezniki, sodelovanju in dobrem počutju v skupini. Izpostavljeno 

je tudi razvijanje čustvene inteligentnosti. Učiteljice navajajo, da se z uporabo ustvarjalnega giba v 

razredu vzpodbuja pozitivne odnose med otroki: »/…/ so sposobni skupaj delati in skupaj živeti«. 

Učiteljice večkrat izpostavijo harmonijo: »Vsakič, ko delamo z otroki, je čisto drugo vzdušje. Čisto 

drugače se ti odnosi postavijo /…/ delujejo harmonično.« Prav tako omenjajo »kemijo«, ki se ob 

tovrstnem načinu dela ustvari v razredu: »Drugače si prideš nasproti, drugače se gledaš, drugače se 

spoznaš. In če bi samo na verbalnem ostali, bi bilo nekaj izgubljenega. V telovadnici ob glasbi se otroci 

drugače sprejemajo in ti jih drugače sprejemaš. Meni se zdi zelo pomembno za socialo«. »To je ena 

posebna kemija, ki se zgodi na eni drugi sferi, ki ni zelo oprijemljiva, /…/ posebno kemijo med tem, kar 

mi smo, ali učitelji ali učenci, in vsak s svojo individualno osebnostjo in vsebino, ki jo prinašamo.« Gib 

pojmujejo tudi kot osvobajanje osebnosti. Učiteljice omenijo, da se z uporabo giba v razredu 

vzpostavljajo temelji medsebojnih odnosov in občutek varnosti pri učencih: »/…/ to daje otrokom 

občutek varnosti – lahko se izrazijo na svoj način.« Večkrat je omenjen tudi sprostitveni vpliv uporabe 

giba na učence: »/…/ da se malo sprostijo«. Navedejo tudi, da imajo otroci tak način učenja radi. 

Odzive otrok s posebnimi potrebami smo združili v enotni kategoriji Otroci s posebnimi potrebami. 

Učiteljice navajajo otroke z različnimi učnimi težavami in motnjami, skupno pa je, da tovrstni pristop 

pomaga otrokom s posebnimi potrebami pri učenju, sodelovanju v skupini in dobrem počutju v 

razredu. Pri nemirnih otrocih učiteljice zaznavajo pozitivne učinke uporabe bobna: »Ker je boben 

strikten /…/ jim daje nezavedno mejo. Jim koristi. Opažam napredek«. Prav tako omenjajo pozitiven 

učinek uporabe bobna pri otrocih z vedenjskimi motnjami in motnjami v komunikaciji. Za te otroke 

navajajo, da se ob uporabi giba v razredu učijo: »/…/ sodelovanja, prilagajanja, vodenja /…/«. Pri 

otrocih z bralno-napisovalnimi težavami omenjajo napredek ob uporabi tovrstnega pristopa in 

možnost preverjanja znanja skozi ta pristop: »/…/ je priložnost, da mnogo bolje izrazi svoje znanje 

skozi gib kot kjerkoli drugje in učitelj ga lahko celo preveri«. Za nadarjene otroke omenijo, da pridejo 

bolj do izraza skozi ustvarjalne gibalne dejavnosti, pri čemer imajo več ustvarjalne svobode in so 

motivirani: »Jih te klasične zadeve zelo omejujejo in so premalo zanimive, da bi sodelovali. Niso 
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motivirani, tu imajo možnost, da nekaj popolnoma svojega dodajo, kar jih motivira«. Pri deklici z 

Downovim sindromom je gib deloval blagodejno za motorični razvoj in motivacijsko. Ni bila 

izpostavljena v skupini: »Je imela možnost, da na svoj način dela tisto, kar je želela izraziti, brez tega, 

da bi bila izpostavljena.« Pri nemirnih, napetih in otrocih s hudo žalostjo učiteljice opažajo, da lahko 

otroci te napetosti sprostijo skozi gib: «To jim pomaga, da lažje te stvari transformirajo«.  Pri otrocih 

s posebnimi potrebami učiteljice navajajo tudi uživanje ob gibalno-plesnih dejavnostih in 

sproščenost. 

Učiteljice so izpostavile tudi vpliv poučevanja z uporabo giba na lasten osebni in profesionalni razvoj 

ter zaznavanje lastne učinkovitosti. Spregovorile so o pomembnosti kontinuiranega izobraževanja 

s tega področja. Omenile so tudi nekatere težave, predvsem organizacijske. Vse te kategorije: 

Izobraževanje, Osebna rast učitelja, Samoučinkovitost učitelja, Težave učitelja in Organizacijski 

vidik uporabe učnega pristopa smo združili pod vsebinsko področje Učitelj. 

V kategoriji Izobraževanje učiteljice opisujejo, da so opravile več izobraževanj po konvergentni 

Wambachovi pedagogiki. Poudarjajo podporo zakoncev Wambach, pomen seminarjev, Pedagoške 

fakultete, da izobražuje bodoče učitelje za tovrstni pristop. Izpostavijo tudi delo na sebi in 

kontinuiteto izobraževanja: »Smo imeli srečo, ker so bila Wambachova izobraževanja kontinuirana, 

imeli smo projekt, zaključno evalvacijo«; »Pa fino je, ko Wambacha prideta. Ker je vedno nekaj novega«. 

»Motivacija po seminarju ti pade. Ko je seminar, spet dobiš zagon. Spet delaš. Čeprav na seminarju 

delamo veliko na sebi, ne toliko za otroke. To bo potrebno ves čas. Če tega nimaš, se izgubiš«. Omenijo 

pomembnost izobraževanja s področja ustvarjalnega giba za bodoče učitelje na fakulteti: »Mi na 

razrednem pouku  smo imeli srečo, da smo imeli možnost izbirnega predmeta Ustvarjalni gib /…/. Vsa 

izobraževanja: Waldorfska pedagogika, Wambach, pet ritmov … v Sloveniji so na razpolago stvari, ki 

jih lahko delamo. Tujina ima pa to že dolgo časa«. Poleg tega izpostavijo interakcijo, ki se zgodi na 

seminarjih za učitelje: »Se mi zdi, da ta interakcija, ki se nam zgodi na seminarju, kdorkoli ga že vodi, 

se med nami nekaj zgodi. Kar je spet neko novo spoznanje«. Učiteljice izražajo močno podporo 

zakoncev Wambach: »/…/ brez Wambacha ne bi šle stvari v tako smer, nas učita. Sta s srcem v tem«. 

Poudarijo tudi pomen Pedagoške fakultete pri izobraževanju bodočih učiteljev na tem področju: 

»/…/ prenos na višji nivo. Pedagoška fakulteta je tista, ki bi morala te stvari, ki se zdaj dokazujejo s 

strani različnih znanosti, podariti študentom v poglobljeno zavest, kako je to pomembno. Brez tega se 

bo to ustavilo«. 

Učiteljice omenijo svojo osebno rast in lastno spreminjanje ob uporabi pristopa. Ta opažanja smo 

združili v kategoriji Osebna rast učitelja: »Meni se zdi, da sem se zelo spremenila skozi to. Spremenila 
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svojo osebnost. /…/ mislim, da sem se v odnosu do svojega telesa spremenila, do razumevanja otrok, 

odraslih, sveta, stvari /…/ da ti kot osebnost tudi napreduješ«. Učiteljica izpostavi tudi užitek in 

zadoščenje ob tovrstnem poučevanju: »Mislim, da je ta dejavnost zadostila v meni tisti skriti jaz ali pa 

skrite potenciale, ki so bili v eni fazi verjetno zatrti. Tako da jih lahko izživim. To mi je v strašni užitek«.  

Ob uporabi učnega pristopa učiteljice pri sebi zaznavajo pozitiven odnos do tovrstnega poučevanja, 

učinkovitost, zavedanje, da dobro delajo, suverenost pri poučevanju, optimizem in dobro počutje. 

Te navedbe smo združili v kategorijo Samoučinkovitost učitelja. Vse učiteljice zaznavajo občutek 

lastne učinkovitosti: »Jaz sem v tem suverena, se mi zdi, da dobro delam in se fajn počutim, da lahko 

to delam«; »Meni se tudi zdi. Saj včasih si obupan, ampak vidiš napredek. Vidiš, kar si vlagal, se vrača. 

Čeprav je težko, ampak vidiš, da gre. Da ima smisel«. 

Kot Težave učitelja je omenjeno, da nekateri učitelji nimajo osvobojenega svojega telesa in 

posledično težko poučujejo na tak način, da bi vključevali gib. Nekateri učitelji imajo težavo: »/…/ 

da ne najdejo ustreznih načinov. Najprej si moraš želeti, potem naučiti in na koncu dajati naprej«. 

Organizacijski vidik uporabe učnega pristopa združuje predvsem nekatere prilagoditve in težave 

vezane na prostor, učni načrt in samo izvedbo učnih ur. Učiteljice navajajo, da je šolska prenova 

odprta do uporabe tovrstnega učnega pristopa, je pa takšen način dela na ravni šole velik zalogaj. 

Predvsem je omenjena stiska s prostorom in številom otrok v razredu: »/…/ meni je največja stiska 

prostor in število otrok, pri četrtem razredu je že kar kriza. Včasih ne moreš.« Pristop se kljub težavam 

izvaja v veliko razredih na šoli, tudi v drugi triadi, ne samo v prvi: »Včasih je bila ena paralelka, zdaj pa 

vse tri paralelke«; »Tudi druga triada že dela«. Učiteljica omeni, da je na začetku imela izraz telesa ob 

glasbi vsak dan. Predvsem pa delo prilagajajo prostoru in času: »/…/ prilagajam prostor, enkrat na 

teden imam telovadnico, tam delam organizacijo, orientacijo v prostoru, poslušanje, ritem, te stvari. 

Ker je pač večji prostor. Ostale dejavnosti pa bolj v razredu /…/«. »Saj se naredi, samo je veliko krajše 

in manj poglobljeno«. Uporabo giba prilagajajo tudi v različnih delih učne ure: »Včasih lahko pelješ 

uro, da imajo podlago, da pridobijo izkušnje. Včasih pa v zaključku narediš. Ali pa vmes. Včasih začutiš, 

da je na sredi treba in takrat narediš«. Učiteljice poudarijo tudi pomen uvajanja ustvarjalnega giba v 

zgodnje predšolsko obdobje v smislu integracije, izhajanja iz otroka in iz doživetega. Prav tako je 

poleg zgodnjega uvajanja učenja skozi gib omenjeno, da je v šoli pomembna kontinuiteta: »Začneš 

v prvem in greš postopoma naprej. V tretjem je težje nekaj narediti, če otroci tega že prej niso delali«. 

Ob uporabi pristopa učitelji omenijo tudi nekatere težave vezane na zunanje dejavnike: »/…/ da se 

te ure jemljejo športni vzgoji in to dobiva jezik. In je bil problem zaradi inšpekcij. In smo začeli drugače 

delati. Finančno pa tudi, ker se krajšajo ure«. 
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6.1.3 Odgovor na RV1: Kakšne so prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in ovire, ki opredeljujejo 

dobro prakso v uporabi ustvarjalnega giba pri učenju in poučevanju? 

Vpogled v različne vidike učenja in poučevanja z integracijo gibalnih dejavnosti v pouk smo pridobili 

z analizo SWOT in polstrukturiranim intervjujem, ki smo ju izvedli s fokusno skupino učiteljic 

Osnovne šole Trnovo. SWOT analiza izpostavi nekatere prednosti, ki jih prinaša vključevanje izraza 

telesa ob glasbi (ITG) v poučevalno prakso in sicer socializacijo, pozitivno klimo v razredu, 

harmoničen razvoj otroka, razvijanje domišljije, kreativnosti, odpiranje vseh kanalov učenja in 

celostno učenje – naravno obliko učenja. Tudi pri intervjuju se kot pomembna kategorija izkaže 

čustveno-socialni vidik, ki se izraža v obliki povezanosti med učenci in med učenci in učiteljem, v 

interakciji, ki se ustvarja med posamezniki, sodelovanju in dobrem počutju v skupini. Učiteljice 

poudarijo vzpostavljanje harmonije in občutka varnosti v razredu. Prav tako pa je omenjen 

sprostitveni vidik, ki ga vnašanje giba v pouk omogoča. Omenjenim področjem je skupno 

poudarjanje nekaterih vidikov psihičnega blagostanja (angl. well-being) v šoli, ki med drugim prav 

tako opredeljuje zadovoljstvo, naklonjenost in dobre medsebojne odnose (Ryan in Deci, 2001, v 

Tancig, 2015a) tako pri učencih kot pri učiteljih. Kaže se tudi v osebni rasti oziroma delu na sebi in 

zaznavanju samoučinkovitosti učitelja, ki se pokažeta kot dve kategoriji znotraj intervjuja.  

O podobnih opažanjih pišejo tudi V. Geršak, B. Novak in S. Tancig (2005), ki so v raziskavi o učinkih 

ustvarjalnega giba, ki jih opažajo učitelji, kot najpogosteje opažen pozitiven učinek uporabe 

ustvarjalnega giba pri pouku navedli zadovoljstvo, sproščenost, pozitivne odnose med otroki in 

med otroki in učiteljem ter telesno aktivnost med poukom. Vpliv ustvarjalnega giba na emocionalno 

stanje učiteljev je raziskovala tudi B. Kroflič (1999, str. 221), ki je na osnovi dobljenih rezultatov 

raziskave potrdila, da »ustvarjalni gib kot metoda pouka pozitivno vpliva na emocionalno stanje 

učiteljev oziroma zmanjšuje nekatere faktorje negativnega razpoloženja učiteljev (agresivnost, 

negativna samoocena), ki se pojavljajo v tradicionalnem pouku«. Integracijo ustvarjalnega giba kot 

pomemben dejavnik za ugodno socialno klimo na šoli v svoji raziskavi izpostavi tudi E. Anttila (2015), 

ki je v obsežnem projektu raziskovala učinke integracije ustvarjalnega giba in plesa na celotno šolo. 

V kontekstu prednosti učiteljice poudarijo vlogo umetnosti v procesu učenja za otrokov celostni 

razvoj ter primarno, celostno, ustvarjalno, sodelovalno, višje-nivojsko in izkustveno učenje – 

načine učenja, ki jih integracija giba v pouk uresničuje. Prednost se kaže tudi v doseganju znanja, 

pri čemer je poudarek predvsem na pridobivanju trajnejšega znanja in komunikacijskih zmožnosti.  
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Te ugotovitve se skladajo s teoretičnimi koncepti, v katere uvodoma umestimo ustvarjalni gib kot 

učni pristop. Ugotovitve se navezujejo na teorijo utelešene kognicije, ki podpira boljše razumevanje 

in trajnejše znanje, če ga učenec pridobi tudi skozi telesno izkušnjo. O učinkih ustvarjalnega giba na 

otrokov kognitivni razvoj, ki jih zaznavajo učitelji, priča tudi kvalitativna raziskava, v katero so bili 

vključeni učitelji, ki so uvajali ustvarjalni gib kot učni pristop v razredu (Geršak, 2014). Učitelji pri 

integraciji giba v pouk z vidika kognitivnega razvoja otroka opažajo višjo motiviranost za učni 

proces, trajnejšo in lažjo zapomnitev posredovanega, večjo zbranost pri pouku in boljše 

razumevanje pojmov in pojavov (prav tam).  

Učiteljice v intervjuju kot prednosti omenijo učinke pristopa na otroke z različnimi učnimi težavami 

in motnjami. Ugotavljajo, da tovrstni pristop pomaga otrokom s posebnimi potrebami pri učenju, 

sodelovanju v skupini in dobrem počutju v razredu. Tudi v raziskavi B. Kroflič (1999) se je ustvarjalni 

gib izkazal kot primerna metoda pri delu z otroki z različnimi posebnimi potrebami. O tem pričajo 

tudi raziskave v okviru gibalno-plesne terapije (Caf, idr., 1997; Grubešič, 2001; Skoning, 2008).  

Kot priložnosti, ki jih tovrstno poučevanje nudi, učiteljice omenijo spreminjanje svojih lastnih 

strategij poučevanja oziroma drugačne načine dela, integracijo novih metodologij, učiteljevo 

inovativnost, življenjsko organizacijo pouka in povezovanje med razredi in oddelki. Učiteljice 

izpostavijo kontinuiteto izobraževanja, ki jih spodbuja k vnašanju različnih gibalnih dejavnosti k 

pouku.  

Pri intervjuju je bila v kontekstu priložnosti, ki jih nudi pristop, najpogosteje omenjena kategorija 

Stališča do učnega pristopa, ki poudarja pomembnost učenja skozi gib, željo učitelja po izvajanju – 

lasten interes in spreminjanje učitelja. Učiteljice omenjajo iskanje različnih načinov poučevanja, 

drugačnih dejavnosti znotraj kurikuluma, oziroma iskanje drugačnih učnih strategij. Omenjeno je, 

da je tako poučevanje postalo učiteljev osebni stil: »Jaz na drugačen način sploh ne bi več znala učiti.«; 

»Ko zapadeš v tak način dela, ne moreš nazaj. Lahko napreduješ, se ustaviš, nazaj pa ne moreš, ker ti 

drugi pristopi niso v redu. In iščeš svoje poti na tej osnovi /…/«.  

Učiteljice navajajo številne primere integracije giba v učenje v smislu medpredmetnega 

povezovanja in  poudarjajo povezave med umom in telesom/gibanjem, ki se tvorijo pri tovrstnem 

učenju in poučevanju. 

Tudi B. Kroflič (1999, str. 232) je v kvalitativni analizi raziskave izpostavila postopno oblikovanje 

učiteljevih stališč, ki se kažejo v izvirnem reševanju problemov, odstopanju od utrjenih navad, 
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šablon oziroma stereotipov – poudari spreminjanje učiteljevih strategij poučenja, ki jih učitelji 

udejanjajo z izpeljavo učnih vsebin skozi ustvarjalne gibalne dejavnosti.  

Prednosti in priložnosti v integraciji ustvarjalnega giba v pouk so številne, pri čemer je ključno stalno 

strokovno izpopolnjevanje učiteljev, ki privede do znanja in odprtosti za preizkušanje novih učnih 

pristopov v razredu. O tem pričajo tudi mnoge seminarske naloge, evalvacije in refleksije študentov 

in učiteljev19, ki so (bili) deležni različnih oblik izobraževanja s področja ustvarjalnega giba.  

V analizi so omenjene tudi nekatere pomanjkljivosti tovrstnega poučevanja, ki so predvsem 

organizacijske narave – vezane na prostor, ki včasih ni dovolj velik za izvajanje gibalnih dejavnosti, 

časovno prilagoditev, omejitev z urniki in učnimi načrti s predmetno naravnanostjo, pa tudi 

nerazumevanje pomena ITG-ja, celostnega učenja s strani kolegov v šoli in staršev. Učiteljice 

navajajo, da je šolska prenova odprta do uporabe tovrstnega učnega pristopa, je pa omenjena 

stiska s prostorom in številom otrok v razredu. Pri tem je ključna učiteljeva fleksibilnost, kako 

pripravi prostor in kako umesti ustvarjalni gib v učno pripravo/učni načrt. Na različnih izobraževanjih 

učiteljev je pri tistih, ki ustvarjalnega giba (še) ne izvajajo v razredu, kot dvom pri integraciji giba v 

učni proces najpogosteje izražen ravno organizacijski vidik. Medtem ko učitelji, ki jim je tovrstno 

poučevanje postalo lastno, v tem ne vidijo večjih organizacijskih težav. 

Kot težave učitelja je omenjeno, da nekateri učitelji nimajo osvobojenega svojega telesa in 

posledično težko poučujejo na tak način, da bi vključevali gib, zato je še toliko bolj pomembno, da 

imajo bodoči učitelji (v okviru študija) in sedanji (v okviru stalnih strokovnih izobraževanj) možnost 

izkustveno doživeti tak način poučevanja in učenja.  

Kot ovire pri integraciji giba oziroma ITG-ja v pouk učiteljice navedejo predsodke drugih, 

pomanjkanje znanja izvajalca – učitelja ali da učitelj izvaja tovrstno učenje premalokrat, 

pojmovanje ITG-ja kot plesa, igranja, zapravljanja časa namenjenega športu in posledično pritiske 

različnih zunanjih institucij (inšpekcij). Poudarijo, da mora imeti vodstvo šole širino znanja na tem 

področju, da lahko motivira učitelje za izvajanje ITG-ja, pri čemer same omenijo zelo pozitivno 

izkušnjo v smislu spodbujanja in podpore njihovega vodstva. Tudi naše mnenje je, da je za učitelja 

poleg pozitivnega odziva učencev na tovrstno poučevanje ključna spodbuda s strani vodstva, 

oziroma pozitivno sprejemanje kolegov ali staršev. 

                                                             

19 Avtorica mnoge zapise študentov in učiteljev hrani v osebnem arhivu. 
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7 REZULTATI  GLAVNEGA DELA RAZISKAVE Z 

INTERPRETACIJO 

7.1 MERSKE KARAKTERISTIKE VPRAŠALNIKOV 

Da bi preverili razsežnost teoretično predpostavljenih konstruktov ter veljavnost in zanesljivost 

merskega inštrumenta, smo izvedli eksploratorno faktorsko analizo (v nadaljevanju EFA). V 

kontekstu EFA smo tako najprej preverjali razsežnost merjenih konstruktov. Spremenljivke, ki niso 

imele jasne faktorske strukture, smo iz nadaljnje analize izločili. Prav tako smo izločili spremenljivke, 

ki so imele vrednosti standardiziranih regresijskih uteži na posameznem faktorju nižje od 0,3. 

Namen EFA je poleg preizkusa razsežnosti, veljavnosti in zanesljivosti še redukcija širokega nabora 

merjenih spremenljivk v manjše število latentnih spremenljivk, torej faktorjev oziroma lestvic. Pri 

tem je potrebno poudariti, da smo EFA na posameznem sklopu spremenljivk, ki se nanašajo na 

merjene teoretično predpostavljene konstrukte, izvedli dvakrat in sicer na podatkih, zbranih pri prvi 

meritvi (pred izvedbo izobraževanja) in na podatkih, zbranih z drugo meritvijo (po izvedbi 

izobraževanja).  Odločitev o tvorbi novih konstruktov oziroma lestvic je tako poleg statističnega 

kriterija slonela tudi na vsebinski smiselnosti in ustreznosti združevanja posameznih spremenljivk v 

novo lestvico, saj smo želeli s posameznimi merjenimi spremenljivkami v čim večji meri in čim bolje 

opredeliti nove lestvice.  
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Eksploratorno faktorsko analizo smo izvedli z metodo glavnih osi (ang. principal axis factoring) in 

poševno rotacijo, saj so posamezni faktorji med seboj šibko do srednje močno korelirani, zato 

uporaba pravokotne rotacije ni ustrezna.   

Zanesljivost merskih instrumentov smo preverili s pomočjo Cronbachovega koeficienta alfa, ki 

kaže na notranjo konsistentnost merjenih konstruktov. Vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa 

višje od 0,7 kažejo na ustrezno notranjo konsistentnost konstruktov. Ker je vrednost 

Cronbachovega alfa koeficienta odvisna od števila spremenljivk, ki tvorijo posamezni konstrukt, 

lahko – ko konstrukt sestavlja manjše število spremenljivk – izjemoma kot njegovo najnižjo 

sprejemljivo vrednost vzamemo tudi vrednost 0,6.  

Koncept veljavnosti merjenja je zastavljen širše kot koncept zanesljivosti, saj je presoja o veljavnosti 

merjenja tako statistične kot tudi vsebinske narave. Da bi zadostili kriterijem veljavnosti merjenja, 

bomo le-to obravnavali z dveh vidikov in sicer z vidika: 

 vsebinske veljavnosti, pri čemer bomo zagotovili, da je tvorba novih lestvic z merjenimi 

spremenljivkami vsebinsko ustrezna, saj je cilj zagotoviti, da s tvorjeno lestvico zanesljivo 

merimo pojav, za katerega predpostavljamo, da ga merimo;  

 konstruktne veljavnosti, s katero zagotovimo skladnost teoretičnih pričakovanj z 

empiričnimi spoznanji.  

Pred izvedbo faktorske analize s Kaiser-Meyer Olkin (KMO) preizkusom preverimo ustreznosti 

vzorčenja in sicer nas zanima, ali je povezanost med pari merjenih spremenljivk dovolj visoka, da je 

dovoljeno izvesti EFA. Pri tem kot mejno vrednost KMO vzamemo vrednost 0,5, pri čemer morajo 

biti vrednosti KMO višje od te vrednosti, da bi lahko povezave med pari spremenljivk označili kot 

sprejemljivo visoke. Da bi lahko izvedli EFA, moramo zadostiti še pogoju sferičnosti, ki ga 

ugotavljamo z Bartlettovim preizkusom. Z Bartlettovim preizkusom sferičnosti preverjamo 

hipotezo o medsebojni neodvisnosti merjenih spremenljivk. Če so vrednosti χ² statistično značilne 

(p<0,05), lahko hipotezo o medsebojni neodvisnosti merjenih spremenljivk ovržemo in s tem 

zadostimo pogoju za izvedbo EFA.  

Vse vrednosti pri spremenljivkah, ki so negativno oblikovane, so bile pred izvedbo EFA rekodirane 

(obrnjene). Pred izvedbo EFA smo prav tako na spremenljivkah sklopa Stališča učiteljev do uporabe 

UG pri prvi opravljeni meritvi izvedli normalizacijo podatkov po Blomovi formuli, saj strukturna 

faktorska matrika ni bila jasna. Gre za modifikacijo distribucije standardiziranih ocen parametrov v 

normalno ob eliminaciji merskih enot, pri čemer imajo nove ocene aritmetično sredino nič, 
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standardni odklon pa znaša 1. Dejanske vrednosti tako postanejo standardizirane, njihova 

porazdelitev pa se približuje normalni.  

7.1.1 Eksploratorna faktorska analiza stališč učiteljev do uporabe UG 

Stališča učiteljev do uporabe UG smo na podlagi teoretičnih izhodišč opredelili kot osem-

dimenzionalni konstrukt (glej 5.3 Merski pripomočki). Vendar pa na podlagi rezultatov EFA, kot je 

razvidno iz grafa 1 in tabele 23, ugotavljamo, da se konstrukt stališča učiteljev do ustvarjalnega giba 

izkaže kot večrazsežnosten in sicer ga je najustrezneje obravnavati kot tridimenzionalnega, saj trije 

faktorji presežejo naključne lastne vrednosti (95. percentil generiranih lastnih vrednosti; uporaba 

tega percentila preprečuje vključitev prevelikega števila faktorjev; prav tako trije faktorji presegajo 

aritmetične sredine generiranih lastnih vrednosti). Po paralelni analizi (za 32 variabel in N = 96) je 

torej najprimernejša trifaktorska rešitev. 

 

Graf 1: Prikaz drobirja za spremenljivke Stališča učiteljev 

Vrednosti KMO koeficientov pri obeh meritvah kažejo na ustreznost podatkovne matrike za 

izvedbo faktorske analize, saj v obeh primerih presegata vrednosti 0,5. Prav tako statistična 

značilnost χ² pri Bartlettovem preizkusu sferičnosti na obeh opravljenih meritvah kaže na dovolj 

visoke parcialne korelacije med pari spremenljivk.  

Trifaktorska rešitev v vprašalniku o stališčih, apliciranem pred izobraževanjem, pojasni 42,6 % 

variance spremenljivk, kar ocenjujemo kot zadovoljivo, medtem ko s trifaktorsko strukturo stališč 
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po izobraževanju, ko torej učitelji že poznajo metode UG, pojasnimo 48,8 % variabilnosti 

spremenljivk. 

S prvo dimenzijo stališč pri prvem merjenju pojasnimo 29,4 % variance spremenljivk, in sicer se ta 

dimenzija nanaša na stališča do UG z vidika učitelja. To dimenzijo opredeljuje 6 spremenljivk, katerih 

vrednosti standardiziranih regresijskih uteži so višje od 0,5, njihova zanesljivost združevanja pa je z 

vidika notranje konsistentnosti zadovoljivo visoka (α = 0,742). Stališča do UG z vidika učitelja se pri 

drugem merjenju manj jasno kažejo kot samostojna dimenzija, saj so vrednosti pri treh postavkah 

nizke, prav tako pa je notranja konsistentnost konstrukta stališč z vidika učitelja pri drugem 

merjenju nizka (α = 0,450). Skupno sicer te spremenljivke pri drugem merjenju pojasnjujejo 3,7 % 

variabilnosti spremenljivk.  

Druga dimenzija, ki se pri EFA na podatkih prve meritve izkaže kot samostojna, sedem spremenljivk 

pa ima na tej dimenziji jasno faktorsko strukturo, pojasnjuje 8,4 % variance spremenljivk, vrednosti 

njihovih faktorskih uteži pa presegajo vrednosti 0,5. Zanesljivost vseh sedmih spremenljivk, ki 

visoko korelirajo na tej dimenziji, z vidika notranje konsistentnosti ocenjujemo kot visoko, saj 

Cronbachov α znaša 0,804. Drugo dimenzijo poimenujemo kognitivni vidik, saj se nanjo razvrščajo 

spremenljivke, ki se nanašajo na stališča do UG z vidika znanja. Te spremenljivke pa sicer pri drugem 

merjenju ne predstavljajo samostojne dimenzije, saj močno nasičajo prvo dimenzijo skupaj s 

spremenljivkami, ki pri prvem merjenju nasičajo tretjo dimenzijo, s katerimi skupaj pojasnjujejo 35,8 

% variance konstrukta. Odločitev, da vseh sedem spremenljivk ohranimo v konstruktu stališča s 

kognitivnega vidika, sprejmemo na podlagi visoke notranje konsistentnosti konstrukta (α = 0,875).  

Kot samostojna se pri prvem merjenju izkaže tudi tretja dimenzija, na kateri močno nasiča pet 

spremenljivk, katerih vrednosti faktorskih uteži presegajo vrednosti 0,5, skupaj pa ta dimenzija 

pojasnjuje 4,8 % variabilnosti vseh spremenljivk. Spremenljivke, ki močno in jasno nasičajo tretjo 

dimenzijo, se nanašajo na stališča učiteljev do UG s čustveno-socialnega vidika, njihova notranja 

konsistentnost pa je zadovoljivo visoka (α = 0,759). Se pa ta dimenzija pri drugem merjenju ne 

izkaže kot samostojna, saj skupaj z dimenzijo kognitivni vidik močno nasiča prvo dimenzijo, kar smo 

predhodno sicer že omenili. Prav tako dve spremenljivki (postavki 18 in 30) nasičata tudi ostale 

dimenzije, vrednost faktorske uteži postavke 30 pa je na prvi dimenziji nekoliko nizka. Kljub nizki 

zanesljivosti združevanja teh spremenljivk v novi, latentni konstrukt z vidika notranje 

konsistentnosti (α = 0,453), pa ta konstrukt v obstoječi obliki ohranimo, saj  predstavlja pomemben 

vidik proučevanja stališč učiteljev do uporabe UG. Dimenziji kognitivni in čustveno-socialni vidik 
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tako kljub njuni enodimenzionalnosti pri drugem merjenju ohranimo ločeni in sicer na podlagi 

vsebinske presoje.  

Tabela 23: Rezultati EFA za spremenljivke sklopa Stališča  

postavka 

pred po 

komunalitete 

učitelj 

(uporaba 

UG) 

kognitivni 
vidik 

čustven
o-
socialni 
vidik 

komunalitete 

čustveno-
socialni 
vidik/ 
kognitivni 
vidik 

 

učitelj 

(uporab

a UG) 

21 0,427 0,659     0,302   0,367 

32 0,410 0,639   0,465   0,544 

20 0,385 0,601   0,479   0,583 

31 0,655 0,563   0,704   0,124 

19 0,466 0,547   0,249   0,309 

5 0,401  0,775   0,676 0,777   

1 0,493   0,683  0,623 0,676   

3 0,535   0,631  0,694 0,630   

6 0,560   0,579  0,718 0,870   

7 0,492   0,577  0,536 0,569   

4 0,412   0,567  0,522 0,567   

10 0,400  0,550  0,662 0,744   

9 0,409    0,680 0,505 0,557   

24 0,399    0,650 0,541 0,614   

18 0,408 0,576    0,559 0,660  0,547 

17 0,455   0,591 0,526 0,696   

30 0,398   0,579 0,725 0,221 0,892  

25 0,525   0,550 0,593 0,449   

delež pojasnjene variance (%) 29,4 8,4 4,8 

  

  

  

  

  

35,8 9,3 3,7 

skupen delež pojasnjene variance 

(%) 
42,6 48,8 

Cronbachov koeficient α 0,742 0,804 0,759 čustveno-socialni: 0,453; 
kognitivni: 0,875 

0,45

0 

KMO koeficient 0,827 0,819 

Bartlettov test sferičnosti χ² = 678; df = 153; p<0,001 χ² = 927; df = 153; p<0,001 

 

Operacionalizacija sklopa stališč se tako na podlagi rezultatov EFA (glej tabelo 23) glede na 

teoretično predpostavljeno spremeni. V tabeli 24 so predstavljene spremenljivke, s katerimi merimo 

posamezne lestvice tega sklopa trditev. 
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Tabela 24: Operacionalizacija konstruktov sklopa Stališča 

dimenzija 
vprašalnika/ 
lestvica 

trditev 
zaporedna 

številka 
trditve  

učitelj Menim, da lahko učitelj uporabi UG pri vseh predmetnih področjih. 20 

Menim, da je tak način poučevanja za učitelja sproščujoč in motivirajoč. 32 

Menim, da uporaba UG spodbuja učiteljevo kreativnost in inovativnost. 18 

Menim, da je uporaba UG v razredu za učitelja utrujajoča. 19 

Menim, da UG učitelj ne more uporabljati v veliki meri, saj ob razlagi, reševanju nalog v 

delavnih zvezkih in utrjevanju ne ostane dovolj časa za gib. 
21 

Menim, da je UG smiselno uporabiti za motivacijo, ne pa toliko za obravnavo učne snovi. 31 

kognitivni 

vidik 

Menim, da je uporaba UG pomembna za otrokov celostni razvoj. 1 

Menim, da pristop učencem omogoča boljše razumevanje učne snovi. 5 

Menim, da UG pripomore k pozitivni klimi, vpliva na razvoj sodelovanja in večjo 

vključenost učencev v razredu. 
3 

Menim, da pristop izboljša zbranost pri učencih. 6 

Menim, da na učence deluje UG motivacijsko. 4 

Menim, da UG vpliva na domišljijo in kreativno mišljenje otrok. 7 

Menim, da UG kot učni pristop pripomore k trajnejšemu znanju. 10 

čustveno-

socialni vidik 

Menim, da se učenci ob takem pristopu zabavajo, nasmejijo, uživajo. 9 

Menim, da UG spodbuja razvoj otrokove samozavesti. 30 

Menim, da je telo (gibanje) pomembno vključevati v proces vzgoje in izobraževanja. 25 

Menim, da uporaba UG v razredu vpliva na boljši odnos učenec – učitelj. 17 

Menim, da UG omogoča večjo sprostitev otrok. 24 

 

7.1.2 Eksploratorna faktorska analiza Samoučinkovitosti učiteljev 

Zaznavo lastne učinkovitosti učiteljev oziroma njihovo samoučinkovitost smo na podlagi 

teoretičnih izhodišč in validiranega vprašalnika (Friedman in Kass, 2002) opredelili kot štiri-

dimenzionalni konstrukt (glej poglavje 5.3 Merski pripomočki). Tudi rezultati EFA kažejo na 

večrazsežnostno strukturo samoučinkovitosti, saj štirje faktorji (graf 2 in tabela 25) presegajo 

naključne lastne vrednosti pri obeh opravljenih meritvah. Vrednosti uteži so sicer na zadnjem 

faktorju nizke pri obeh meritvah.  
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Graf 2: Prikaz drobirja za spremenljivke Samoučinkovitosti učiteljev 

Vrednosti KMO koeficientov pri obeh meritvah kažeta na ustreznost podatkovne matrike za 

izvedbo faktorske analize, saj v obeh primerih presegata vrednosti 0,5. Prav tako statistična 

značilnost χ² pri Bartlettovem preizkusu sferičnosti na obeh opravljenih meritvah kaže na dovolj 

visoke parcialne korelacije med pari spremenljivk.  

Štirje izluščeni faktorji pri prvi meritvi (pred izobraževanjem) skupaj pojasnjujejo 45 % variance 

spremenljivk, kar ocenjujemo kot zadovoljivo; s štiri-faktorsko strukturo zaznane 

samoučinkovitosti učiteljev pri drugi meritvi pa pojasnimo še več variance spremenljivk (48,9 %).  

S prvo dimenzijo Samoučinkovitosti pri prvem merjenju pojasnimo 30 % variance spremenljivk in 

sicer se ta dimenzija nanaša na samoučinkovitost učiteljev z vidika poučevanja in upoštevanja 

razreda. Ne glede na to, da se tudi pri drugi meritvi izkaže, da slednja dva vidika močno nasičata 

skupen faktor, ju v nadaljnji analizi na podlagi vsebinske presoje ter na podlagi oblikovanih lestvic v 

izvirnem, standardiziranem in validiranem vprašalniku, s katerim smo merili zaznano 

samoučinkovitost učiteljev, ohranjamo ločena. Samoučinkovitost z vidika poučevanja zajema 7 

postavk (postavke od 1 do 7), katerih vrednosti faktorskih uteži so pri prvi meritvi večinoma 

ustrezne, le pri postavki 6 njene vrednosti ocenjujemo kot nekoliko nizke. Na podlagi ustrezno 

visoke notranje konsistentnosti (α = 0,722) teh postavk pri prvi opravljeni meritvi, postavko 

ohranimo v lestvici Poučevanje. Hkrati so tudi vrednosti faktorskih uteži pri drugi meritvi na teh 

postavkah ustrezno visoke, nizke so le pri postavkah 6 in 7. Pri drugi meritvi  je nekoliko nizka tudi 

notranja konsistentnost vseh postavk samoučinkovitosti z vidika poučevanja (α = 0,569). Druga 

lestvica, ki jo izluščimo na podlagi nasičanja prvega faktorja, je samoučinkovitost z vidika 
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upoštevanja razreda, ki jo opredeljuje sedem postavk (postavke od 11 do 17). Notranja 

konsistentnost samoučinkovitosti z vidika upoštevanja razreda se pri združevanju vseh sedmih 

postavk izkaže kot ustrezna tako pri prvi opravljeni meritvi (α = 0,817), kot tudi pri drugi meritvi (α 

= 0,862).  

Druga dimenzija, ki se pri EFA na podatkih prve meritve izkaže kot samostojna, pet spremenljivk 

(gre za postavke od 18 do 22) pa ima na tej dimenziji jasno faktorsko strukturo, pojasnjuje 6,4 % 

variance spremenljivk, vrednosti njihovih faktorskih uteži pa presegajo vrednosti 0,4. Zanesljivost 

vseh petih spremenljivk, ki visoko korelirajo na tej dimenziji, z vidika notranje konsistentnosti 

ocenjujemo kot visoko, saj Cronbachov α znaša 0,812. Drugo dimenzijo poimenujemo Organizacija, 

saj jo nasičajo spremenljivke, ki se nanašajo na samoučinkovitost učiteljev z vidika organizacije. Te 

postavke tudi pri drugem merjenju  predstavljajo samostojno dimenzijo, saj močno nasičajo tretji 

faktor in pojasnjujejo 5,4 % variance konstrukta, njihova notranja konsistentnost pa je ustrezno 

visoka (α = 0,796).  

Postavke, ki pri prvi meritvi nasičajo tretji faktor – gre za postavke od 8 do 10, pojasnjujejo 5 % 

variance spremenljivk, vrednosti njihovih uteži pa so višje od 0,5. Te spremenljivke se nanašajo na 

zaznano samoučinkovitost učiteljev z vidika discipline in pri prvi meritvi predstavljajo ločeno 

dimenzijo. Pri drugi meritvi sicer močno nasičajo prvi faktor skupaj s preostalimi postavkami, vendar 

želimo to lestvico v nadaljnji obravnavi ohraniti ločeno. Njihovo notranjo konsistentnost  

ocenjujemo kot zadovoljivo tako pri prvi meritvi (α = 0,660), kot tudi pri drugi meritvi (α = 0,777).  
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Tabela 25: Rezultati EFA za spremenljivke sklopa Samoučinkovitost 
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1 0,594 0,511       0,540 0,621       

2 0,499 0,513       0,419 0,409       

3 0,551 0,490       0,566 0,610       

4 0,637 0,548       0,570 0,742       

5 0,295 0,423       0,371 0,397       

6* 0,495 0,163       0,456 0,009       

7* 0,594 0,314       0,447 0,015       

8 0,489     -0,641   0,507 0,602       

9 0,544     -0,733   0,620 0,668       

10 0,379     -0,509   0,614 0,646       

11 0,567 0,787       0,595 0,659       

12 0,562 0,683       0,677 0,753       

13 0,466 0,624       0,457 0,561       

14 0,512 0,618       0,532 0,696       

15 0,578 0,651       0,595 0,699       

16 0,578 0,495       0,474 0,585       

17 0,417 0,402       0,675 0,792      

18 0,551   0,705     0,624     -0,777   

19 0,718   0,862     0,525     -0,719   

20 0,597   0,690     0,440     -0,624   

21 0,457   0,675     0,572     -0,744   

22 0,331   0,465     0,350     -0,488   

delež pojasnjene 

variance (%) 
30,03 6,39 4,97 3,57  33,22 6,46 5,35 3,82 

skupen delež pojasnjene 

variance (%) 
44,96 

 

48,85 

Cronbachov koeficient α 

αpoučevanje=0,722; αdisciplina=0,660; 

αupoštevanje razreda=0,817; 

 αorganizacija=0,812 

αpoučevanje=0,569; αdisciplina=0,777; 

αupoštevanje razreda=0,862; 

 αorganizacija=0,796 

KMO koeficient 0,808 0,855 

Bartlettov test 

sferičnosti 
χ²=900; df=231; p<0,001 χ²=1.005; df=231; p<0,001 
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Operacionalizacijo sklopa zaznane samoučinkovitosti učiteljev na podlagi rezultatov EFA in glede 

na teoretično predpostavljenost tvorbe novih lestvic izvedemo s štirimi lestvicami, predstavljenimi 

v tabeli 26.   

Tabela 26: Operacionalizacija konstruktov sklopa Samoučinkovitost  

dimenzija 
vprašalnika/ 
lestvica 

trditev 
zaporedna 

številka 
trditve 

poučevanje Menim, da sem zanimiv(a) in motivirajoči(a) učitelj(ica). 1 

Menim, da znam improvizirati, ko med poučevanjem v razredu pride do sprememb 
razmer. 

2 

Menim, da sem zelo ustvarjalen(a) pri delu z učenci. 3 

Menim, da znam povezovati učno snov z vsakodnevnimi zanimanji učencev. 4 

Menim, da se na osnovi kritike zmorem naučiti novih stvari. 5 

Menim, da ne morem narediti veliko za to, da bo večina mojih učencev dosegla 
dobre ocene. 

6* 

Menim, da težko dosežem dober učni uspeh pri mojih učencih. 7* 

disciplina Menim, da z lahkoto obvladam motnje v razredu. 8 

Menim, da v razredu dovolj dobro rešujem probleme z disciplino. 9 

Menim, da dovolj dobro obvladam neprimerno vedenje, ne da bi povzdignil(a) glas. 10 

upoštevanje 
razreda 

Menim, da imam sposobnost, da v razredu spodbudim učence k svobodnemu 
izražanju misli in občutkov. 

11 

Menim, da sem prožen(a) in prilagodljiv(a) v odnosih z učenci. 12 

Menim, da vzdržujem dobre odnose s starši v dobro učenca. 13 

Menim, da lahko spodbudim k učenju tudi najbolj nemotivirane učence svojega 
razreda. 

14 

Menim, da imam sposobnost videti učenca kot celostno (celo) osebo, pri kateri je 
učenje le en njen del. 

15 

Menim, da imam sposobnost videti učenca kot celostno (celo) osebo, pri kateri je 
učenje le en njen del. 

16 

Menim, da lahko pomagam vsem učencem izbrati in doživeti vrsto različnih 
aktivnosti, medtem ko so v šoli. 

17 

organizacija Menim, da lahko igram pomembno vlogo pri reševanju večjih problemov na ravni 
šole. 

18 

Menim, da šolskemu vodstvu lahko ponudim inovativne ideje in konstruktivne 
rešitve problemov. 

19 

Šoli nudim koristne ideje in pobude. 20 

Menim, da imam ključno vlogo v šoli. 21 

Menim, da bi v šoli lahko dobil(a) boljši položaj, če bi to želel(a). 22 

* Z zvezdico so označene trditve, ki se v analizi vrednotijo v obrnjeni obliki. 
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7.1.3 Eksploratorna faktorska analiza Izgorelosti učiteljev 

Koncept izgorelosti učiteljev smo na podlagi teoretičnih izhodišč oziroma oblikovanih lestvic v 

izvirnem, standardiziranem in validiranem vprašalniku (Friedman, 1999), s katerim smo merili 

zaznavo izgorelosti učiteljev, opredelili kot tri-dimenzionalni konstrukt (glej poglavje Merski 

instrumenti). Eksploratorna faktorska analiza je to domnevo potrdila, saj kot je razvidno iz grafa 2, 

ugotavljamo, da trije faktorji presegajo naključne lastne vrednosti, zato se obravnava koncepta 

izgorelosti kot tri-dimenzionalnega kaže kot najustreznejša.  

 

Graf 3: Prikaz drobirja za spremenljivke Izgorelosti učiteljev 

Vrednosti KMO koeficientov pri obeh meritvah kažejo na ustreznost podatkovne matrike za 

izvedbo faktorske analize, saj v obeh primerih presegata vrednosti 0,5. Prav tako statistična 

značilnost χ² pri Bartlettovem preizkusu sferičnosti na obeh opravljenih meritvah kaže na dovolj 

visoke parcialne korelacije med pari spremenljivk, s katerimi smo merili izgorelost učiteljev.  

Trifaktorska rešitev v vprašalniku o izgorelosti učiteljev, apliciranem pred izobraževanjem, pojasni 

57,9 % variance spremenljivk, kar ocenjujemo kot visoko pojasnitev, medtem ko s trifaktorsko 

strukturo stališč po izobraževanju, ko torej učitelji že poznajo metode UG, pojasnimo še več 

variance spremenljivk (58,2 %) tega sklopa. 

S prvo dimenzijo izgorelosti učiteljev pri prvem merjenju pojasnimo 34,7 % variance spremenljivk in 

sicer se ta dimenzija nanaša na izgorelost učiteljev z vidika iztrošenosti. Dimenzijo opredeljuje pet 

spremenljivk (postavke 23 do 27), katerih vrednosti standardiziranih regresijskih uteži so višje od 

0,7, njihova zanesljivost združevanja pa je z vidika notranje konsistentnosti visoka (α = 0,892). 

Izgorelost učiteljev z vidika iztrošenosti se tudi pri drugem merjenju kažejo kot samostojna 
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dimenzija, vrednosti uteži pri postavkah, ki močno nasičajo to dimenzijo, so prav tako višje od 0,7, 

njihova notranja konsistentnost pa je visoka (α = 0,874). Skupno te postavke pri drugem merjenju 

pojasnjujejo 40,1 % variabilnosti spremenljivk.  

Na drugi dimenziji, ki se pri EFA na podatkih prve meritve izkaže kot samostojna, nasičajo štiri 

postavke (od 33 do 36) z jasno faktorsko strukturo in pojasnjujejo 13,8 % variance spremenljivk, 

vrednosti njihovih faktorskih uteži pa presegajo vrednosti 0,5. S postavkami, ki nasičajo to 

dimenzijo, smo operacionalizirali izgorelost učiteljev z vidika depersonalizacije. Depersonalizacija 

se tudi pri drugem merjenju kaže kot samostojna dimenzija, saj postavke te lestvice nasičajo tretji 

faktor in skupaj pojasnjujejo 8,8 % variance konstrukta. Zanesljivost vseh štirih postavk 

depersonalizacije z vidika notranje konsistentnosti ocenjujemo kot visoko, saj Cronbachov α pri prvi 

meritvi znaša 0,853, pri drugi meritvi pa 0,877.  

Kot samostojna se pri prvem merjenju izkaže tudi tretja dimenzija, na kateri močno nasiča pet 

spremenljivk, katerih vrednosti faktorskih uteži presegajo vrednosti 0,5, skupaj pa ta dimenzija 

pojasnjuje 9,5 % variabilnosti vseh spremenljivk. Spremenljivke, ki močno in jasno nasičajo tretjo 

dimenzijo, se nanašajo na izgorelost učiteljev z vidika nedoseganja ciljev, njihova notranja 

konsistentnost pa je zadovoljivo visoka (α = 0,746). Izgorelost učiteljev z vidika nedoseganja ciljev 

se tudi pri drugi opravljeni meritvi kaže kot samostojna dimenzija, ki pojasnjuje 9,3 % variabilnosti 

spremenljivk. Vrednosti faktorskih uteži so pri vseh postavkah, ki opredeljujejo to dimenzijo, visoke, 

le postavka 29 ima vrednost uteži nekoliko nizko. Njihova notranja konsistentnost je kljub temu 

zadovoljivo visoka (α = 0,722).  

Izgorelost učiteljev se tudi empirično izkaže kot tridimenzionalna, faktorska struktura postavk pa 

je jasna.  
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Tabela 27: Rezultati EFA za spremenljivke sklopa Izgorelosti učiteljev 
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23 0,586 0,770     0,672 0,741     

24 0,756 0,889     0,686 0,804     

25 0,527 0,711     0,617 0,782     

26 0,736 0,862     0,727 0,820     

27 0,615 0,792     0,628 0,752     

28 0,404     0,713 0,463   0,802   

29 0,361     0,596 0,508   0,333   

30 0,547     0,566 0,573   0,528   

31* 0,345     0,592 0,403   0,689   

32 0,526     0,676 0,581   0,658   

33 0,641   0,789   0,633     0,769 

34 0,735   0,894   0,787     0,948 

35 0,692   0,850   0,714     0,867 

36 0,419   0,589   0,531     0,674 

delež pojasnjene 

variance (%) 
34,66 13,80 9,48 

  

40,05 9,32 8,82 

skupen delež pojasnjene 

variance (%) 
57,94 58,19 

Cronbachov koeficient α 0,892 0,853 0,746 0,874 0,722 0,877 

KMO koeficient 0,812 0,824 

Bartlettov test 

sferičnosti 
χ²=766; df=91; p<0,001 χ²=823; df=91; p<0,001 

 

Na podlagi rezultatov EFA (tabela 27) smo tako potrdili teoretično predpostavljeno 

operacionalizacijo koncepta izgorelosti učiteljev. V tabeli 28 so predstavljene postavke, s katerimi 

merimo posamezne lestvice tega sklopa trditev. 
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Tabela 28: Operacionalizacija konstruktov sklopa Izgorelosti 

dimenzija 
vprašalnika / 
lestvica 

trditev 
zaporedna 

številka 
trditve 

iztrošenost Zaradi pouka se počutim čustveno izčrpano. 23 

Zaradi pouka se počutim izgorelo. 24 

Zaradi pouka se počutim utrujeno. 25 

Zaradi pouka se počutim izžeto. 26 

Zaradi pouka se počutim fizično iztrošeno. 27 

nedoseganje ciljev Menim, da bi lahko svoje osebne in profesionalne sposobnosti bolje izkoristil(a) 

v drugem poklicu kot pri poučevanju. 
28 

Menim, da me poučevanje ne izpolnjuje. 29 

Menim, da mi kot učitelju ne gre tako dobro. 30 

Menim, da bi ponovno izbral(a) poučevanje, če bi se moral(a) še enkrat odločiti. 31* 

Menim, da se moja pričakovanja o poučevanju niso uresničila. 32 

depersonalizacija Menim, da se moji učenci v resnici ne trudijo dovolj. 33 

Menim, da mojim učencem v resnici ni dosti do tega, da bi bili dobri. 34 

Menim, da se moji učenci v resnici ne želijo učiti. 35 

Menim, da bi raje imel(a) boljše učence, kot te, ki jih imam. 36 

* Zzvezdico so označene trditve, ki se v analizi vrednotijo v obrnjeni obliki. 

Ugotovili smo, da so stališča učiteljev do uporabe UG tridimenzionalen konstrukt. 

Samoučinkovitost učiteljev se tudi empirično izkaže kot štiridimenzionalen, kar potrjuje teoretično 

domnevo o večrazsežnosti tega konstrukta. Konstrukt Izgorelost je prav tako večrazsežnosten in 

sicer ga opredeljujejo tri dimenzije.  

Vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa se pri vseh konstruktih merskega instrumenta pri prvi 

opravljeni meritvi izkažejo kot zadovoljivo visoke, kar kaže na ustrezno notranjo konsistentnost 

konstruktov. Vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa so pri nekaterih konstruktih v drugem 

merjenju nekoliko nizke, predvsem pri konstruktu Učitelj in Čustveno-socialni vidik, kjer sta 

vrednosti nižji od 0,5.  

Ker pa je notranjo konsistentnost konstruktov za nas pomembno doseči predvsem pri prvi 

opravljeni meritvi, saj bomo te konstrukte uporabili v napovednem modelu, nižje notranje 

konsistentnosti konstruktov pri drugi meritvi ne ocenjujemo kot problematične.  

Operacionalizacija sklopa stališč se tako na podlagi rezultatov EFA (glej tabelo 29) glede na 

teoretično predpostavljeno spremeni. V tabeli 30 so predstavljene spremenljivke, s katerimi 

merimo posamezne lestvice tega sklopa trditev. 



 

132 

132 Geršak, V. (2016). Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli. Doktorska disertacija. 

Tabela 29: Merske karakteristike instrumentov 

 lestvica 
število 

trditev 

Cronbach α  

(prva meritev) 

Cronbach α  

(druga meritev) 

stališča učitelj 6 0,742 0,450 

kognitivni vidik 7 0,804 0,875 

čustveno-socialni vidik 5 0,759 0,453 

samoučinkovitost poučevanje 7 0,722 0,569 

disciplina 3 0,660 0,777 

upoštevanje razreda 7 0,817 0,862 

organizacija 5 0,812 0,796 

izgorelost iztrošenost 5 0,892 0,874 

nedoseganje ciljev 5 0,746 0,722 

depersonalizacija 4 0,853 0,877 

Tabela 30: Operacionalizacija konstruktov sklopa Stališča 

dimenzija 
vprašalnika/ 
lestvica 

trditev 
zaporedna 

številka trditve 

učitelj 

(uporaba UG) 

Menim, da lahko učitelj uporabi UG pri vseh predmetnih področjih. 20 

Menim, da je tak način poučevanja za učitelja sproščujoč in motivirajoč. 32 

Menim, da uporaba UG spodbuja učiteljevo kreativnost in inovativnost. 18 

Menim, da je uporaba UG v razredu za učitelja utrujajoča. 19 

Menim, da UG učitelj ne more uporabljati v veliki meri, saj ob razlagi, reševanju 
nalog v delavnih zvezkih in utrjevanju ne ostane dovolj časa za gib. 

21 

Menim, da je UG smiselno uporabiti za motivacijo, ne pa toliko za obravnavo učne 

snovi. 
31 

kognitivni 

vidik 

Menim, da je uporaba UG pomembna za otrokov celostni razvoj. 1 

Menim, da pristop učencem omogoča boljše razumevanje učne snovi. 5 

Menim, da UG pripomore k pozitivni klimi, vpliva na razvoj sodelovanja in večjo 
vključenost učencev v razredu. 

3 

Menim, da pristop izboljša zbranost pri učencih. 6 

Menim, da na učence deluje UG motivacijsko. 4 

Menim, da UG vpliva na domišljijo in kreativno mišljenje otrok. 7 

Menim, da UG kot učni pristop pripomore k trajnejšemu znanju. 10 

čustveno-

socialni vidik 

Menim, da se učenci ob takem pristopu zabavajo, nasmejijo, uživajo. 9 

Menim, da UG spodbuja razvoj otrokove samozavesti. 30 

Menim, da je telo (gibanje) pomembno vključevati v proces vzgoje in izobraževanja. 25 

Menim, da uporaba UG v razredu vpliva na boljši odnos učenec – učitelj. 17 

Menim, da UG omogoča večjo sprostitev otrok. 24 
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Vsebinsko definiranje novih lestvic 

 Stališča z vidika učiteljeve uporabe UG se nanašajo na organizacijo pouka v smislu, da je UG 

možno uporabiti pri vseh predmetnih področjih in v različnih delih učne ure; nanašajo se 

tudi na počutje učitelja in spodbujanje njegove kreativnosti pri poučevanju. Gre za 

šeststopenjsko lestvico, ki iz prvotnega vsebinskega konstrukta zajame kategoriji 

Organizacija in Učitelj; 

 Kognitivni vidik opredeli sedem postavk, ki se nanašajo na znanje, aktivno vlogo učenca v 

razredu, motiviranost in ustvarjalno mišljenje. Lestvica vsebuje sedem postavk, ki se 

nanašajo na kognitivno kategorijo iz prvotnega teoretičnega modela, pri čemer se v to 

lestvico umesti še ena postavka, ki je prvotno po teoretičnem modelu spadala v Čustveno-

socialno kategorijo (Menim, da UG pripomore k pozitivni klimi, vpliva na razvoj sodelovanja 

in večjo vključenost učencev v razredu); 

 Čustveno-socialni vidik zaobjema postavke s čustveno-socialnega področja. Vsebuje pet 

postavk, ki poudarjajo dobro počutje otrok, socialne odnose in vključevanje telesa v 

vzgojno-izobraževalni proces. V prvotnem teoretičnem modelu so te postavke spadale v 

čustveno-socialno kategorijo, pri čemer je na novo dodana še postavka: »Menim, da je telo 

(gibanje) pomembno vključevati v proces vzgoje in izobraževanja«. 
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7.2 OSNOVNA DESKRIPTIVNA STATISTIKA 

7.2.1 Izkušnje za poučevanje skozi ustvarjalni gib pred in po izobraževanju 

Pred izvedbo izobraževanja o ustvarjalnem gibu smo učitelje vprašali po njihovi oceni poznavanja 

ustvarjalnega giba kot učnega pristopa. Po izvedbi izobraževanja smo ponovno preverili njihovo 

poznavanje, da bi ugotovili, ali je izvedba izobraževanja o ustvarjalnem gibu prispevala k večjemu 

poznavanju tega pristopa. 

Iz tabele 31 je razvidno, da je večina učiteljev pred izobraževanjem ocenila, da ima s poučevanjem 

z UG malo izkušenj (34,8 %), nič izkušenj (24,1 %) ali srednje veliko izkušenj (23,2 %). Manj udeležencev 

je imelo veliko (11,6 %) ali zelo veliko izkušenj (1,8 %). Več kot polovica učiteljev (58,9 %) torej ni imelo 

izkušenj, oziroma je imelo malo izkušenj z ustvarjalnim gibom kot učnim pristopom, kar kaže na 

nesistematično izobraževanje učiteljev za tovrstni pristop poučevanja in posledično na 

nepoznavanje ustvarjalnega giba kot načina učenja in poučevanja med slovenskimi učitelji.  

Za namen naše raziskave smo pripravili program izobraževanja, ki je vključeval tako teoretične 

osnove kot praktične dejavnosti, s katerim smo izobrazili skupino učiteljev za uporabo 

ustvarjalnega giba na raznih vzgojno-izobraževalnih področjih v osnovni šoli.  

Po izvedbi izobraževanja je večina udeležencev ocenila, da ima za integracijo ustvarjalnega giba v 

pouk zelo veliko znanja (61,6 %) ali veliko znanja (28,6 %). Nekaj udeležencev je imelo srednje veliko 

znanja (8,0 %), po en udeleženec pa je menil, da ima malo ali nič znanja (tabela 31). Na podlagi 

parnega t- testa smo ugotovili, da se učitelji v svoji oceni izkušenj in znanja s področja UG 

pomembno razlikujejo pred in po izobraževanju (t(106) = -18,917; p = 0,000). V povprečju so učitelji 

pred izvedbo izobraževanja svoje znanje in izkušnje ocenili s povprečno oceno 2,29 (SD =  1,037, N =  

107), po izobraževanju pa z oceno 4,49 (SD = 0,769, N = 107). Izvedba izobraževanja o UG je tako 

pomembno  vplivala na zvišanje poznavanja tega pristopa.  
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Tabela 31: Prikaz rezultatov analize frekvenc na vprašanje o poznavanju in izkušnjah z metodo ustvarjalnega giba 

 pred izobraževanjem po izobraževanju 

ocena izkušenj in 
znanja 

N f % veljavni f % N f % veljavni f % 

nič 27 24,1 25,2 1 0,9 0,9 

2 –  malo 39 34,8 36,4 1 0,9 0,9 

3 –  srednje 26 23,2 24,3 9 8,0 8,0 

4 –  veliko 13 11,6 12,1 32 28,6 28,6 

zelo veliko 2 1,8 1,9 69 61,6 61,6 

ni podatka 5 4,5     

skupaj 112 100,0 100,0 112 100,0 100,0 

Rezultati pričajo, da je izobraževanje uspešno pripomoglo k poznavanju ustvarjalnega giba kot 

učnega pristopa, čeprav je bilo za teoretično osvetlitev in izkustveno delavnico namenjenih le 16 

pedagoških ur. Pomemben del izobraževanja je bilo preizkušanje pristopa v praksi z refleksijo. V 

obliki diskusije so učiteljice poročale o prednostih, izzivih in težavah, ki jih je implementacija giba v 

poučevanje prinašala v praksi. Glede na njihove ugotovitve smo tudi prilagajali program 

izobraževanja, pri čemer smo dajali poudarke na vsebine, kjer so se učitelji počutili manj 

kompetentni. 

7.2.2 Kje so učitelji spoznali ustvarjalni gib kot učni pristop 

Največ udeležencev je UG spoznalo v času študija 20  (46,2 %) ali preko lastnega izobraževanja 

oziroma literature (44,3 %). Sedem udeležencev pristopa še ni spoznalo nikjer, trije udeleženci pa 

so podali odgovore drugo, ki so prikazani v tabeli 32. 

  

                                                             

20  Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem so bili v preteklosti 
izobraževanja s področja ustvarjalnega giba deležni le študentje, ki so obiskovali izbirne module s področja ustvarjalnega 
giba. Z bolonjsko prenovo programov visokošolskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani se je v redni 
študijski predmetnik umestil tudi predmet Ustvarjalni gib in lutka pri pouku, ki vse študente razrednega pouka seznani s 
celostnim učnim pristopom in integracijo ustvarjalnega giba v učni proces pri vseh predmetnih področjih. Predmet 
Ustvarjalni gib in lutka pri pouku v obsegu 30 kontaktnih ur (15 ur predavanj in 15 ur vaj; pri čemer ima področje 
ustvarjalnega giba 7 ur predavanj in 8 ur vaj, preostanek ur pa področje lutkarstva) je namenjen le osnovni seznanitvi 
študentov razrednega pouka o celostnem učenju in poučevanju skozi ustvarjalni gib. Zaradi zelo majhnega števila 
kontaktnih ur predmet ponudi študentom bazično aktivno izkušnjo tovrstnega poučevanja. Kasneje se lahko študenti 
odločijo za nadgraditev znanja in izkušenj pri izbirnem predmetu. Učna načrta obeh predmetov in vsebino vaj ter 
predavanj vezanih na področje ustvarjalnega giba so pripravile izr. prof. dr. Simona Tancig, doc. Gordana Schmidt in 
doktorska kandidatka. 
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Tabela 32: Prikaz frekvenc odgovorov na vprašanje, kje so izvedeli največ o UG 

lokacija N f % 

nikjer 7 6,60 

v času študija na fakulteti 49 46,23 

lastno izobraževanje - literatura 47 44,34 

drugo 0 0 

od študentov/praktikantov 1 0,94 

samoiniciativno, internet 1 0,94 

specializacija in osebne izkušnje 1 0,94 

skupaj 106 100 

 

Učitelji, ki so zaposleni v šoli, se imajo možnost udeleževati izobraževanj v okviru stalnega 

strokovnega spopolnjevanja, ki jih oblikuje in izvaja doktorska kandidatka preko izobraževanj UL 

PeF. V praksi se vse bolj kaže interes za tovrstno izobraževanje, zato bi bilo smiselno razmisliti o 

poglobljenem študiju področja (z več kontaktnimi urami kot doslej) že v okviru rednega študija. 

7.2.3 Pogostost uporabe UG pri učiteljih  

V nadaljevanju preverjamo pogostost uporabe UG učiteljev pri delu z otroki. Učitelji so na vprašanje 

odgovarjali pred in po izvedbi izobraževanja. Razlika v pogostosti uporabe UG pri delu z otroki tako 

nakazuje učinek, ki ga je izobraževanju o UG imelo na pogostejšo ali redkejšo uporabo UG. Obstoj 

statistično značilnih razlik v pogostosti uporabe UG pred in po izobraževanju smo preverjali s t-

testom za odvisne vzorce.  

Pred izvedbo izobraževanja je največ učiteljev (40,7 %) UG uporabljalo nekajkrat na mesec, več kot 

četrtina pa UG sploh ni uporabljala (saj so predhodno navedli, da pristopa ne poznajo, oziroma 

imajo zelo malo izkušenj s tovrstnim poučevanjem). Preostali učitelji (skoraj tretjina) so UG pri delu 

z otroki uporabljali vsaj enkrat tedensko, pri čemer je tistih, ki bi metodo uporabljali skoraj vsak dan, 

le 5,6 %. To so večinoma učitelji, ki so se spoznali z ustvarjalnim gibom že v času študija na Pedagoški 

fakulteti, oziroma so se že večkrat udeležili različnih izobraževanj s področja UG. 

Po izvedbi izobraževanja je največ, skoraj polovica učiteljev (49,1 %) navedlo, da so UG pri delu z 

otroki med trajanjem izobraževanja uporabljali večkrat na teden, kar 15,2 % učiteljev pa skoraj vsak 

dan. Več kot tri četrtine učiteljev je tako med trajanjem izobraževanja UG pri delu z otroki 

uporabljala vsaj enkrat na teden, petina učiteljev (20,5 %) pa redkeje (nekajkrat na mesec). V času 

trajanja izobraževanja le 1,8 % učiteljev pri delu z otroki ni uporabljalo UG (tabela 33).  



 

137 

137 REZULTATI  GLAVNEGA DELA RAZISKAVE Z INTERPRETACIJO 

Tabela 33: Pogostost uporabe UG pri učiteljih pred in po izobraževanju 

  pred po 

 pogostost 

uporabe UG: N f  veljavni f  N f  veljavni f  

frekvenčna 
porazdelitev 

nisem/ne 
uporabljam 

29 25,9% 26,9% 2 1,8% 1,8% 

 nekajkrat na 
mesec 

44 39,3% 40,7% 23 20,5% 20,5% 

 enkrat na teden 12 10,7% 11,1% 15 13,4% 13,4% 

 večkrat na teden 17 15,2% 15,7% 55 49,1% 49,1% 

 skoraj vsak dan 6 5,4% 5,6% 17 15,2% 15,2% 

 ni podatka 4 3,6%  0 0,0%  

 skupaj 
 

112 100% 100% 112 100% 100% 

opisne statistike M 2,32 3,55 

 
SD 1,191 

1,054 
 

 
t - test 

 
t 

 
-9,184 

 df 107 

 p 0,000 

 

Graf 4: Frekvenčna porazdelitev in povprečna vrednost pogostosti uporabe UG pri učiteljih pred in po izobraževanju 

Pogostost uporabe UG se je v času trajanja izobraževanja v primerjavi s pogostostjo uporabe pred 

izvedbo izobraževanja statistično značilno zvišala (p<0,001).  

Rezultati kažejo na pomembnost izobraževanja, ki je bilo oblikovano kot praktično izkustveno 

usposabljanje in teoretično poglabljanje. Učitelji so pridobili konkretna orodja, kako lahko UG 

integrirajo v različna predmetna področja, kar se kaže tudi v veliki uporabi pristopa v praksi. Tudi B. 
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Kroflič (1999) je ugotavljala, da je za učitelja poleg teoretskega ozaveščanja zelo pomembna 

neposredna izkušnja v pedagoški delavnici ustvarjalnega giba.  

7.2.4 Razlogi neuporabe UG 

Na vprašanje, zakaj učitelji UG ne uporabljajo pri pouku, je odgovorilo 49 udeležencev (tabela 34). 

Izmed teh največ metode ne uporablja, ker nimajo dovolj znanja (63,3 %), 34,7 % učiteljev pa metode 

sploh ne pozna. Ti rezultati potrjujejo naše domneve o nesistematičnem izobraževanju učiteljev s 

področja ustvarjalnega giba. 

Tabela 34: razlogi neuporabe UG med udeleženci, ki ne uporabljajo tega pristopa 

 N f % veljavni f % 

ne poznam 17 15,2 34,7 

nimam dovolj znanja 31 27,7 63,3 

drugo 1 0,9 2,0 

ni podatka 63 56,3  

skupaj 112 100,0 100,0 
 

7.2.5 Doseganje učnih ciljev  

Tisti učitelji, ki so predhodno navedli, da pri delu z otroki uporabljajo UG, so izrazili še stopnjo 

doseganja zastavljenih učnih ciljev pri poučevanju z uporabo UG. Stopnjo doseganja zastavljenih 

učnih ciljev pri poučevanju smo preverjali pred in po izvedbi izobraževanja, da bi preverili, ali je po 

izvedbi izobraževanja v doseganju učnih ciljev prišlo do kakšne spremembe. Obstoj statistično 

značilnih razlik v stopnji doseganja zastavljenih učnih ciljev pri poučevanju z metodo UG pred in po 

izobraževanju smo preverjali s t-testom za odvisne vzorce.  

Pred izvedbo izobraževanja je največ učiteljev (62 %) navedlo, da se pri poučevanju po metodi UG 

visoko približujejo zastavljenim učnim ciljem (ocena 4), nekaj (5,4 %) pa zastavljene učne cilje z UG 

običajno celo preseže (ocena 5). Petina učiteljev (20,5 %) je pred izvedbo izobraževanja stopnjo 

doseganja zastavljenih učnih ciljev pri poučevanju z UG označila s srednjo oceno (ocena 3), medtem 

ko je le 1,0 % učiteljev navedel, da zastavljenih učnih ciljev z UG ne dosega (ocena 1).  

Tudi po izvedbi izobraževanja je največ (69,1 %) učiteljev navajalo, da se pri poučevanju z uporabo 

UG visoko približujejo zastavljenim učnim ciljem (ocena 4), bistveno več učiteljev kot pred 
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izobraževanjem (20 %) pa je po izvedbi izobraževanja navajalo, da zastavljene učne cilje z UG celo 

presežejo (ocena 5). Po izvedbi izobraževanja se je znižal delež učiteljev (10 %), ki stopnjo doseganja 

zastavljenih učnih ciljev pri poučevanju z UG označujejo s srednjo oceno (ocena 3), medtem ko je le 

1 % učiteljev navedel, da zastavljene učne cilje z UG bolj ne dosega kot dosega (ocena 2).  

Tabela 35: Doseganje učnih ciljev pri poučevanju z UG 

  pred po 

 doseganje učnih 

ciljev 
N f veljavni f N f veljavni f 

frekvenčna 

porazdelitev 

nedoseženi 

1 1 0,9% 1,3% 0 0,0% 0,0% 

  2 0 0,0% 0,0% 1 0,9% 0,9% 

  3 23 20,5% 29,1% 11 9,8% 10,0% 

  4 49 43,8% 62,0% 76 67,9% 69,1% 

 preseženi 5 6 5,4% 7,6% 22 19,6% 20,0% 

 Ni podatka 33 29,5%  2 1,8%  

 Skupaj 112 100% 100% 112 100% 100% 

opisne 
statistike 

M 3,76 4,17 

 SD 0,648 0,545 

t-test t -4,973 

 df 77 

 p 0,000 

Stopnja doseganja učnih ciljev pri poučevanju z UG se je v času trajanja izobraževanja v primerjavi 

s stopnjo  doseganja učnih ciljev pred izvedbo izobraževanja statistično značilno zvišala (p<0,001). 

Po izobraževanju so učni cilji v večji meri doseženi in preseženi kot pred izobraževanjem (graf 5).  
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 Graf 5: Frekvenčna porazdelitev in povprečna vrednost stopnje doseganja učnih ciljev pri poučevanju z UG, pred in po 
izobraževanju 

Rezultati podpirajo teoretske koncepte celostnega, aktivnega in izkustvenega učenja, ki temeljijo 

na poučevanju za razumevanje in doseganje kakovostnega znanja, ki je osmišljeno, spodbuja 

kritično mišljenje, je relativno trajno in omogoča uporabo (Plut Pregelj, 2004). Pri takem učenju so 

tudi učni cilji doseženi, oziroma kot navajajo učitelji, celo preseženi. Izkustveno učenje namreč 

povezuje učenčevo čutno, čustveno izkušnjo, razmišljanje, analiziranje in delovanje v celoto – gre 

za celostni učni pristop (Marentič Požarnik, 1992).  

7.2.6 Spodbujanje poučevanja skozi gib s strani vodstva šole in sodelavcev  

V kontekstu spodbud, ki so jih učitelji deležni za poučevanje skozi gib, nas je zanimalo, kakšne so le-

te s strani nadrejenih (vodstva šole) in sodelavcev učiteljev. Spodbude smo preverjali pred in po 

izvedbi izobraževanja, zanimalo pa nas je, ali je po izvedbi izobraževanja prišlo do kakšnih 

sprememb v spodbujanju poučevanja skozi gib v primerjavi s spodbudami pred izobraževanjem. 

Spremembe preverjamo s t-testom za odvisne vzorce.  

Pred izvedbo izobraževanja je največ učiteljev (46,1 %) navajalo, da vodstvo šole in sodelavci 

poučevanje skozi gib spodbujajo, pri 15,8 % učiteljev, pa so bile te spodbude zelo intenzivne. 

Nobenega odziva na poučevanje skozi gib ni bilo prisotnega pri 38,2 % učiteljev, medtem ko noben 

učitelj pred izvedbo izobraževanja ni navedel, da bi vodstvo šole in sodelavci poučevanju skozi gib 

nasprotovali.  
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Po izvedbi izobraževanja je prav tako največ učiteljev (42,7 %) navedlo, da vodstvo šole in sodelavci 

poučevanje skozi gib spodbujajo, delež tistih učiteljev, ki jih vodstvo šole in sodelavci zelo 

spodbujajo pri takem poučevanju, pa se je v primerjavi s prvo meritvijo zvišal na 22,7 %. Nobenega 

odziva na poučevanje skozi gib ni bilo prisotnega pri 33,6 % učiteljev, le en učitelj (0,9 %) pa je 

navedel, da vodstvo šole in sodelavci poučevanju skozi gib nasprotujejo. 

Tabela 36: Spodbujanje poučevanja skozi gib s strani vodstva šole in sodelavcev pred in po izobraževanju 

 
pred po 

N f veljavni f N f veljavni f 

frekvenčna 
porazdelitev 

zelo me spodbujajo 12 10,7% 15,8% 25 22,3% 22,7% 

spodbujajo 35 31,3% 46,1% 47 42,0% 42,7% 

ni odziva 29 25,9% 38,2% 37 33,0% 33,6% 

nasprotujejo 0 0,0% 0,0% 1 0,9% 0,9% 

zelo nasprotujejo 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

ni podatka 36 32,1%  2 1,8%  

skupaj 112 100% 100% 112 100% 100% 

        

opisne 
statistike 

M 2,23 2,14 

SD 0,713 0,764 

    

t-test t 0,910 

 df 73 

 p 0,366 

Povprečna ocena spodbujanja poučevanja skozi gib s strani vodstva šole in sodelavcev se je po 

izvedbi izobraževanja (2,14) v primerjavi s povprečno oceno pred izobraževanjem (2,23) znižala, kar 

pomeni, da so učitelji spodbujanje poučevanja skozi gib s strani vodstva šole in sodelavcev po 

izvedbi izobraževanja ocenili kot bolj prisotno (močnejša spodbuda). Vendar pa rezultati t-testa 

(t = 0,910; df = 73; p>0,05) pokažejo, da razlike niso statistično značilne (tabela 36). Rezultate smo 

prikazali tudi v obliki grafa (graf 6).  

Kot se je izkazalo v pilotskem delu raziskave – da je zelo pomembno, da vodstvo šole in sodelavci 

spodbujajo uporabo različnih (sodobnih) pristopov poučevanja, tudi mi menimo, da je, poleg 

notranje motivacije učitelja za uporabo različnih poučevalnih načinov in dodatnega izobraževanja v 

okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja, nujna tudi zunanja podpora – s strani vodstva šole in 

kolegov učiteljev. Tudi raziskava B. Kroflič (1999) potrjuje pomen učiteljevega seznanjanja z 

različnimi pristopi in akcijskega raziskovanja za njegovo ozaveščanje in spreminjanje poučevalnih 

strategij (uporabe ustvarjalnega giba), do česar prihaja skozi samoiniciativnost in ob podpori 

vodstva šole oziroma sodelavcev.  
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Graf 6: Frekvenčna porazdelitev in povprečna vrednost spodbujanja poučevanja skozi gib s strani vodstva šole in 
sodelavcev pred in po izobraževanju * Vrednotenje povprečnih vrednosti je obratno – višja povprečna vrednost pomeni 

manjšo spodbudo in nižja vrednost pomeni večjo spodbudo. 

7.2.7 Odnos staršev do UG kot učnega pristopa 

Odnos staršev do UG kot učnega pristopa so učitelji ocenjevali na 5-stopenjski merski lestvici, z 

razponom vrednosti od negativnega odnosa do pozitivnega odnosa. Odnos staršev smo preverjali 

pred in po izvedbi izobraževanja, zanimalo pa nas je, ali je po izvedbi izobraževanja prišlo do kakšnih 

sprememb v odnosu staršev do UG, v primerjavi z odnosom pred izobraževanjem. Obstoj 

statistično značilnih razlik v odnosu staršev pred in po izobraževanju preverjamo s t-testom za 

odvisne vzorce.  

Pred izvedbo izobraževanja je največ, več kot polovica učiteljev (57,9 %) odnos staršev do 

poučevanja z UG ocenilo kot pozitiven, nekaj učiteljev (7,9 %) pa kot zelo pozitiven. Več kot tretjina 

učiteljev (34,2 %) je pred izobraževanjem navedla, da starši do poučevanja z UG nimajo odnosa. Da 

bi starši imeli negativen ali zelo negativen odnos do poučevanja z UG, ni navedel noben učitelj 

(tabela 37).  

Tudi po izvedbi izobraževanja noben učitelj ne ocenjuje odnosa staršev do UG kot učnega pristopa 

kot negativnega. Se je pa po izobraževanju zvišal delež tistih učiteljev, ki odnos staršev do UG 

ocenjujejo kot zelo pozitiven (21,8 %), hkrati pa se je zmanjšal delež učiteljev, ki odnos staršev do 

UG kot učnega pristopa po izvedbi izobraževanja ocenjujejo kot pozitiven (40 %). Da starši nimajo 

odnosa do UG kot učnega pristopa, je navedlo 38,2 % učiteljev (graf 7).  
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Tabela 37: Odnos staršev do UG kot učnega pristopa pred in po izobraževanju 

  pred po 

  N f veljavni f N f veljavni f 

frekvenčna 

porazdelitev 

zelo negativen 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

negativen 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

ni odnosa 26 23,2% 34,2% 42 37,5% 38,2% 

pozitiven odnos 44 39,3% 57,9% 44 39,3% 40,0% 

zelo pozitiven 6 5,4% 7,9% 24 21,4% 21,8% 

ni podatka 36 32,1%  2 1,8%  

skupaj 112 100% 100% 112 100% 100% 

opisne statistike M 3,73 3,85 

SD 0,604 0,715 

t-test t -1,415 

 df 73 

 p 0,161 

Odnos staršev do UG (tabela 37) se je po oceni učiteljev po izobraževanju v povprečju nekoliko 

izboljšal (povprečna ocena znaša 3,85) v primerjavi z odnosom pred izobraževanjem (3,73), vendar 

razlika v odnosu ni statistično značilna (p>0,05).  

Skozi lastne izkušnje, ko s študenti izvajamo ustvarjalni gib pri pouku z različnimi skupinami otrok, 

smo imeli možnost pridobiti tudi nekatera mnenja staršev o integraciji UG v učenje. Pri projektu 

»Emona oživi«, ki smo ga v šolskem letu 2014/15 izvajali v 2. razredu OŠ Trnovo v sodelovanju z 

Mestnim muzejem Ljubljana, smo po zaključni prireditvi, na kateri so učenci prikazali življenje v 

Emoni skozi ustvarjalni gib, prejeli tudi nekaj vtisov staršev. Ti kažejo na njihov pozitiven odnos do 

integracije giba v učenje (Godler, idr., 2015, str. 15).  
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V nadaljevanju predstavljamo dve mnenji staršev. 

Tomo, oče nastopajočega učenca: »V oči mi je najbolj padla izjemna uigranost, vse je teklo lahkotno, z očitno 

suverenostjo vseh nastopajočih otrok. Predstava je izžarevala razumevanje vsebine, užitek nastopanja in 

izrazito samozavest otrok v smislu vsakega posameznika, pa tudi skupine /…/. 

Petra, mama nastopajoče učenke: »Lahko le upamo, da bo podobnih projektov še več. Namesto pasivne vloge 

poslušalca se je učencem z aktivnim soustvarjanjem obdobje Emone in Rimljanov nedvomno bolj približalo. 

/…/ Ekspresivnost predstave dokazuje, da je vključenost giba kot izraznega sredstva v rednem šolskem 

programu upravičena. S soustvarjanjem predstave se krepijo socialne veščine, pripadnost, odgovornost in 

samopodoba. Videti je bilo, da so otroci uživali! Tako da … še!« 

 

Graf 7: Frekvenčna porazdelitev in povprečna vrednost odnosa staršev do UG kot učnega pristopa pred in po 
izobraževanju 
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7.3 PREVERJANJE HIPOTEZ Z INTERPRETACIJO REZULTATOV IN ODGOVOR 

NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

V tem poglavju so predstavljene statistične obdelave, s katerimi smo preverjali hipoteze in 

odgovarjali na raziskovalno vprašanje (RV2), ter rezultati glavnega dela raziskave z interpretacijo. 

7.3.1 H1: Prepričanja, stališča in zaznava samoučinkovitosti učiteljev pri poučevanju se 

pomembno razlikujejo glede na nekatere prediktorske variable (delovna doba, 

izobraževanje in izkušnje na področju UG, izkušnje s poučevanjem učencev s posebnimi 

potrebami) 

Da bi preverili prvo hipotezo, smo z analizo variance ugotavljali, ali med učitelji obstajajo statistično 

značilne razlike v njihovih stališčih, zaznavi samoučinkovitosti in izgorelosti pred in po izvedbi 

izobraževanja s področja UG glede na trajanje njihovega delovnega staža, naziv učiteljev, izkušnje s 

poučevanjem učencev s posebnimi potrebami in glede na izkušnje z uporabo/neuporabo UG. 

Vrednosti F, ki so statistično značilne na nivoju p<0,05, nakazujejo obstoj statistično značilnih razlik 

med skupinami pri posameznem demografskem dejavniku anketirancev.  

7.3.1.1 Delovna doba 

Najprej nas je zanimalo, ali se učitelji v njihovih stališčih, zaznavi samoučinkovitosti in izgorelosti 

medsebojno razlikujejo glede na trajanje njihovega delovnega staža pred in po izvedbi 

izobraževanja.  

Kot lahko v grobem razberemo iz spodnjega grafa (graf 8), na katerem so prikazane povprečne 

vrednosti po posameznih lestvicah stališč, samoučinkovitosti in izgorelosti glede na delovno dobo 

pred izvedbo izobraževanja, so učitelji s krajšo delovno dobo v povprečju zavzemali bolj pozitivna 

stališča do uporabe UG od učiteljev z daljšo delovno dobo. Prav tako so učitelji s krajšo delovno 

dobo poročali o boljši samoučinkovitosti kot učitelji z daljšo delovno dobo, pri čemer je iz 

spodnjega grafa možno razbrati še, da je zaznava lastne učinkovitosti najvišja v skupini 

anketirancev, ki imajo od 6 do 10 let delovnega staža. Zaznava izgorelosti je pri učiteljih z najkrajšo 

delovno dobo (do 5 let) v povprečju najvišja, najnižja pa pri učiteljih, ki imajo med 5 in 10 let 

delovne dobe.  
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Natančnejše povprečne vrednosti za posamezno lestvico in skupino učiteljev po delovni dobi so 

predstavljene v tabeli 38.  

 

Graf 8: Povprečne vrednosti po posameznih lestvicah stališč, samoučinkovitosti in izgorelosti glede na delovno dobo 
pred izvedbo izobraževanja 
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Graf 9: Povprečne vrednosti po posameznih lestvicah stališč, samoučinkovitosti in izgorelosti glede na delovno dobo po  
izvedbi izobraževanja21 

                                                             

21  Postavke učitelj, znanje in čustveno-socialni vidik spadajo med stališča učiteljev; postavke poučevanje, disciplina, 
upoštevanje razreda, organizacija spadajo v zaznavanje lastne samoučinkovitosti; iztrošenost, nedoseganje ciljev in 
depersonalizacija pa v izgorelost učiteljev. 
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Če so bila pred izvedbo izobraževanja stališča učiteljev z daljšo delovno dobo do uporabe UG 

nekoliko slabša kot pri skupini učiteljev s krajšo delovno dobo, po izvedbi opažamo, da so se stališča 

učiteljev z daljšo delovno dobo izboljšala do te mere, da so podobna stališčem učiteljev s krajšo 

delovno dobo. Po izvedbi izobraževanja so učitelji z daljšo delovno dobo prav tako poročali o višji 

stopnji samoučinkovitosti, medtem ko je samoučinkovitost pri učiteljih z najkrajšo delovno dobo 

(do 5 let) nekoliko nižja od preostalih skupin učiteljev.  

Občutje izgorelosti se je po izvedbi izobraževanja znižalo pri učiteljih z najdaljšim delovnim 

stažem, medtem ko relativno visoko ostaja pri učiteljih z delovno dobo do 5 let. 

Kot je razvidno iz tabele 38 je pri vseh učiteljih, ne glede na dolžino trajanja delovnega staža, prišlo 

do izboljšanja stališč do uporabe UG po izvedbi izobraževanja, zvišala se je tudi njihova percepcija 

samoučinkovitosti, medtem ko se je občutje izgorelosti zmanjšalo. Pri tem je izjema le skupina 

učiteljev z najkrajšo delovno dobo (do 5 let), pri kateri je prišlo do – sicer majhnega – znižanja 

občutja samoučinkovitosti z vidika organizacije.  

V največji meri so stališča do uporabe UG po izvedbi izobraževanja izboljšali učitelji z najdaljšo 

delovno dobo, pri katerih se je hkrati po izvedbi izobraževanja v največji meri zmanjšalo občutje 

izgorelosti.  

Iz omenjenih rezultatov analize variance predpostavljamo, da so učitelji začetniki izpostavljeni 

večjemu stresu zaradi neizkušenosti, so pa najbolj dojemljivi za uporabo sodobnih učnih pristopov, 

ki so jim predstavljeni tudi v okviru študija. Izobraževanje je sicer pomembno vplivalo na stališča do 

uporabe UG pri vseh učiteljih, poleg tega pa se je po izobraževanju zvišala zaznava lastne 

samoučinkovitosti in zmanjšala percepcija izgorelosti pri vseh učiteljih. Iz rezultatov lahko sklepamo 

na dokaj homogeno skupino učiteljev glede na delovno dobo (tabela 38). 
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Tabela 38: Rezultati analize variance za stališča, samoučinkovitost in izgorelost učiteljev glede na delovno dobo 
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1 do 5 let 3,76 0,664 

0,480 0,697 0,014 

4,05 0,510 

0,736 0,533 0,021 
6 do 10 let 3,91 0,457 4,20 0,497 

11 do 15 let 3,76 0,563 4,21 0,565 

16 in več let 3,67 0,592 4,12 0,293 
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1 do 5 let 4,39 0,456 

1,132 0,340 0,031 

4,73 0,354 

0,074 0,974 0,002 
6 do 10 let 4,48 0,416 4,74 0,351 

11 do 15 let 4,36 0,311 4,76 0,383 

16 in več let 4,22 0,429 4,71 0,380 
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1 do 5 let 4,48 0,405 

2,158 0,097 0,058 

4,57 0,418 

0,346 0,792 0,010 
6 do 10 let 4,49 0,375 4,49 0,475 

11 do 15 let 4,40 0,394 4,54 0,464 

16 in več let 4,21 0,444 4,46 0,411 
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1 do 5 let 4,15 0,449 

0,318 0,812 0,009 

4,26 0,370 

0,764 0,517 0,021 
6 do 10 let 4,24 0,358 4,39 0,424 

11 do 15 let 4,13 0,327 4,26 0,439 

16 in več let 4,13 0,357 4,19 0,434 
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 1 do 5 let 3,39 0,702 

1,438 0,236 0,039 

3,74 0,670 

0,567 0,638 0,016 
6 do 10 let 3,69 0,640 3,90 0,797 

11 do 15 let 3,50 0,488 3,76 0,730 

16 in več let 3,69 0,651 3,96 0,716 
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1 do 5 let 4,06 0,411 

0,583 0,628 0,016 

4,23 0,426 

0,947 0,421 0,026 
6 do 10 let 4,14 0,413 4,41 0,511 

11 do 15 let 4,07 0,372 4,23 0,452 

16 in več let 3,95 0,485 4,35 0,460 
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1 do 5 let 3,29 0,680 

1,183 0,320 0,033 

3,22 0,632 

4,037 0,009 0,105 

6 do 10 let 3,56 0,759 3,82 0,777 

11 do 15 let 3,16 0,674 3,40 0,773 

16 in več let 3,36 0,544 3,56 0,486 
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6 do 10 let 2,18 0,724 2,06 0,866 

11 do 15 let 2,38 0,975 2,07 0,764 

16 in več let 2,39 0,763 1,67 0,529 
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1 do 5 let 1,86 0,607 

0,481 0,696 0,014 

1,65 0,588 

0,070 0,976 0,002 

6 do 10 let 1,68 0,566 1,67 0,509 

11 do 15 let 1,89 0,571 1,62 0,544 

16 in več let 1,84 0,408 1,59 0,492 
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a 1 do 5 let 2,12 0,865 

1,959 0,125 0,053 

1,82 0,796 

0,821 0,485 0,023 

6 do 10 let 1,87 0,600 1,84 0,838 

11 do 15 let 1,67 0,556 1,56 0,518 

16 in več let 2,10 0,593 1,66 0,432 
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Kljub nekaterim razlikam med učitelji glede na njihovo delovno dobo, pa se le-te v stališčih, občutju 

samoučinkovitosti in izgorelosti pri učiteljih pred izvedbo izobraževanja ne izkažejo kot statistično 

značilne. Statistično značilnih razlik tudi ni moč opaziti med učitelji glede na njihovo delovno dobo 

po izvedbi izobraževanja, z izjemo zaznave samoučinkovitosti z vidika organizacije, pri kateri se 

razlike med učitelji izkažejo kot statistično značilne (F = 4,037; p<0,01).  

Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo pokaže, da so statistično značilne v zaznani 

samoučinkovitosti z vidika organizacije le razlike med učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe in med 

učitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe.  

Tabela 39: Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo v zaznani samoučinkovitosti z vidika organizacije po izvedbi 
izobraževanja glede na delovno dobo 

  MD p 

1 do 5 let 6 do 10 let -0,606 0,008 

11 do 15 let -0,182 0,895 

16 in več let -0,345 0,352 

6 do 10 let 1 do 5 let 0,606 0,008 

11 do 15 let 0,424 0,318 

16 in več let 0,261 0,837 

11 do 15 let 1 do 5 let 0,182 0,895 

6 do 10 let -0,424 0,318 

16 in več let -0,163 0,980 

16 in več let 1 do 5 let 0,345 0,352 

6 do 10 let -0,261 0,837 

11 do 15 let 0,163 0,980 

 

7.3.1.2 Naziv učiteljev 

Da bi preverili ali med učitelji obstajajo statistično značilne razlike v njihovih stališčih, zaznavi 

samoučinkovitosti in izgorelosti glede na njihov naziv (ne samo delovno dobo), smo jih razdelili v 

tri skupine in sicer skupino učiteljev brez naziva, z nazivom mentor in nazivom svetovalec. Skupino 

učiteljev z nazivom svetnik smo iz analize izločili, saj je numerus te skupine prenizek (n = 1).  

Kot lahko v grobem razberemo iz grafa 10, na kateri so prikazane povprečne vrednosti po 

posameznih lestvicah stališč, samoučinkovitosti in izgorelosti pred izvedbo izobraževanja, glede na 

naziv učiteljev, so učitelji brez naziva v povprečju zavzemali bolj pozitivna stališča do uporabe 



 

151 

151 REZULTATI  GLAVNEGA DELA RAZISKAVE Z INTERPRETACIJO 

metode UG od učiteljev z nazivom mentor in svetovalec. Učitelji z nazivom svetovalec so sicer pred 

izobraževanjem poročali o boljši samoučinkovitosti kot učitelji brez naziva ali z nazivom mentor, 

hkrati pa je pri učiteljih svetovalcih moč opaziti najvišjo stopnjo izgorelosti. Najvišja stopnja občutka 

nedoseganja ciljev je bila pred izobraževanjem prisotna pri učiteljih z nazivom mentor, najvišja 

stopnja občutenja depersonalizacije pa pri učiteljih brez naziva.  

 

 Graf 10: Povprečne vrednosti po posameznih lestvicah stališč, samoučinkovitosti in izgorelosti, glede na naziv učitelja, 
pred izvedbo izobraževanja 

Po izvedbi izobraževanja so imeli najbolj pozitivna stališča o UG učitelji z nazivom svetovalec; le-ti 

so hkrati v povprečju navajali najvišjo stopnjo zaznane samoučinkovitosti in najnižjo stopnjo 

občutja izgorelosti. Na drugi strani so imeli po izvedbi izobraževanja učitelji mentorji bolj negativna 
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stališča do UG s kognitivnega in čustveno-socialnega vidika kot preostali, medtem ko so imeli učitelji 

brez naziva najmanj pozitivna stališča do UG z vidika učitelja (uporabe UG). Prav tako je bila po 

izvedbi izobraževanja zaznava samoučinkovitosti najnižja pri učiteljih z nazivom mentor, pri čemer 

je izjema le samoučinkovitost z vidika organizacije, kar je bilo v najmanjši meri prisotno pri učiteljih 

brez naziva. Občutja iztrošenosti in depersonalizacije so bila po izobraževanju najvišja pri učiteljih 

brez naziva, občutje nedoseganja ciljev pa pri učiteljih z nazivom mentor.  

 

 Graf 11: Povprečne vrednosti po posameznih lestvicah stališč, samoučinkovitosti in izgorelosti, glede na naziv učitelja, 
po izvedbi izobraževanja 

Kot je razvidno iz povprečnih vrednosti (M) pri posameznih lestvicah (tabela 40), je pri vseh 

učiteljih, ne glede na njihov naziv, prišlo do izboljšanja stališč do uporabe metode UG po izvedbi 

izobraževanja v primerjavi s stališči pred izobraževanjem, zvišala se je tudi njihova percepcija 
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samoučinkovitosti, medtem ko se je občutje izgorelosti zmanjšalo. Pri tem je izjema le skupina 

učiteljev brez naziva, pri kateri je prišlo do znižanja stopnje zaznane samoučinkovitosti z vidika 

organizacije.  

V največji meri so se stališča do uporabe UG po izvedbi izobraževanja izboljšala pri učiteljih 

svetovalcih, pri katerih se je hkrati izboljšala zaznana samoučinkovitost z vidika upoštevanja 

razreda, po izvedbi izobraževanja pa se je pri svetovalcih v največji meri zmanjšalo občutje 

izgorelosti. Do največjega zvišanja stopnje zaznane samoučinkovitosti z vidika poučevanja, 

discipline in organizacije je prišlo pri skupini učiteljev z nazivom mentor.  

Kljub nekaterim razlikam med učitelji glede na njihov naziv, pa se le-te v stališčih, zaznavi 

samoučinkovitosti in izgorelosti pri učiteljih pred izvedbo izobraževanja ne izkažejo kot statistično 

značilne. Statistično značilnih razlik tudi ni moč opaziti med učitelji glede na njihov naziv po izvedbi 

izobraževanja, z izjemo zaznave samoučinkovitosti z vidika upoštevanja razreda (F = 3,654; p<0,05) 

in organizacije (F = 3,612; p<0,05), kjer se razlike med učitelji izkažejo kot statistično značilne.  

Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo pokaže, da so statistično značilne v zaznani 

samoučinkovitosti z vidika upoštevanja razreda le razlike med učitelji mentorji in učitelji 

svetovalci po izvedbi izobraževanja in sicer je pri učiteljih svetovalcih moč opaziti višjo stopnjo 

zaznane samoučinkovitosti z vidika upoštevanja razreda kot pri učiteljih mentorjih.  

V zaznani samoučinkovitosti z vidika organizacije se kot statistično značilne izkažejo razlike med 

učitelji svetovalci in učitelji brez naziva in sicer so učitelji svetovalci po izobraževanju navajali 

statistično značilno višjo stopnjo zaznane samoučinkovitosti z vidika organizacije  kot učitelji brez 

naziva.  
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Tabela 40: Rezultati analize variance za stališča, samoučinkovitost in izgorelost učiteljev glede na njihov naziv 

 

pred po 

M SD 
ANOVA 

η2 M SD 
ANOVA 

η2 
F p F p 
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u
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lj

 

brez naziva 3,78 0,658 

0,078 0,925 0,002 

4,07 0,542 

0,849 0,431 0,016 mentor 3,74 0,534 4,14 0,399 

svetovalec 3,74 0,585 4,24 0,475 

k
o

g
n
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iv

n
i 

vi
d

ik
 

brez naziva 4,41 0,453 

0,889 0,414 0,017 

4,74 0,349 

2,218 0,114 0,041 mentor 4,29 0,402 4,65 0,399 

svetovalec 4,38 0,365 4,89 0,217 

ču
st
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n

o
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ci
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n

i v
id

ik
 

brez naziva 4,51 0,396 

2,805 0,065 0,052 

4,57 0,433 

0,849 0,431 0,016 mentor 4,30 0,400 4,46 0,445 

svetovalec 4,40 0,460 4,60 0,407 

sa
m

o
u

či
n

k
o

vi
to

st
 

p
o

u
če

va
n

je
 

brez naziva 4,17 0,454 

2,075 0,131 0,039 

4,30 0,368 

1,144 0,323 0,022 mentor 4,06 0,297 4,20 0,422 

svetovalec 4,30 0,349 4,38 0,463 

d
is

ci
p

li
n

a
 brez naziva 3,47 0,670 

1,645 0,198 0,031 

3,79 0,662 

0,610 0,545 0,012 mentor 3,42 0,620 3,73 0,752 

svetovalec 3,78 0,651 3,98 0,840 

u
p

o
št

e
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n
je
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zr

e
d
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brez naziva 4,08 0,427 

1,340 0,266 0,025 

4,26 0,426 

3,654 0,029 0,066 mentor 3,96 0,397 4,18 0,449 

svetovalec 4,15 0,426 4,55 0,488 

o
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an
iz
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ij

a 

brez naziva 3,34 0,738 

2,235 0,112 0,042 

3,24 0,647 

3,612 0,031 0,066 
mentor 3,13 0,621 3,48 0,739 

svetovalec 3,56 0,436 3,73 0,649 
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o
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lo
st
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o
še

n
o

st
 

brez naziva 2,35 0,791 

0,167 0,846 0,003 

2,25 0,860 

2,285 0,107 0,043 mentor 2,38 0,757 2,01 0,743 

svetovalec 2,48 0,916 1,77 0,796 

n
e

d
o

se
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an
je

 

ci
lj

e
v 

brez naziva 1,81 0,610 

0,479 0,621 0,009 

1,63 0,583 

1,916 0,152 0,036 mentor 1,90 0,591 1,76 0,507 

svetovalec 1,73 0,318 1,43 0,465 

d
e

p
e

rs
o

n
al

iz
ac

ij
a 

brez naziva 2,05 0,867 

0,224 0,800 0,004 

1,82 0,804 

1,221 0,299 0,023 
mentor 1,96 0,626 1,76 0,597 

svetovalec 1,93 0,547 1,49 0,603 
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Tabela 41: Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo v zaznani samoučinkovitosti z vidika upoštevanja razreda in 
organizacije po izvedbi izobraževanja glede na naziv učitelja 

  upoštevanje razreda organizacija 

    MD p MD p 

brez naziva mentor 0,079 0,806 -0,240 0,301 

svetovalec -0,291 0,072 -0,489 0,041 

mentor brez naziva -0,079 0,806 0,240 0,301 

svetovalec -0,369 0,027 -0,249 0,566 

svetovalec brez naziva 0,291 0,072 0,489 0,041 

mentor 0,369 0,027 0,249 0,566 

 

Povprečne vrednosti pri posameznih lestvicah kažejo, da je pri vseh učiteljih, ne glede na njihov 

naziv, po izobraževanju prišlo do izboljšanja stališč do uporabe UG kot učnega pristopa, zvišala se 

je tudi njihova percepcija samoučinkovitosti, medtem ko se je občutje izgorelosti zmanjšalo. Pri tem 

je izjema le skupina učiteljev brez naziva, pri kateri je prišlo do znižanja stopnje zaznane 

samoučinkovitosti z vidika organizacije, ki opredeljuje učiteljevo vlogo/položaj na šoli (npr. Menim, 

da lahko igram pomembno vlogo pri reševanju večjih problemov na ravni šole). 

Statistično pomembne razlike v zaznani samoučinkovitosti po izobraževanju se z vidika 

upoštevanja razreda  v seriji post-hoc testov s Sidakovo korekcijo pokažejo le med učitelji mentorji 

in učitelji svetovalci, in sicer se pri učiteljih svetovalcih pokaže višja stopnja zaznane 

samoučinkovitosti z vidika upoštevanja razreda kot pri učiteljih mentorjih (tabela 41). Vidik 

upoštevanja razreda vsebuje trditve učiteljev, kot so (navajamo samo nekatere): Menim, da imam 

sposobnost, da v razredu spodbudim učence k svobodnemu izražanju misli in občutkov; Menim, da 

sem prožen(a) in prilagodljiv(a) v odnosih z učenci; Menim, da imam sposobnost videti učenca kot 

celostno (celo) osebo, pri kateri je učenje le en njen del. 

7.3.1.3 Znanje in izkušnje učiteljev z ustvarjalnim gibom 

V tem poglavju nas zanima, ali med učitelji (glede na njihovo znanje in izkušnje z UG) prihaja do 

statistično značilnih razlik pri njihovih stališčih do UG, zaznavi samoučinkovitosti in občutju 

izgorelosti pred in po izvedbi izobraževanja.  

Svoje znanje in izkušnje za poučevanje skozi gib so učitelji opredelili pred izvedbo izobraževanja na 

5-stopenjski merski lestvici, ki zajema vrednosti od nič (brez znanja in izkušenj) do zelo veliko znanja 

in izkušenj. Ker skupina učiteljev z zelo veliko znanja in izkušenj ni reprezentativna (n = 2), rezultatov 

za to skupino ne bomo interpretirali, so pa le-ti grafično in tabelarično prikazani.  
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Iz grafa 12, na katerem so prikazane povprečne vrednosti po posameznih lestvicah stališč, 

samoučinkovitosti in izgorelosti pred izvedbo izobraževanja glede na znanje in izkušnje učiteljev z 

UG, je razviden trend rasti pozitivnih stališč do metode UG z višanjem izkušenj in znanja o UG. Prav 

tako se pri učiteljih z višanjem znanja in izkušenj z UG viša tudi zaznava samoučinkovitosti. Občutje 

izgorelosti je sicer najvišje pri učiteljih brez znanja in izkušenj z UG.  

Če so imeli učitelji, ki so imeli pred izvedbo izobraževanja veliko znanja in izkušenj z UG, v povprečju 

bolj pozitivna stališča do UG od tistih z manj znanja in izkušnjami, pa po izvedbi izobraževanja 

ugotavljamo, da imajo v povprečju najbolj pozitivna stališča do UG tisti učitelji, ki so pred 

izobraževanjem navajali, da so brez ali s srednje veliko znanja in izkušnjami. Enako se pokaže tudi 

pri zaznavi samoučinkovitosti. Namreč po izvedbi izobraževanja so tisti brez ali s srednje veliko 

znanja in izkušnjami z UG v povprečju izražali bolj pozitivna stališča do UG kot tisti, ki so imeli pred 

izobraževanjem z UG veliko izkušenj. Slednji so po izobraževanju navajali najvišjo stopnjo 

izgorelosti.  
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 Graf 12: Povprečne vrednosti po posameznih lestvicah stališč, samoučinkovitosti in izgorelosti, glede na znanje in 
izkušnje z UG, pred izvedbo izobraževanja 
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Graf 13: Povprečne vrednosti po posameznih lestvicah stališč, samoučinkovitosti in izgorelosti, glede na znanje in 
izkušnje z UG, po izvedbi izobraževanja 
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Kot je razvidno iz tabele 42, je pri vseh učiteljih, ki so imeli pred izvedbo izobraževanja o UG malo 

ali nič znanja in izkušenj s pristopom, prišlo do izboljšanja stališč o UG po izvedbi izobraževanja, 

hkrati se je pri teh učiteljih zvišala percepcija samoučinkovitosti, medtem ko se je občutje 

izgorelosti znižalo.  

Pri učiteljih, ki  so pred izvedbo izobraževanja imeli srednje veliko ali veliko znanja in izkušenj z UG, 

so se po izvedbi izobraževanja zvišala stališča do uporabe UG z vidika učitelja in kognitivnega vidika, 

medtem ko so se stališča o UG s čustveno-socialnega vidika po izvedbi izobraževanja znižala. Prav 

tako se je pri učiteljih, ki so imeli srednje veliko ali veliko znanja in izkušenj z UG, po izvedbi 

izobraževanja zaznava samoučinkovitosti zvišala, znižalo pa se je občutje izgorelosti. Zaradi nizkega 

numerusa (n = 2) učiteljev z zelo veliko znanja in izkušnjami z UG, rezultatov za to skupino ni 

smiselno interpretirati.  

V največji meri so stališča do uporabe UG po izvedbi izobraževanja izboljšali v smeri celostnega 

učenja učitelji brez znanja in izkušenj z UG, pri katerih se je hkrati po izvedbi izobraževanja v 

največji meri zvišala zaznava samoučinkovitosti, zmanjšalo pa se je občutje izgorelosti.  

Predvidevamo, da se je pri teh učiteljih ob integraciji gibalnih dejavnosti v razredu, ko so pouk 

spremenili/popestrili iz sedečega tudi v aktivnejše gibalne oblike učenja, v največji meri izražalo 

navdušenje učencev in posledično zadovoljstvo učitelja, kar so pokazali tudi njihovi odgovori na 

odprta vprašanja v anketnem vprašalniku. 

Iz rezultatov je razviden trend rasti pozitivnih stališč do UG kot učnega pristopa z učiteljevim 

višanjem izkušenj in znanja o UG. Prav tako se pri učiteljih z višanjem znanja in izkušenj z UG viša 

tudi zaznava samoučinkovitosti. Poleg tega pa je občutje izgorelosti  najvišje pri učiteljih brez znanja 

in izkušenj z UG. Ob tem lahko pripisujemo ustvarjalnemu gibu kot učnemu pristopu dobrodejno 

učinkovanje na poučevanje in počutje učitelja, kar potrdijo tudi kvalitativne obdelave odprtih 

vprašanj, saj učitelji navajajo, da uporaba ustvarjalnega giba kot učnega pristopa pripomore k 

njihovemu psihičnemu blagostanju – občutju zadovoljstva ob uporabi pristopa v razredu, dobrih 

medsebojnih odnosih z učenci, osebni izpolnitvi v učiteljskem poklicu, zaznani samoučinkovitosti 

pri poučevanju in pozitivnim vplivom na počutje in delovanje učencev v razredu. 
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Tabela 42: Rezultati analize variance za stališča, samoučinkovitost in izgorelost učiteljev glede na znanje in izkušnje z UG 
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4,74 0,368 

1,978 0,103 0,072 

malo 4,33 0,454 4,64 0,382 

srednje veliko 4,48 0,356 4,86 0,223 

veliko 4,51 0,431 4,67 0,449 

zelo veliko 4,93 0,101 5,00 0,000 

ču
st

ve
n

o
-s

o
ci

al
n

i v
. nič 4,26 0,450 

3,428 0,011 0,118 

4,54 0,403 

0,586 0,674 0,022 

malo 4,37 0,348 4,55 0,424 

srednje veliko 4,56 0,420 4,46 0,424 

veliko 4,58 0,360 4,54 0,556 

zelo veliko 4,90 0,141 4,90 0,141 

sa
m

o
u

či
n

k
o

vi
to

st
 

p
o

u
če

va
n

je
 

nič 4,03 0,478 

1,279 0,283 0,048 

4,24 0,390 

0,452 0,770 0,017 

malo 4,20 0,342 4,24 0,321 

srednje veliko 4,20 0,379 4,34 0,455 

veliko 4,16 0,403 4,32 0,502 

zelo veliko 4,50 0,707 4,50 0,707 

d
is

ci
p

li
n

a
 

nič 3,37 0,736 

0,985 0,419 0,037 

3,78 0,647 

0,963 0,431 0,036 

malo 3,45 0,619 3,69 0,695 

srednje veliko 3,65 0,689 4,03 0,679 

veliko 3,56 0,551 3,74 0,944 

zelo veliko 4,00 0,000 4,00 0,000 

u
p

o
št

e
va

n
je

 r
az

re
d

a nič 3,98 0,369 

0,941 0,443 0,036 

4,22 0,447 

0,268 0,898 0,010 

malo 4,03 0,357 4,26 0,377 

srednje veliko 4,13 0,569 4,33 0,545 

veliko 4,12 0,292 4,33 0,505 

zelo veliko 4,42 0,589 4,33 0,471 

o
rg

an
iz

ac
ij

a 

nič 3,22 0,751 

2,386 0,056 0,086 

3,31 0,500 

2,330 0,061 0,085 

malo 3,14 0,651 3,21 0,750 

srednje veliko 3,52 0,566 3,61 0,666 

veliko 3,51 0,551 3,60 0,739 

zelo veliko 4,10 1,273 4,10 0,990 
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iz
g

o
re

lo
st

 

iz
tr

o
še

n
o

st
 

nič 2,51 0,767 

0,951 0,438 0,036 

2,03 0,838 

0,343 0,848 0,014 

malo 2,38 0,923 2,15 0,816 

srednje veliko 2,11 0,672 1,99 0,849 

veliko 2,42 0,646 2,28 0,777 

zelo veliko 2,20 0,283 2,00 0,000 

n
e

d
o

se
g

an
je

 c
il

je
v

 nič 1,93 0,512 

0,510 0,729 0,020 

1,70 0,521 

0,399 0,809 0,015 

malo 1,73 0,625 1,67 0,559 

srednje veliko 1,86 0,545 1,56 0,609 

veliko 1,82 0,557 1,52 0,500 

zelo veliko 1,70 0,707 1,50 0,707 

d
e

p
e

rs
o

n
al

iz
ac

ij
a 

nič 2,18 0,706 

1,190 0,320 0,045 

1,81 0,656 

0,608 0,658 0,023 

malo 1,83 0,703 1,69 0,722 

srednje veliko 2,07 0,907 1,71 0,761 

veliko 2,10 0,704 2,01 0,816 

zelo veliko 1,50 0,707 1,50 0,707 

Kot je razvidno iz tabele 42, je statistično značilne razlike med učitelji glede na njihovo znanje in 

izkušnje z UG moč opaziti pri stališčih do UG pred izvedbo izobraževanja tako z vidika učitelja 

(F = 6,939; p<0,001) in kognitivnega vidika (F = 3,353; p<0,05), kot tudi s čustveno-socialnega vidika 

(F = 3,428; p<0,05), medtem ko so po izvedbi izobraževanja stališča do UG med učitelji glede na 

njihovo znanje in izkušnje z UG pred izvedbo izobraževanja ostala dokaj podobna (p>0,05).  

Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo pokaže, da se učitelji glede na njihovo znanje in izkušnje 

z UG pred izvedbo izobraževanja statistično značilno razlikujejo v stališčih do UG le z vidika učitelja 

(uporabe UG), in sicer obstajajo statistično značilne razlike med učitelji, ki so imeli pred izvedbo 

izobraževanja srednje veliko izkušenj in med tistimi, ki so bili brez izkušenj (p<0,001). Učitelji, ki so 

pred izvedbo izobraževanja navajali, da imajo srednje veliko znanja in izkušenj z UG, so pred izvedbo 

izobraževanja imeli tudi bistveno (statistično značilno) boljša stališča do UG kot tisti brez znanja in 

izkušenj, kar priča o pomembnosti poznavanja učnega pristopa in smiselnosti načrtnega 

izobraževanja. 

Post-hoc preizkus pokaže, da med učitelji glede na njihovo znanje in izkušnje z UG ni statistično 

značilnih razlik v stališčih do UG s kognitivnega in čustveno-socialnega vidika, kljub predhodno (z 

analizo variance) ugotovljenim razlikam. Pri Sidakovi korekciji gre namreč za bolj konzervativno 

oceno razlik med skupinami kot pri metodi analize variance.  
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Tabela 43: Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo v stališčih do metode UG pred izvedbo izobraževanja glede na 
znanje in izkušnje z UG 

  učitelj kognitivni vidik čustveno-socialni vidik 

  MD p MD p MD p 

nič malo -0,350 0,114 -0,150 0,785 -0,110 0,956 

srednje veliko -0,664 0,000 -0,302 0,078 -0,302 0,061 

veliko -0,441 0,173 -0,326 0,179 -0,325 0,151 

zelo veliko -1,438 0,005 -0,749 0,127 -0,641 0,253 

malo nič 0,350 0,114 0,150 0,785 0,110 0,956 

srednje veliko -0,314 0,229 -0,151 0,790 -0,192 0,443 

veliko -0,091 1,000 -0,175 0,865 -0,215 0,615 

zelo veliko -1,088 0,070 -0,598 0,369 -0,531 0,496 

srednje 

veliko 

nič 0,664 0,000 0,302 0,078 0,302 0,061 

malo 0,314 0,229 0,151 0,790 0,192 0,443 

veliko 0,223 0,929 -0,024 1,000 -0,023 1,000 

zelo veliko -0,774 0,441 -0,447 0,771 -0,338 0,940 

veliko nič 0,441 0,173 0,326 0,179 0,325 0,151 

malo 0,091 1,000 0,175 0,865 0,215 0,615 

srednje veliko -0,223 0,929 0,024 1,000 0,023 1,000 

zelo veliko -0,997 0,168 -0,423 0,852 -0,315 0,970 

zelo veliko nič 1,438 0,005 0,749 0,127 0,641 0,253 

malo 1,088 0,070 0,598 0,369 0,531 0,496 

srednje veliko 0,774 0,441 0,447 0,771 0,338 0,940 

veliko 0,997 0,168 0,423 0,852 0,315 0,970 

7.3.1.4 Izkušnje s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami 

V tem koraku smo preverili, ali med učitelji obstajajo statistično značilne razlike v stališčih, zaznavi 

samoučinkovitosti in izgorelosti pred in po izvedbi izobraževanja, glede na izkušnje s poučevanjem 

otrok s posebnimi potrebami (OPP). Svoje izkušnje s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami 

so učitelji opredelili na štiri-stopenjski lestvici.  

Na grafu 14 so prikazane povprečne vrednosti po posameznih lestvicah stališč, samoučinkovitosti 

in izgorelosti, glede na izkušnje s poučevanjem OPP pred in po izvedbi izobraževanja.  

Pred izvedbo izobraževanja so učitelji brez ali z malo (odgovor »enkrat«) izkušenj s poučevanjem 

OPP v povprečju zavzemali bolj pozitivna stališča do uporabe UG od učiteljev z več izkušnjami 

(odgovora »nekajkrat« in »že velikokrat«). Učitelji z največ izkušnjami s poučevanjem OPP so pred 
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izvedbo izobraževanja višje ocenili svojo samoučinkovitosti kot ostali. Zaznava iztrošenosti je bila 

najvišja pri učiteljih z največ izkušnjami s poučevanjem OPP.  

 

 Graf 14: Povprečne vrednosti po posameznih lestvicah stališč, samoučinkovitosti in izgorelosti glede na izkušnje s 
poučevanjem OPP pred izvedbo izobraževanja 
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Tudi po izvedbi izobraževanja je moč opaziti nekoliko boljša stališča učiteljev z manj izkušnjami s 

poučevanjem OPP do uporabe UG. Po izvedbi izobraževanja o najvišji samoučinkovitosti poročajo 

učitelji z malo in učitelji z največ izkušnjami s poučevanjem OPP. Občutje izgorelosti pa je na splošno 

po izvedbi izobraževanja najvišje pri učiteljih z največ izkušnjami s poučevanjem OPP. 

 

 Graf 15: Povprečne vrednosti po posameznih lestvicah stališč, samoučinkovitosti in izgorelosti glede na izkušnje s 
poučevanjem OPP po izvedbi izobraževanja 
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Iz tabele 44 sledi, da so se pri vseh učiteljih – ne glede na njihove izkušnje s poučevanjem OPP – 

izboljšala njihova stališča do UG po izvedbi izobraževanja, prav tako se je zvišala njihova zaznava 

lastne učinkovitosti, medtem ko se je občutje izgorelosti zmanjšalo.  

Kot izjema se pojavi le skupina učiteljev z malo izkušnjami (»enkrat«), pri kateri je prišlo do – sicer 

majhnega – znižanja občutja samoučinkovitosti z vidika organizacije.  

Pri učiteljih z največ izkušnjami s poučevanjem OPP je prišlo po izvedbi izobraževanja do najvišjega 

zvišanja v stališčih o pristopu UG in sicer s kognitivnega vidika. Pri učiteljih z malo izkušnjami s 

poučevanjem OPP se je po izvedbi izobraževanja v največji meri izboljšalo zaznava 

samoučinkovitosti z vidika discipline, medtem ko so se pri tistih učiteljih, ki že imajo nekaj izkušenj 

s poučevanjem OPP, v največji meri izboljšala stališča do uporabe UG z vidika učitelja. Pri učiteljih 

brez izkušenj s poučevanjem OPP je imela izvedba izobraževanja največji učinek na zmanjšanje 

občutka depersonalizacije.  

Tudi pri razlikah med učitelji glede na njihove izkušnje s poučevanjem OPP lahko opazimo nekatere 

razlike, a se le-te v stališčih, občutju samoučinkovitosti in izgorelosti pri učiteljih pred izvedbo 

izobraževanja ne izkažejo kot statistično značilne. Statistično značilnih razlik tudi ni moč opaziti 

med učitelji glede na njihove izkušnje s poučevanjem OPP po izvedbi izobraževanja, z izjemo 

zaznave samoučinkovitosti z vidika organizacije, pri kateri se tako kot glede na njihovo delovno 

dobo razlike med učitelji izkažejo kot statistično značilne (F = 3,565; p<0,05).  

Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo pokaže, da razlike med skupinami učiteljev glede na 

njihove izkušnje z OPP niso dovolj velike, da bi lahko govorili o obstoju statistično značilnih razlik.  
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Tabela 44: Rezultati analize variance za stališča, samoučinkovitost in izgorelost učiteljev glede na izkušnje s 
poučevanjem OPP 

 

pred po 

M SD 
ANOVA 

η2 M SD 
ANOVA 

η2 
F p F p 

st
al

iš
ča

 

u
či

te
lj

 

nikoli 3,67 0,736 

0,500 0,683 0,014 

3,95 0,349 

1,748 0,162 0,049 
enkrat 3,89 0,462 4,19 0,490 

nekajkrat 3,79 0,592 4,21 0,441 

že velikokrat 3,72 0,603 4,03 0,680 

k
o

g
n

it
iv

n
i v

id
ik

 

nikoli 4,40 0,427 

0,135 0,939 0,004 

4,79 0,289 

0,339 0,797 0,010 

enkrat 4,39 0,421 4,76 0,353 

nekajkrat 4,36 0,393 4,70 0,374 

že velikokrat 4,32 0,505 4,73 0,397 

ču
st

ve
n

o
 s

o
ci

al
n

i v
id

ik
 

nikoli 
4,47 0,355 

2,598 
 

0,056 
 

0,071 
 

4,50 0,386 

0,492 0,688 0,014 

enkrat 
4,65 0,371 4,65 0,439 

nekajkrat 
4,39 0,406 4,55 0,441 

že velikokrat 
4,30 0,489 4,50 0,469 

sa
m

o
u

či
n

k
o

vi
to

st
 

p
o

u
če

va
n

je
 

nikoli 4,08 0,322 

0,711 0,548 0,020 

4,21 0,333 

0,475 0,701 0,014 
enkrat 4,14 0,361 4,35 0,429 

nekajkrat 4,16 0,436 4,27 0,400 

že velikokrat 4,25 0,459 4,30 0,431 

d
is

ci
p

li
n

a
 

nikoli 3,55 0,738 

0,078 0,972 0,002 

3,81 0,653 

0,245 
 

0,865 
 

0,007 
 

enkrat 3,49 0,554 3,90 0,550 

nekajkrat 3,47 0,646 3,80 0,736 

že velikokrat 
3,52 

0,696 
 
 

3,70 0,864 

 

u
p

o
št

e
va

n
je

 

ra
zr

e
d

a 

nikoli 4,06 0,365 

0,302 0,824 0,009 

4,18 0,411 

1,568 0,202 0,044 

enkrat 4,00 0,358 4,37 0,488 

nekajkrat 4,03 0,446 4,23 0,444 

že velikokrat 4,12 0,484 4,42 0,465 

o
rg

an
iz

ac
ij

a nikoli 3,21 0,687 

1,526 0,212 0,043 

3,18 0,657 

3,565 0,017 0,096 

enkrat 3,33 0,731 3,66 0,710 

nekajkrat 3,21 0,559 3,25 0,647 

že velikokrat 3,56 0,797 3,66 0,691 

iz
g

o
re

lo
st

 

iz
tr

o
še

n
o

st
 

nikoli 2,42 0,677 

0,908 
 

0,440 
 

0,026 
 

2,24 0,804 

1,320 0,272 0,038 
enkrat 2,35 0,730 2,07 0,721 

nekajkrat 2,25 0,741 1,95 0,823 

že velikokrat 2,58 1,031 2,34 0,887 

n
e

d
o

se
g

an
je

 

ci
lj

e
v 

nikoli 1,82 0,456 

0,053 0,984 0,002 

1,62 0,465 

1,305 0,277 0,037 

enkrat 1,82 0,636 1,69 0,652 

nekajkrat 1,81 0,568 1,54 0,491 

že velikokrat 
1,87 0,672 1,82 0,650 

d
e

p
e

rs
o

n
al

iz
ac

ij
a nikoli 

2,19 0,945 

0,657 0,580 0,019 

1,71 0,773 

0,203 0,894 0,006 

enkrat 2,00 0,612 1,68 0,564 

nekajkrat 1,93 0,683 1,80 0,669 

že velikokrat 
1,94 0,783 1,82 0,897 
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Izkušnje učiteljev s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami se niso izkazale kot pomemben 

dejavnik v razlikah med učiteljevimi stališči do pristopa, prav tako se niso pokazale razlike v zaznavi 

njihove lastne učinkovitosti glede na predhodne izkušnje s poučevanjem otrok z različnimi 

posebnimi potrebami. Učitelji namreč opažajo pozitivne učinke pristopa tako pri otrocih z ali brez 

posebnih potreb, kar kažejo tudi predhodne pilotske  raziskave (Geršak, Novak, Tancig, 2005). Prav 

tako so raziskave o učiteljevih stališčih do integracije umetnosti (tudi plesne) v šolski kurikulum 

(Bellisario, Donovan in Prendergast, 2012; Overby, 2014a) pokazale, da tovrstno poučevanje 

spremeni učiteljeve strategije poučevanja in posledično na otroke deluje motivacijsko in 

spodbudno. Podrobneje o spremembah učiteljevih stališč do ustvarjalnega giba kot učnega 

pristopa po izobraževanju pišemo pri hipotezi 2. 

Tabela 45: Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo v zaznani samoučinkovitosti z vidika organizacije po izvedbi 
izobraževanja glede na izkušnje s poučevanjem OPP 

  MD p 

nikoli 

enkrat -0,483 0,134 

nekajkrat -0,078 0,998 

že velikokrat -0,488 0,082 

enkrat 

nikoli 0,483 0,134 

nekajkrat 0,405 0,208 

že velikokrat -0,005 1,000 

nekajkrat 

nikoli 0,078 0,998 

enkrat -0,405 0,208 

že velikokrat -0,410 0,127 

že velikokrat 

nikoli 0,488 0,082 

enkrat 0,005 1,000 

nekajkrat 0,410 0,127 

Iz rezultatov je razvidno, da se prepričanja, stališča in zaznava samoučinkovitosti z izgorelostjo 

učiteljev pri poučevanju ne razlikujejo statistično pomembno glede na prediktorske variable 

(delovna doba, naziv učitelja, izobraževanje in izkušnje na področju UG, izkušnje s poučevanjem 

učencev s posebnimi potrebami), razen pri nekaterih dimenzijah, kar pomeni, da je hipoteza H1 

delno potrjena.  
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7.3.2 H2: Po izobraževanju se bodo stališča učiteljev do UG v vzgojno-izobraževalnem delu v šoli 

spremenila v smeri  celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja 

V nadaljevanju predstavljamo opisne statistike spremenljivk, s katerimi smo merili stališča učiteljev 

do UG. Zanimajo nas najmanjše in največje vrednosti odgovorov anketirancev, povprečno strinjanje 

s trditvami in standardni odklon spremenljivk.  

Kot je razvidno iz tabele 46, odgovori anketirancev ne zajemajo vseh veljavnih vrednosti (le-te 

zajemajo vrednosti od 1 do 5), pri čemer lahko iz povprečnih vrednosti in vrednosti standardnih 

odklonov sklepamo na asimetrično porazdelitev spremenljivk tega sklopa.  

Gledano po posameznih spremenljivkah sklopa, v katerem obravnavamo stališča učiteljev do UG, 

so se v povprečju stališča po izobraževanju (2. meritev) večinoma izboljšala (graf 16). Pri tem sta 

izjema le stališči »27. Menim, da uporaba UG spodbuja učitelja k spreminjanju svojih lastnih strategij 

poučevanja« in »30. Menim, da UG spodbuja razvoj otrokove samozavesti«, pri katerih se je v 

povprečju strinjanje znižalo. Prav tako predstavlja izjemo strinjanje s trditvama »29. Menim, da je 

uporaba UG primerna za učence 1. triade, ne pa tudi za starejše učence« in »31. Menim, da je UG 

smiselno uporabiti za motivacijo, ne pa toliko za obravnavo učne snovi«, kjer se je strinjanje v 

povprečju zvišalo – ob upoštevanju, da gre za trditvi, katerih vrednotenje je obratno; po izvedbi 

izobraževanja učitelji torej v večji meri kot pred izobraževanjem menijo, da je uporaba UG primerna 

za učence prve triade, ne pa tudi za starejše učence, hkrati pa po izobraževanju v večji meri menijo 

še, da je UG smiselno uporabiti za motivacijo, ne pa toliko za obravnavo učne snovi.  
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Tabela 46: Opisne statistike spremenljivk sklopa Stališča 

 št. trditve meritev 1 meritev 2 

N Min Max M SD N Min Max M SD 

1. 109 3 5 4,50 ,520 112 4 5 4,79 ,412 

2. 107 3 5 4,49 ,589 111 4 5 4,80 ,400 

3. 109 3 5 4,49 ,571 112 4 5 4,80 ,399 

4. 109 3 5 4,47 ,537 112 4 5 4,79 ,406 

5. 108 2 5 4,17 ,743 110 3 5 4,65 ,535 

6. 108 2 5 4,18 ,721 112 3 5 4,59 ,529 

7. 109 3 5 4,57 ,583 111 2 5 4,81 ,458 

8.* 108 1 5 2,85 1,198 112 1 5 2,18 1,303 

9. 109 3 5 4,50 ,520 112 4 5 4,75 ,435 

10. 109 2 5 4,23 ,702 111 3 5 4,68 ,507 

11.* 109 1 5 2,27 ,846 112 1 5 2,07 1,071 

12.* 109 1 5 2,61 1,019 111 1 5 2,32 1,113 

13. 109 2 5 3,99 ,739 112 1 5 4,32 ,830 

14. 109 2 5 4,27 ,603 109 1 5 4,46 ,701 

15.* 109 1 5 2,83 1,059 110 1 5 2,46 1,246 

16. 109 2 5 3,90 ,849 111 1 5 3,96 ,999 

17. 109 2 5 4,17 ,646 112 3 5 4,57 ,565 

18. 108 2 5 4,48 ,648 110 3 5 4,67 ,490 

19.* 109 1 5 2,40 ,973 112 1 5 2,19 1,044 

20. 107 2 5 4,02 ,824 111 2 5 4,47 ,685 

21.* 109 1 5 2,72 1,155 112 1 5 2,19 1,119 

22.* 109 1 5 1,98 ,720 112 1 5 1,81 ,800 

23. 109 2 5 4,14 ,687 112 2 5 4,35 ,779 

24. 109 3 5 4,57 ,516 112 4 5 4,78 ,418 

25. 109 3 5 4,66 ,495 111 4 5 4,81 ,393 

26. 109 4 5 4,77 ,422 112 4 5 4,85 ,360 

27. 109 2 5 4,37 ,689 112 1 5 3,87 1,492 

28.* 107 1 5 2,26 1,067 112 1 5 1,98 1,245 

29.* 109 1 4 2,15 ,791 109 1 5 2,65 1,455 

30. 109 2 5 4,25 ,683 112 1 5 3,79 1,436 

31.* 109 1 5 2,56 ,995 111 1 5 2,58 1,325 

32. 109 2 5 3,80 ,858 112 2 5 4,40 ,664 

* Interpretacija trditve je obratna – nižja vrednost pomeni bolj pozitiven izid 
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Stališča učiteljev do UG so se po izvedenem izobraževanju v veliki večini spremenila v smeri 

celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja, saj so se od 32-tih postavk izboljšala kar pri 28-ih 

(navedena stališča glej v tabeli 14). Stališče »27. Menim, da uporaba UG spodbuja učitelja k 

spreminjanju svojih lastnih strategij poučevanja«, pri katerem se je po izobraževanju strinjanje 

znižalo, je po našem mnenju bolj daljnosežne narave, saj je od reševanja anketnega vprašalnika pred 

izobraževanjem in reševanja anketnega vprašalnika po izobraževanju (in posledično krajšega 

obdobja integriranja ustvarjalnega giba v pouk) preteklo le dva meseca. Menimo, da je za 

spreminjanje strategij poučevanja pri učiteljih potreben daljši čas. Pilotski del raziskave, v katero so 

bile vključene učiteljice, ki že več let poučujejo na tovrsten način, je namreč pokazal, da pristop 

spodbuja učitelja k spreminjanju svojih lastnih strategij poučevanja; to se je izkazalo tako pri SWOT 

analizi, kjer so učiteljice izpostavile spreminjanje svojih lastnih strategij kot priložnosti oziroma 

možnosti, ki pozitivno delujejo na učiteljeva ravnanja (tabela 21) kot pri intervjuju, kjer so učiteljice 

v kategoriji Stališča do učnega pristopa (tabela 22) navedle tudi iskanje novih načinov poučevanja, 

oziroma iskanja drugačnih učnih strategij: »Ves čas smo iskali načine« ; »Otroci so drugačni. Oni se ne 

bodo spremenili, mi se moramo prilagoditi.« ; »Jaz na drugačen način sploh ne bi več znala učiti.« ; »Ko 

zapadeš v tak način dela, ne moreš nazaj. Lahko napreduješ, se ustaviš, nazaj pa ne moreš, ker ti drugi 

pristopi niso v redu. In iščeš svoje poti na tej osnovi /…/«.  

Poleg tega se je po izobraževanju znižalo strinjanje učiteljev s trditvijo »30. Menim, da UG spodbuja 

razvoj otrokove samozavesti« Rezultati sicer kažejo, da so se stališča po izobraževanju izboljšala pri 

ostalih trditvah, ki se navezujejo na kognitivno in čustveno-socialno kategorijo (npr. »Menim, da je 

uporaba UG pomembna za otrokov celostni razvoj.« ; »Menim, da UG pripomore k pozitivni klimi, 

vpliva na razvoj sodelovanja in večjo vključenost učencev v razredu.«), prav tako pa odgovori 

učiteljev na odprta vprašanja (glej Priloga 11.5.2 Odzivi otrok s posebnimi potrebami) kažejo, da so 

se ob učenju skozi gib lahko dokazali tudi zavrti učenci, se upali izpostaviti in pokazati svoje ideje 

brez zadržkov – kar kaže na dvig njihove samozavesti. To področje (otrokove samozavesti) pri 

integraciji gibalnih aktivnosti v pouk bi bilo v nadaljnje potrebno še dodatno raziskati, saj lahko 

načrtno vključujemo dejavnosti, kjer se ima otrok možnost krepiti na tem področju (npr. igra 

Diamant22, kjer ima otrok možnost skozi lastne gibalne ideje voditi skupino sošolcev). 

Stališči »29. Menim, da je uporaba UG primerna za učence prve triade, ne pa tudi za starejše učence« 

in »31. Menim, da je UG smiselno uporabiti za motivacijo, ne pa toliko za obravnavo učne snovi«, ki 

                                                             

22 Opis igre Diamant glej v Geršak V. (2006).  
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se po izvedbi izobraževanja nista spremenili v smeri celostnega in izkustvenega učenja in 

poučevanja – kjer bi predvidevali, da bodo učitelji mnenja, da je pristop primeren tudi za starejše 

učence in da ga je smiselno uporabljati tudi za obravnavo učne snovi, ne le za motivacijo, 

interpretiramo s sklicevanjem na vzorec učiteljev v raziskavi – v katerem razredu so poučevali 

(tabela 12). Velika večina učiteljev je namreč poučevalo v prvi triadi (64,20 %). V drugi in tretji triadi 

je poučevalo le 14,3 % učiteljev, pri čemer je 20,4 % učiteljev poučevalo v podaljšanem bivanju, kjer 

nimamo navedenega podatka, v katerem razredu so izvajali podaljšano bivanje. Zaradi vzorca 

učiteljev tako sklepamo, da v večini niso imeli izkušnje s poučevanjem starejših učencev in 

posledično niso imeli možnosti preveriti učnega pristopa pri delu s starejšimi učenci. So pa bili v 

sklopu izobraževanja deležni tudi gibalnih dejavnosti primernih za vključevanje v drugo in tretjo 

triado pri kompleksnejših vsebinah učnih predmetov, kot so fizika, kemija, geografija in zgodovina. 

Prav tako se kažejo pozitivni učinki pristopa pri delu s starejšimi učenci (npr. peti razred) tudi iz 

primerov dobrih praks, ki jih srečujemo na različnih šolah, s katerimi sodelujemo. V pilotni raziskavi 

o učenju elektrotehniških vsebin s pomočjo giba so se pozitivni učinki učnega pristopa izkazali celo 

pri študentih drugega letnika Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (Geršak in Geršak, 

2014). V bodoče bo zato potrebno še razmisliti o večjem številu primerov uporabe giba pri 

kompleksnejših vsebinah v drugi in tretji triadi osnovne šole. 

Dosedanje raziskave poročajo, da učitelji v največji meri UG uporabljajo predvsem za motiviranje 

učencev in v sprostitvene namene (Geršak, 2007; Geršak, 2015).  Tudi pri naši raziskavi so učitelji 

pred izobraževanjem v večji meri uporabljali gib za motiviranje učencev – 29,4 % učiteljev je 

uporabljalo gib v ta namen vsaj enkrat tedensko, medtem ko so učitelji redkeje uporabljali gib za 

namene razlage učne snovi – kar 17,9 % učiteljev pred izobraževanjem še nikoli ni uporabilo giba za 

razlago učne snovi (tabela 50). Zato nas tudi ne preseneča, da učitelji tudi po izobraževanju še 

vedno menijo, da je »UG smiselno uporabiti za motivacijo, ne pa toliko za obravnavo učne snovi« 

(postavka 31). Kljub temu se je po izobraževanju v povprečju pogostost uporabe giba za razlago 

učne snovi zvišala, kar so pokazali tudi parni t-testi. Izobraževanje je namreč spodbudilo uporabo 

UG za razlago učne snovi, ki se po izvedbi izobraževanja uporablja statistično pogosteje (t = 3,749; 

df = 76; p<0,001) (tabela 52). 
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Graf 16:  Povprečno strinjanje s trditvami o stališčih do UG pred in po izobraževanju. * Interpretacija trditve je obratna – 
nižja vrednost pomeni bolj pozitiven izid 
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V tabeli 47 so prikazani rezultati za posamezne dimenzije konstrukta stališč pred izobraževanjem in 

po izobraževanju.  

Tabela 47: Primerjava opisne statistike pred in po izobraževanju za posamezne dimenzije konstrukta Stališč 

 

pred po 

N M SD KA KS N M SD KA KS 

učitelj  

(uporaba UG) 

109 3,77 0,605 -0,024 -0,461 112 4,10 0,491 -0,122 -0,563 

kognitivni vidik 109 4,37 0,426 -0,245 -0,498 112 4,73 0,356 -1,057 -0,164 

čustveno-
socialni vidik 

109 4,43 0,412 -0,253 -0,594 112 4,54 0,425 -0,356 -1,099 

Anketiranci so pred izobraževanjem najvišje strinjanje izrazili s trditvami, ki se nanašajo na čustveno-

socialni vidik konstrukta Stališč, relativno visoko pa je tudi strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na 

kognitivni vidik. V kontekstu Stališč do metode UG so se anketiranci v najmanjši meri strinjali s 

trditvami, ki se nanašajo na vidik učitelja (uporabe UG). Stališča učiteljev do UG kot učnega pristopa 

so se po izvedbi izobraževanja izboljšala, pri čemer so se učitelji po izobraževanju v največji meri 

strinjali s trditvami, ki se nanašajo na kognitivni vidik (tabela 47).  

Negativne vrednosti koeficienta asimetrije pri vseh spremenljivkah sklopa stališč – pred in po 

izobraževanju nakazujejo rahlo levo asimetričnost porazdelitve odgovorov, hkrati pa koeficienti 

sploščenosti kažejo na sploščeno porazdelitev spremenljivk. Večina spremenljivk se nahaja znotraj 

intervala [-1, 1] tako glede asimetričnosti kot sploščenosti oziroma blizu majhnih vrednosti.  

V nadaljevanju preverjamo obstoj statistično pomembnih razlik v spremembi stališč do uporabe UG 

pred in po izvedbi izobraževanja. Za preverjanje obstoja statistično pomembnih razlik uporabimo 

test multivariatne analize variance (MANOVA) za odvisne vzorce.  

Glede na to, da imamo pri analizi statističnih razlik med stališči pred in po izobraževanju opravka z 

razlikami med dvema meritvama, delamo s podatki celotnega vzorca naenkrat. Torej je numerus 

dokaj velik. Ker je numerus dovolj velik, lahko predvidevamo, da bi bile zaradi centralnega limitnega 

teorema vzorčne porazdelitve že dovolj podobne normalni. Zato delamo vse primerjave pred in po 

s parametričnimi testi za spremenljivke, katerih porazdelitev ne odstopa statistično značilno od 

normalne.  
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Tabela 48: Manova za ponovljene meritve na lestvicah stališč 

 F-statistika df p 

Pillai's Trace 36,338 3 0,000 

Wilks' Lambda 36,338 3 0,000 

Hotelling's Trace 36,338 3 0,000 

Roy's Largest Root 36,338 3 0,000 

Vrednosti p (p<0,01) nakazujejo statistično značilne razlike v spremembi stališč med udeleženci 

izobraževanja pred in po izvedbi le-tega. Da bi preverili, ali se te pojavljajo tudi na posameznih 

lestvicah, smo izvedli še univariatne teste, ki so prikazani v spodnji tabeli.  

Ker je Mauchly-jev test sferičnosti pri vseh lestvicah statistično značilen (p<0,01), upoštevamo 

izračun F statistike po Greenhouse-Geisser-jevem postopku korekcije.  

Tabela 49: Univariatni testi za posamezne spremenljivke 

 Vsota kvadratov df povprečje kvadratov F-statistika p 

učitelj (uporaba UG) 6,382 1 6,382 37,027 ,000 

kognitivni vidik 7,140 1 7,140 86,157 ,000 

čustveno-socialni vidik ,623 1 ,623 5,521 ,021 

Kot je razvidno iz tabele 49 (gledano primerjalno pred in po izvedbi izobraževanja), so razlike v 

stališčih o UG kot učnem pristopu statistično značilne. Pri udeležencih izobraževanja se je namreč 

stališče o UG gledano z vidika učitelja (uporabe UG), kognitivnega in čustveno-socialnega vidika 

po izvedbi izobraževanja statistično značilno izboljšalo. Hipotezo H2, ki pravi, da se bodo stališča 

učiteljev do UG v vzgojno-izobraževalnem delu v šoli spremenila v smeri celostnega in 

izkustvenega učenja in poučevanja, torej potrdimo.  

Analiza učiteljevih stališč in prepričanj se sklada tudi z značilnostmi sodobnih učnih pristopov, saj je 

za ustvarjalni gib značilno, da je način dela, ki spodbuja aktivno vlogo učenca pri pouku, je 

izkustveno in celostno učenje, ker poveže besedni, predstavni in gibalni način učenja ter spodbuja 

celostni razvoj otroka – kognitivni, čustveno-socialni in psihomotorični. 
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7.3.3 H3: Po izobraževanju se bodo načini in pogostost uporabe UG v vzgojno-izobraževalnem 

delu v šoli spremenili v smeri  celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja 

Uporabo UG smo preverjali tudi na nivoju posameznih vsebin oziroma različnih načinov integracije 

v pouk/pri pouku. Zanimalo nas je, kakšna je pogostost izvajanja posameznih vsebin/načinov 

integracije UG pred in po izvedbi izobraževanja ter ali pri učiteljih obstajajo statistično značilne 

razlike v pogostosti izvajanja vsebin/načinov integracije UG pred in po izvedbi izobraževanja. Z 

drugimi besedami – zanimalo nas je, ali je izvedba izobraževanja o UG učitelje spodbudila k 

pogostejši rabi UG pri pouku v različnih oblikah. Obstoj statistično značilnih razlik preverjamo s t-

testom za odvisne vzorce. Vrednosti t, ki so statistično značilne na nivoju p<0,05, kažejo na 

statistično pomembno zvišanje oziroma znižanje pogostosti rabe posameznih vsebin/načinov 

integracije UG pri pouku.  

Kot je razvidno iz tabele 50, so učitelji pred izvedbo izobraževanja v kontekstu vsebin/načinov 

integracije UG najpogosteje pri delu z otroki uporabljali didaktične gibalne igre in socialne gibalne 

igre. Didaktične gibalne igre je 43 % učiteljev uporabljalo vsaj enkrat tedensko, hkrati pa je ta vsebina 

edina, ki so jo vsi učitelji že kdaj uporabili. Socialne gibalne igre vsaj enkrat tedensko uporablja 

približno tretjina učiteljev, sledijo jim učitelji, ki socialne gibalne igre uporabljajo večkrat mesečno 

(29,5 %). Naslednji najpogosteje uporabljen način uporabe UG pred izobraževanjem je UG za 

motiviranje otrok, kjer je 29,4 % učiteljev UG uporabljalo v ta namen vsaj enkrat tedensko, 8 % pa več 

kot 3x tedensko, medtem ko jih je 27,7 % UG za namen motiviranja otrok uporabljalo na mesečni 

ravni. V nekoliko manjši meri kot predhodno omenjene vsebine/načini integracije so učitelji 

uporabljali plesno izražanje in sprostilne vaje, pri čemer so učitelji najpogosteje plesno izražanje 

uporabljali večkrat mesečno (31,3 %), sprostilne vaje pa najpogosteje do 1x mesečno (28,0 %). 

Redkeje so učitelji pred izvedbo izobraževanja uporabljali UG v namene razlage oziroma za 

razumevanje in utrjevanja učne snovi, pri čemer obstaja 17,9 % učiteljev, ki pred izvedbo 

izobraževanja UG še nikoli ni uporabilo za razlago oziroma razumevanje učne snovi, in 23,2 % 

učiteljev, ki še nikoli ni uporabilo UG za utrjevanje učne snovi. Najpogosteje so sicer učitelji UG za 

razlago (23,2 %) in utrjevanje (20,5 %) učne snovi uporabljali večkrat mesečno. V najmanjši meri 

oziroma najredkeje pa so učitelji UG uporabljali za preverjanje znanja. Skoraj polovica učiteljev (46,4 

%) UG za preverjanje znanja ni uporabila nikoli, 18,8 % jih je UG za preverjanje znanja uporabilo do 1x 

mesečno, medtem ko so učitelji, ki so  UG uporabljali za preverjanje znanja, v manjšini.  

V rezultatih pilotske raziskave, narejene pred leti (Geršak, Novak, Tancig, 2005), se je izkazalo, da 

se ustvarjalni gib kot učni pristop v naših šolah razmeroma malo vključuje v pouk. Rezultati so 
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pokazali, da je bilo samo 26,3 % otrok deležnih takšnega načina učenja, kar 73,7 % učencev pa 

ustvarjalnega giba ni imelo vključenega v pouk na razredni stopnji. Učenci, ki so imeli vključen gib v 

pouk, so navedli, da so se v največji meri učili razne rajalne, plesne in sprostitvene igre – podoben 

trend uporabe giba se je pokazal tudi v naši raziskavi. Nekaj učencev je omenilo izražanje telesa ob 

glasbi, ki je značilno za šole, ki delajo po konvergentni Wambachovi pedagogiki (Wambach in 

Wambach, 1999). V obdobju, ko se je izvajala raziskava, ustvarjalni gib še ni bil uveljavljen na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani kot redni predmet za vse študente razrednega pouka, temveč se je 

izvajal le kot izbirna vsebina in v obliki raznih seminarjev/modulov za učitelje v okviru stalnega 

strokovnega spopolnjevanja; npr. Modul 123, kar predvidevamo, da je botrovalo nevključevanju 

ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces.  

Tabela 50: Pogostost uporabe vsebin UG pred izobraževanjem 

 nikoli 
do 1x 

mesečno 
večkrat 

mesečno 
1x do 3x 

tedensko 

več kot 
3x 

tedensko 

ni 
podatka 

opisne 
statistike 

 N F % N F % N F % N F % N F % N F % M SD 

sprostilne vaje 7 6,3 28 25,0 27 24,1 10 8,9 8 7,1 32 28,6 2,80 1,09 

didaktične  gibalne 
igre 

0 0 4 3,5 28 25,0 36 32,1 12 10,7 32 28,6 3,70 0,786 

plesno izražanje 7 6,5 19 17,0 35 31,3 17 15,2 2 1,8 32 28,6 2,85 0,943 

socialne gibalne igre 1 0,9 8 7,1 33 29,5 30 26,8 7 6,3 33 29,5 3,43 0,843 

razlaga/razumevanje  20 17,9 21 18,8 26 23,2 9 8,0 3 2,7 33 29,5 2,42 1,105 

utrjevanje 26 23,2 22 19,6 23 20,5 3 2,7 3 2,7 35 31,3 2,16 1,065 

motiviranje 4 3,6 12 10,7 31 27,7 24 21,4 9 8,0 32 28,6 3,28 1,018 

preverjanje znanja 52 46,4 21 18,8 4 3,6 2 1,8 1 0,9 32 28,6 1,49 0,811 

Po izvedbi izobraževanja se pogostost rabe posameznih vsebin UG nekoliko spremeni, in sicer so 

učitelji najpogosteje pri delu z otroki uporabljali UG za motiviranje učencev, saj sta skoraj dve 

tretjini (63,4 %) UG vsaj enkrat tedensko uporabljali v ta namen. Pogostost uporabe didaktičnih 

gibalnih iger po izvedbi izobraževanja se je v povprečju nekoliko znižala glede na pogostost 

uporabe te vsebine pred izobraževanjem, a še vedno večina učiteljev didaktične gibalne igre 

uporablja na vsaj mesečni ravni. Povprečna pogostost uporabe socialnih gibalnih iger po izvedbi 

izobraževanja ostaja na enaki ravni kot pred izvedbo izobraževanja, pri čemer skoraj polovica 

                                                             

23 Modul 1 je vseboval delavnice »Celostne metode poučevanja«, kjer je bil poudarek na ustvarjalnem gibu kot celostni 
metodi učenja in poučevanja za učitelje in vzgojitelje, ki so poučevali v prvem triletju nove devetletne osnovne šole. 
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učiteljev (46,5 %) pri delu z otroki te vsebine uporablja na vsaj tedenski ravni. Po izvedbi 

izobraževanja se je nekoliko zvišala pogostost uporabe sprostilnih vaj, ki so naslednja najpogosteje 

uporabljena vsebina v kontekstu vsebin UG, kjer nekaj manj kot tretjina (31,2 %) učiteljev sprostilne 

vaje uporablja na vsaj tedenski ravni. Nekoliko se je v povprečju zvišala tudi uporaba plesnega 

izražanja, pri čemer to vsebino učitelji po izvedbi izobraževanja v največji meri uporabljajo do 1x 

mesečno. Učitelji najredkeje tudi po izvedbi izobraževanja uporabljajo UG za razlago in utrjevanje 

učne snovi ter preverjanje znanja, a se je v povprečju pogostost uporabe teh vsebin po izvedbi 

izobraževanja zvišala.  

Tabela 51: Pogostost uporabe vsebin UG po izobraževanju 

  nikoli 
do 1x 

mesečno 
večkrat 

mesečno 
1x do 3x 

tedensko 
več kot 3x 
tedensko 

ni podatka 
opisne 

statistike 

  N F % N F % N F % N F % N F % N F % M SD 

sprostilne vaje 6 5,4 35 31,3 35 31,3 24 21,4 11 9,8 1 0,9 3,0 1,07 

didaktične  gibalne 
igre 

2 1,8 21 18,8 30 26,8 37 33,0 21 18,8 1 0,9 3,5 1,06 

plesno izražanje 8 7,1 42 37,5 27 24,1 22 19,6 10 8,9 3 2,7 2,9 1,11 

socialne gibalne igre 4 3,6 20 17,9 34 30,4 32 28,6 20 17,9 2 1,8 3,4 1,09 

razlaga/razumevanje 16 14,3 35 31,3 21 18,8 20 17,9 18 16,1 2 1,8 2,9 1,32 

utrjevanje 25 22,3 23 20,5 29 25,9 21 18,8 13 11,6 1 0,9 2,8 1,31 

motiviranje 5 4,5 19 17,0 16 14,3 36 32,1 35 31,3 1 0,9 3,7 1,21 

preverjanje znanja 57 50,9 34 30,4 15 13,4 4 3,6 1 0,9 1 0,9 1,7 0,90 

Rezultati parnega t-testa pokažejo, da do statistično značilnih razlik pri pogostosti uporabe 

posameznih vsebin/načinov integriranja UG pred in po izobraževanju prihaja pri uporabi 

sprostilnih vaj, kjer se je pogostost uporabe te vsebine po izobraževanju statistično značilno zvišala 

(t = -2,031; df = 78; p<0,05). Prav tako je izvedba izobraževanja o UG kot učnem pristopu spodbudila 

uporabo UG za razlago oziroma razumevanje učne snovi (t = 3,749; df = 76; p<0,001) in utrjevanje 

znanja (t = 4,454; df = 75; p<0,001), motiviranje učencev (t = 3,127; df = 78; p<0,01) in preverjanje 

znanja (t = 2,46; df = 78; p<0,05), saj učitelji po izvedbi izobraževanja te vsebine uporabljajo 

statistično značilno pogosteje (tabela 52).  
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Tabela 52. Rezultati parnega t-testa pogostosti uporabe vsebin UG pred in po izobraževanju 

  
  

t-test 

t df p 

sprostilne vaje -2,031 78 0,046 

didaktične  gibalne igre 1,043 78 0,300 

plesno izražanje 0,09 76 0,929 

socialne gibalne igre -0,486 77 0,629 

razlaga/razumevanje 3,749 76 0,000 

utrjevanje 4,454 75 0,000 

motiviranje 3,127 78 0,002 

preverjanje znanja 2,460 78 0,016 

Na grafu 17 so prikazane povprečne vrednosti pogostosti uporabe vsebin/načinov integracije UG 

pred in po izobraževanju.  

 

 Graf 17: Povprečna pogostost uporabe vsebin UG pred in po izobraževanju * Razlika je statistično značilna na nivoju 
p<0,05 

Nekatere vidike uporabe ustvarjalnega giba pri pouku je raziskovala tudi pilotska raziskava24, ki je 

bila izvedena na vzorcu 148 pedagoških delavcev in študentov 4. letnika v letih od 2006 do 2010. V 

raziskavo so bili vključeni študenti razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki so 

obiskovali izbirni predmet Ustvarjalni gib pri pouku in učitelji, ki so se na Pedagoški fakulteti udeležili 

                                                             

24 Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, ki sta ga sestavili doktorska kandidatka in dr. Breda Kroflič, ki sta tudi 
izvajali module iz ustvarjalnega giba za učitelje. Sodelujočim v raziskavi je bil posredovan pisno ali preko internetnega 
naslova http://www.gersak.com/ankete/index.php. Del rezultatov pilotske raziskave je objavljen v diplomskem delu 
Mateje Frank (2011) z naslovom Stališča učiteljev o uporabi ustvarjalnega giba pri pouku pod mentorstvom doc. Gordane 
Schmidt in somentorstvom Vesne Geršak. Ostali rezultati so še neobjavljeni. 
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seminarjev in modulov, povezanih z ustvarjalnim gibom. Primerjava nekaterih rezultatov pilotske 

raziskave z rezultati raziskave iz leta 2005 (Geršak, Novak, Tancig, 2005) razkriva, da so učitelji bolj 

seznanjeni z ustvarjalnim gibom kot učnim pristopom in ga tudi pogosteje uporabljajo. Skoraj 

polovica anketiranih je namreč odgovorila, da ustvarjalni gib uporablja pri delu z otroki pogosto – 

enkrat do trikrat na teden (Frank, 2011). 

V naši raziskavi nas je zanimalo tudi, v kakšne namene učitelji uporabljajo ustvarjalni gib v razredu, 

zato smo izvedli analizo glavnih komponent na podatkih iz prve meritve ter na podatkih iz druge 

meritve. Na podlagi lastnih vrednosti, grafa drobirja (angl. Scree Plot) ter rezultatov vzporedne 

analize (angl. parallel analysis; Horn, 1965; Watkins, 2000) smo izločili eno komponento, ki na 

podatkih prve meritve pojasni 39,78 % variance, na podatkih druge meritve pa  56,21 %. 

Tabela 53: Prikaz nasičenosti prve komponente za podatke prve in druge meritve vsebin UG 

 komponenta 
 

 prvo merjenje drugo merjenje 

sprostilne vaje 0,469 0,654 

didaktične  gibalne igre 0,488 0,688 

plesno izražanje 0,620 0,763 

socialne gibalne igre 0,440 0,673 

razlaga 0,815 0,846 

utrjevanje 0,824 0,832 

motiviranje 0,612 0,804 

preverjanje znanja 0,655 0,712 

Iz tabele 53 je razvidno, da so nasičenosti komponente pri obeh meritvah ustrezne, zaradi česar 

lahko sklepamo, da učitelji, ki uporabljajo UG v sklopu ene vsebine/načina integracije UG, 

uporabljajo UG pogosteje tudi v sklopu drugih vsebin. 

S hierarhičnim aglomerativnim postopkom združevanja učiteljev v skupine po Wardovi metodi smo 

želeli ugotoviti, v koliko skupin bi lahko razvrstili učitelje glede na njihovo rabo posameznih 

vsebin/načina integracije UG. Z drugimi besedami – želeli smo ugotoviti, o koliko in kakšnih tipih 

rabe UG lahko govorimo v kontekstu pogostosti uporabe UG pri učiteljih v okviru različnih vsebin in 

načinov uporabe.  
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Na podlagi vrednosti evklidske razdalje smo v hierarhičnem postopku ugotovili, da lahko pri rabi UG 

za posamezne vsebine/načine integracije govorimo o dveh tipih rabe UG (slika 11): 

 za namene pridobivanja in utrjevanja znanja; 

 za namene razvoja čustveno-socialnih spretnosti.  

Pri prvem tipu rabe UG gre za spodbujanje kognitivnega razvoja otrok, pri drugem tipu pa za 

namene razvoja čustveno-socialnih spretnosti, pri čemer lahko rečemo, da je ta tip rabe UG pri 

učiteljih pogosteje uporabljen. O podobnem tipu rabe pričajo tudi rezultati raziskave V. Geršak, B. 

Novak in S. Tancig (2005), ki kažejo na pogostejšo integracijo rajalnih iger in plesnih ter 

sprostitvenih dejavnosti. Rabo ustvarjalnega giba v namene pridobivanja in utrjevanja znanja 

izpostavi S. Griss (1998; 2013), ki predstavi celo paleto praktičnih dejavnosti za razlago, utrjevanje 

in preverjanje znanja s pomočjo gibalno-plesnih dejavnosti. Prav tako tudi L. Y. Overby, B. Post in D. 

Newman (2005) navedejo vrsto gibalno-plesnih aktivnosti za namene pridobivanja, utrjevanja in 

preverjanja znanja poleg dejavnosti, ki so namenjene razvoju čustveno-socialnih spretnosti. 

S hierarhičnim aglomerativnim postopkom združevanja učiteljev v skupine po Wardovi metodi smo 

torej ugotovili, da bodo tisti učitelji, ki bodo UG pogosteje uporabljali za lažje razumevanje učne 

snovi, tudi pogosteje UG uporabljali za utrjevanje in preverjanje znanja ter motiviranje otrok. Hkrati 

pa bodo tisti učitelji, ki bodo UG pogosteje uporabljali za sproščanje, le-tega pogosteje uporabljali 

tudi za socialne in didaktične gibalne igre ter plesno izražanje (slika 11). 
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Slika 11: Dendrogram razvrščanja učiteljev v skupine glede na pogostost uporabe UG pri različnih vsebinah/načinih (tipi 
rabe UG)  

Glede na prikazane rezultate parnega t-testa, ki pokažejo, da do statistično značilnih razlik pri 

pogostosti uporabe posameznih vsebin/načinov integriranja UG pred in po izobraževanju prihaja 

pri uporabi sprostilnih vaj (t = -2,031; df = 78; p<0,05), uporabi UG za razlago oziroma razumevanje 

učne snovi (t = 3,749; df = 76; p<0,001), za utrjevanje znanja (t = 4,454; df = 75; p<0,001), motiviranje 

učencev (t = 3,127; df = 78; p<0,01) in preverjanje znanja (t = 2,46; df = 78; p<0,05) in se ustvarjalni 

gib v razredu ne uporablja le v obliki didaktičnih gibalnih iger, socialnih gibalnih iger in plesnega 

izražanja, potrdimo hipotezo H3: Po izobraževanju se bodo načini in pogostost uporabe UG v 

vzgojno-izobraževalnem delu v šoli spremenili v smeri  celostnega in izkustvenega učenja in 

poučevanja. 
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7.3.4 H4: Po izobraževanju se bodo prepričanja učiteljev o vključevanju gibalnih dejavnosti pri 

učenju in poučevanju na različnih predmetnih področjih spremenila v smeri  celostnega in 

izkustvenega učenja in poučevanja 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšna je pogostost uporabe UG pri posameznih učnih predmetih 

oziroma področjih in sicer pred izvedbo izobraževanja in po izvedbi le-tega ter ali pri učiteljih 

obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti uporabe UG pri posameznih predmetnih 

področjih pred in po izvedbi izobraževanja. Zanimalo nas je torej, ali je izvedba izobraževanja o UG 

spodbudila k pogostejši rabi UG pri posameznih predmetnih področjih. Obstoj statistično značilnih 

razlik preverjamo s t-testom za odvisne vzorce. Vrednosti t, ki so statistično značilne na nivoju 

p<0,05, kažejo na statistično pomembno zvišanje oziroma znižanje pogostosti rabe UG pri 

posameznih predmetnih področjih po izvedbi izobraževanja v primerjavi s pogostostjo uporabe UG 

pred izobraževanjem.  

Učitelji so pred izvedbo izobraževanja o UG ta pristop najpogosteje uporabljali pri glasbeni 

umetnosti, v največji meri so ga uporabljali večkrat mesečno (27,7 %), vsaj enkrat tedensko pa je UG 

pri glasbeni umetnosti uporabila četrtina učiteljev (25 %). Naslednje področje, ki je bilo pred izvedbo 

izobraževanja o UG najpogosteje v uporabi, je jutranji krog, kjer so učitelji najpogosteje izvajali UG 

na tedenski ravni (23,3 %). Učitelji so uporabljali UG pri slovenskem jeziku, v aktivnem odmoru in v 

podaljšanem bivanju v povprečju enako pogosto, pri čemer je največ učiteljev UG uporabljala pri 

slovenskem jeziku (29,5 %) in v aktivnem odmoru (19,6 %) na mesečni ravni (»večkrat mesečno«), v 

podaljšanem bivanju pa najpogosteje na tedenski ravni (16,1 %). Enak delež učiteljev (16,1 %) ni UG v 

podaljšanem bivanju uporabil  še nikoli. Nekoliko redkeje so učitelji uporabljali UG pri matematiki in  

naravoslovju, kjer ga je na mesečni ravni uporabljalo največ učiteljev. Najredkeje so učitelji pred 

izvedbo izobraževanja UG uporabljali pri likovni umetnosti in družbi, pri čemer obstaja največ 

učiteljev, ki ga pri teh dveh predmetnih področjih niso uporabili še nikoli. Med tistimi učitelji, ki so 

UG uporabljali, so ga najpogosteje uporabljali do 1x mesečno pri likovni umetnosti (18,8 %) in do 1x 

mesečno oziroma večkrat mesečno (oboje v 15,2 %) pri družbi.  
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Tabela 54: pogostost uporabe UG pri predmetih pred izobraževanjem 

 nikoli 
do 1x 

mesečno 
večkrat 

mesečno 
1x do 3x 

tedensko 

več kot 
3x 

tedensko 

ni 
podatka 

opisne 
statistike 

 N F% N F% N F% N F% N F% N F% M SD 

slovenski 
jezik 

11 9,8 9 8,0 33 29,5 12 10,7 1 0,9 46 41,1 2,74 0,997 

matematika 13 11,6 14 12,5 27 24,1 10 8,9 1 0,9 47 42,0 2,57 1,030 

naravoslovje 16 14,3 17 15,2 22 19,6 10 8,9 0 0 47 42,0 2,40 1,028 

družboslovje 
2
2 

19,6 17 15,2 17 15,2 5 4,5 0 0 51 45,5 2,08 0,988 

glasbena 
umetnost 

5 4,5 4 3,6 31 27,7 13 11,6 15 
13,
4 

44 39,3 3,43 1,124 

likovna 
umetnost 

21 18,8 21 18,8 18 16,1 7 6,3 0 0 45 40,2 2,16 0,994 

aktivni 
odmor 

14 12,5 9 8,0 22 19,6 14 12,5 3 2,7 50 44,6 2,73 1,190 

jutranji krog 13 11,6 11 9,8 17 15,2 19 17,0 7 6,3 45 40,2 2,94 1,290 

podaljšano 
bivanje 

18 16,1 9 8,0 12 10,7 18 16,1 5 4,5 50 44,6 2,73 1,369 

 

Po izvedbi izobraževanja se pogostost rabe UG pri posameznih predmetnih področjih nekoliko 

spremeni, a tudi po izvedbi izobraževanja so učitelji najpogosteje uporabljali UG pri glasbeni 

umetnosti, čeprav v povprečju redkeje kot pred izobraževanjem. Raba UG pri vseh predmetnih 

področjih po izvedbi izobraževanja postane pogostejša, z izjemo že omenjene glasbene umetnosti 

in podaljšanega bivanja, kjer učitelji po izvedbi izobraževanja UG v povprečju uporabljajo redkeje.  

Rezultati sovpadajo z izsledki dosedanjih raziskav, ki poročajo, da se gib v naših šolah uporablja 

predvsem pri glasbeni umetnosti. Rezultati raziskav sicer poročajo tudi o dokaj pogosti uporabi giba 

pri jeziku in deloma pri matematiki, pri ostalih predmetnih področjih pa je uporaba giba 

zanemarljiva (Geršak, Novak, Tancig, 2005; Geršak, 2007; Geršak, Prunk, 2010).  

Po izvedbi izobraževanja so torej učitelji najpogosteje navajali, da UG pri glasbeni umetnosti 

uporabljajo večkrat mesečno (25,0 %), veliko (skupaj 43,7 %) pa jih UG pri glasbeni umetnosti 

uporablja na vsaj tedenski ravni. Drugo predmetno področje najpogostejše rabe UG je tudi po 

izobraževanju jutranji krog, kjer največ učiteljev (23,2 %) UG uporablja več kot 3x tedensko. Največ 

učiteljev (33,9 %) UG uporablja pri slovenskem jeziku večkrat mesečno, pri matematiki pa od 1x do 

3x tedensko (29,5 %). Po izobraževanju največ učiteljev uporablja UG pri aktivnem odmoru več kot 

3x tedensko (22,3 %), pri naravoslovju pa učitelji najpogosteje uporabljajo UG od 1x do 3x tedensko 

(24,1 %). Pri rabi UG pri družboslovju so tudi po izobraževanju učitelji, ki bi UG uporabljali na tedenski 
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ravni, v manjšini, saj jih največ – četrtina – uporablja UG do 1x mesečno. Po izvedbi izobraževanja 

obstaja glede rabe UG v podaljšanem bivanju največ takih učiteljev, ki UG ne uporabljajo (42 %), med 

tistimi, ki pa UG uporabljajo v podaljšanem bivanju, pa je največ takih, ki ga uporabljajo od 1x do 3x 

tedensko. UG se pri likovni umetnosti tudi po izvedbi izobraževanja najpogosteje uporablja do 1x 

mesečno (26,8 %). Tudi raziskava V. Geršak in M. Prunk (2010) priča o tem, da je ustvarjalni gib 

najredkeje uporabljen pri likovni umetnosti. Razloge morda lahko iščemo v prepričanjih učiteljev, 

da so učenci pri urah likovne umetnosti aktivni in zato se jim ne zdi smiselno vključevati še 

ustvarjalnega giba. Zato so rezultati eksperimentalne skupine otrok tretjega razreda, ki so bili poleg 

klasičnih metod in oblik dela pri urah likovne umetnosti deležni tudi ustvarjalnega giba za motivacijo 

in razlago likovnih pojmov, v primerjavi s kontrolno skupino učencev, kjer je bila uporabljena 

klasična oblika dela, še bolj pomembni; v eksperimentalni skupini se je izkazalo, da so učenci likovne 

pojme bolje razumeli oziroma doživeli na celosten način, in se pri izvajanju likovne naloge 

ustvarjalneje oziroma uspešnejše izražali v primerjavi s kontrolno skupino (prav tam). 

Tabela 55: Pogostost uporabe UG pri predmetih po izobraževanju 

 nikoli 
do 1x 

mesečno 
večkrat 

mesečno 
1x do 3x 

tedensko 
več kot 3x 
tedensko 

ni podatka 
opisne 

statistike 

 N F % N F % N F % N F % N F % N F % M SD 

slovenski 
jezik 

10 8,9 11 9,8 38 33,9 32 28,6 7 6,3 14 12,5 3,15 1,059 

matematika 14 12,5 15 13,4 30 26,8 33 29,5 8 7,1 12 10,7 3,06 1,171 

naravoslovje 18 16,1 22 19,6 25 22,3 27 24,1 7 6,3 13 11,6 2,83 1,221 

družboslovje 22 19,6 28 25,0 25 22,3 18 16,1 4 3,6 15 13,4 2,53 1,156 

glasbena 
umetnost 

13 11,6 12 10,7 28 25,0 26 23,2 23 20,5 10 8,9 3,33 1,300 

likovna 
umetnost 

24 21,4 30 26,8 25 22,3 14 12,5 7 6,3 12 10,7 2,50 1,202 

aktivni 
odmor 

23 20,5 13 11,6 25 22,3 15 13,4 25 22,3 11 9,8 3,06 1,476 

jutranji krog 21 18,8 14 12,5 20 17,9 21 18,8 26 23,2 10 8,9 3,17 1,476 

podaljšano 
bivanje 

47 42,0 3 2,7 9 8,0 21 18,8 15 13,4 17 15,2 2,52 1,630 

 

Rezultati parnega t-testa pokažejo, da do statistično značilnih razlik pri pogostosti uporabe UG pri 

posameznih predmetnih področjih pred in po izobraževanju prihaja pri slovenskem jeziku (t = -

2,871; df = 59; p<0,01), matematiki (t = 3,723; df = 60; p<0,001) in naravoslovju (t = -2,527; df = 58; 

p<0,05), kjer se je pogostost rabe UG po izobraževanju statistično značilno zvišala (tabela 56).  
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Tabela 56. Rezultati parnega t-testa pogostosti uporabe UG pri predmetih pred in po izobraževanju 

 
t-test 

t df p 

slovenski jezik -2,871 59 0,006 

matematika 3,723 60 0,000 

naravoslovje -2,527 58 0,014 

družboslovje 1,992 55 0,051 

glasbena vzgoja 0,428 63 0,670 

likovna vzgoja 1,113 60 0,270 

aktivni odmor -2,848 57 0,06 

jutranji krog 1,679 62 0,098 

podaljšano bivanje 1,679 62 0,098 

Na grafu 18 so prikazane povprečne vrednosti pogostosti uporabe UG pri posameznih področjih 

pred in po izobraževanju, ki kažejo na pogostejšo uporabo giba po izobraževanju pri vseh 

predmetnih področjih, z izjemo glasbene umetnosti in podaljšanega bivanja. Predvidevamo, da so 

učitelji, ki sicer navajajo, da najpogosteje izvajajo gib pri glasbeni umetnosti, začeli uporabljati gib 

tudi pri ostalih predmetih v večji meri in se niso posvečali predvsem integraciji giba pri glasbi. 

Uporaba giba v okviru podaljšanega giba pa je specifična, saj je od celotnega vzorca učiteljev, 

vključenih v raziskavo, le 20 učiteljev (20,4 %)  navedlo, da poučujejo v oddelku podaljšanega bivanja, 

ki sicer po našem mnenju nudi neizmerne možnosti vključevanja giba v namene utrjevanja učne 

snovi, socializacije otrok in sproščanja po napornem šolskem delu v dopoldanskem času.  

 

 

 Graf 18: Povprečna pogostost uporabe UG pri posameznih področjih pred in po izobraževanju 
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Zanimalo nas je tudi, kako se odgovori uporabe UG skladajo pri različnih predmetih, zato smo izvedli 

analizo glavnih komponent na podatkih iz prve meritve ter na podatkih iz druge meritve. 

Na podlagi lastnih vrednosti, grafa drobirja ter rezultatov vzporedne analize smo izločili eno 

komponento, ki na podatkih prve meritve pojasni 43,30 % variance, na podatkih druge meritve pa  

55,04 %. 

Tabela 57: Prikaz nasičenosti prve komponente za podatke prve in druge meritve predmetnih področij 

 komponenta 

prvo merjenje drugo merjenje 

slovenski jezik 0,721 0,790 

matematika 0,768 0,818 

naravoslovje 0,673 0,814 

družboslovje 0,709 0,829 

glasbena umetnost 0,644 0,708 

likovna umetnost 0,653 0,697 

aktivni odmor 0,529 0,747 

jutranji krog 0,643 0,703 

podaljšano bivanje 0,544 0,522 

Iz tabele 57 je razvidno, da so nasičenosti komponente pri obeh meritvah ustrezne, zaradi česar 

lahko podobno kot pri pogostosti uporabe vsebin UG sklepamo, da učitelji, ki uporabljajo UG v 

sklopu enega predmeta, uporabljajo UG pogosteje tudi v sklopu drugih predmetov. 

Z analizo hierarhičnega razvrščanja ugotavljamo, koliko različnih tipov rabe UG lahko izluščimo 

glede na pogostost uporabe UG na posameznih predmetnih področjih in o kakšnih tipih rabe UG 

lahko govorimo v tem kontekstu.  

Na podlagi vrednosti evklidske razdalje smo v hierarhičnem postopku ugotovili, da lahko pri rabi UG 

na posameznih predmetnih področjih govorimo o dveh klastrih rabe UG (glej slika 12): 

1) na področju narave, družbe, slovenskega jezika, matematike in med aktivnim odmorom; 

2) pri predmetih glasbena umetnost, likovna umetnost, jutranji krog in podaljšano bivanje.  

Ugotovili smo torej, da bodo tisti učitelji, ki bodo UG pogosteje uporabljali pri naravi, le-tega 

pogosteje uporabljali pri družbi, slovenskem jeziku in matematiki in med aktivnim odmorom. Hkrati 

pa bodo tisti učitelji, ki bodo UG pogosteje uporabljali pri glasbeni umetnosti, pogosteje uporabljali 

UG tudi pri likovni umetnosti, jutranjem krogu in v podaljšanem bivanju. V tem primeru lahko 
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govorimo o dveh načinih rabe – prvem za namene integracije ustvarjalnega giba v pouk 

naravoslovno-družboslovnih predmetov, jezika in matematike, pri čemer je poudarek na 

motiviranju, razlagi, utrjevanju in preverjanju znanja; pri drugem načinu rabe pa gre za vključevanje 

giba v tako imenovane vzgojne predmete, podaljšano bivanje in ostale aktivnosti (jutranji krog, 

aktivni odmor), kjer predvidevamo, da je poudarek na razvoju čustveno-socialnih spretnosti, kot se 

je izkazalo pri dendrogramu razvrščanja učiteljev v skupine glede na različne vsebine oziroma 

načine rabe (slika 12). 

  

 

Slika 12: Dendrogram razvrščanja učiteljev v skupine glede na pogostost uporabe UG pri predmetnih področjih (tipi rabe 
UG) 

Glede na rezultate parnega t-testa, ki razkrivajo statistično značilne razlike pri pogostosti uporabe 

UG pri posameznih predmetnih področjih pred in po izobraževanju pri slovenskem jeziku (t = -

2,871; df = 59; p<0,01), matematiki (t = 3,723; df = 60; p<0,001) in naravoslovju (t = -2,527; df = 58; 

p<0,05) – povsod se je pogostost rabe UG po izobraževanju statistično značilno zvišala, izjeme so 

likovna umetnost, družba, jutranji krog in aktivni odmor, kjer se je sicer pogostost rabe zvišala, a ni 

statistično pomembnih razlik, ter glasbena umetnost in podaljšano bivanje, kjer se je pogostost 

rabe zmanjšala, lahko hipotezo H4 (Po izobraževanju se bodo prepričanja učiteljev o vključevanju 
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gibalnih dejavnosti pri učenju in poučevanju na različnih predmetnih področjih spremenila v smeri 

celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja) delno potrdimo. 

7.3.5 H5: Po izobraževanju se bodo prepričanja učiteljev o vlogi gibalnih dejavnosti pri učencih 

z različno učno uspešnostjo oziroma brez ali s posebnimi potrebami spremenila v smeri  

celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja 

7.3.5.1 Odzivi otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti  

Zanimalo nas je, kako se otroci po mnenju učiteljev odzivajo na poučevanje skozi gibalne dejavnosti 

ter ali se je odziv otrok po izvedbi izobraževanja o UG spremenil v primerjavi z odzivom otrok pred 

izvedbo izobraževanja. Razlike v odzivu otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti smo preverili s t-

testom za odvisne vzorce. 

Že pred izvedbo izobraževanja je večina učiteljev navedla, da so odzivi otrok na učenje skozi gibalne 

dejavnosti v glavnem pozitivni, saj jih je skoraj polovica (49,4 %) stopnjo odziva ocenila z oceno 5, 

kar kaže na zelo pozitiven odziv otrok, 31,2 % učiteljev pa je odziv otrok ocenilo z oceno 4. Kot 

nevtralen (ocena 3) je ocenilo odziv otrok le 16,9 % učiteljev, medtem ko je kot negativnega (ocena 

2) ocenilo 2,6 % učiteljev.  

Po izvedbi izobraževanja so učitelji odziv otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti ocenili kot še bolj 

pozitiven v primerjavi z odzivom pred izobraževanjem in sicer je 64,9 % učiteljev odziv otrok ocenilo 

kot zelo pozitiven, 29,7 % kot pozitiven in le 5,4 % učiteljev kot nevtralen oziroma niti pozitiven, niti 

negativen. Učiteljev, ki bi odziv otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti ocenili kot negativen, po 

izvedbi izobraževanja ni bilo25.  

  

                                                             

25 V vprašalniku o učiteljevi uporabi ustvarjalnega giba kot učnega pristopa (VUUG) je pri vprašanju 18 – »pri dekletih/fantih 
vključevanje UG v pouk pripomore k izboljšanju 1) dobrih odnosov v skupini (dobro počutje), 2) ustvarjalnosti, 3) 
motiviranosti, 4) zbranosti, 5) lažjemu razumevanju in trajnejšemu znanju prišlo pri učiteljih do nerazumevanja navodil: 
»Prosimo, da učinke razvrstite od 1. do 5. mesta, pri čemer pomeni 1 – najbolj pripomorem 5 – najmanj pripomore). Ker 
gre za določanje vrstnega reda učinkov, naj vsak STOLPEC vsebuje samo eno oceno.« Nekateri učitelji so vnesli več ocen 
v posamezni stolpec, zato rezultati niso veljavni. Teh rezultatov nismo vnesli v doktorsko disertacijo. V prihodnje bi bilo 
potrebno vprašanje zastaviti drugače, oziroma razdeliti posamezne učinke vsakega v svojo tabelo. 
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Tabela 58: Odzivi otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti pred in po izobraževanju 

  

  

  

pred po 

N f  veljavni f N f veljavni f 

frekvenčna 

porazdelitev 
negativni 1 0  0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

   2 2 1,8% 2,6% 0 0,0% 0,0% 

   3 13 11,6% 16,9% 6 5,4% 5,4% 

   4 24 21,4% 31,2% 33 29,5% 29,7% 

 pozitivni 5 38 33,9% 49,4% 72 64,3% 64,9% 

 ni podatka 35 31,3%   1 0,9%   

 skupaj 112 100,0% 100% 112 100,0% 100% 

opisne 

statistike 
M 4,29 4,71 

 SD 0,830 0,457 

t-test t -4,563 

 df 75 

 p 0,000 

Učitelji so po izvedbi izobraževanja odziv otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti ocenili kot 

statistično značilno bolj pozitiven v primerjavi z odzivom pred izvedbo izobraževanja (p<0,001). 

Pred izvedbo izobraževanja je povprečna ocena odziva otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti 

znašala 4,29, nato pa se je po izvedbi izobraževanja zvišala na 4,71 (graf 19).  

 

 Graf 19: Frekvenčna porazdelitev in povprečna vrednost odziva otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti pred in po 
izobraževanju 
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Ustvarjalni gib se opredeljuje predvsem kot umetnostno izražanje, manj pa kot pristop za učenje 

splošnih kurikularnih področij v šoli. Raziskave ustvarjalnega giba kot učnega pristopa so redke, 

največkrat pa del pomoči z umetnostjo – gibalno-plesne terapije (Geršak, 2015). O pozitivnih 

odzivih, ki jih zaznavajo učitelji pri otrocih z različnimi učnimi zmožnostmi, ko integrirajo ustvarjalni 

gib v pouk, pričajo nekatere pilotske študije in raziskave tujih avtorjev. Različni tuji in domači avtorji 

so si enotni, da ustvarjalni gib kot učni pristop spodbuja otrokov celostni razvoj. Pozitivni učinki 

učnega pristopa se kažejo predvsem na čustveno-socialnem področju otrokovega razvoja, saj 

metoda temelji na kooperativnem učenju in učenju v prijetnem igrivem vzdušju (Geršak, 2015). 

Kentel in Dobson (2007) ugotavljata, da so bili otroci, ki so bili tekom pouka deležni gibalno-plesnih 

dejavnosti za dosego učnih ciljev, zelo motivirani za učenje. B. Kroflič (1992, 1999) je na 

reprezentativnem vzorcu učencev razrednega pouka raziskovala učinke plesa in ustvarjalnega giba 

kot celostne metode poučevanja in učenja glede na nekatere vidike intelektualnega, 

emocionalnega in socialnega razvoja učencev. Rezultati so pokazali statistično pomembne 

korelacije na ustvarjalno mišljenje otrok, poleg tega pa je raziskava pokazala pozitivne učinke na 

motivacijo, razumevanje učnega gradiva, pomnjenje, samozavest, medsebojne odnose, strpnost, 

počutje učencev in učiteljev ter ustvarjalna stališča učiteljev. 

Pozitivne učinke uporabe ustvarjalnega giba kot del celostnega pristopa k zgodnjemu poučevanju 

matematike pri temi osna simetrija sta raziskovali Cotič in Zurc (2004), ki sta ugotovili, da so razlike 

v dosežkih otrok pri preverjanju znanja statistično pomembne v korist eksperimentalne skupine (ki 

je bila deležna poučevanja matematičnih pojmov skozi ustvarjalni gib kot učni pristop). Pri 

matematiki so se pozitivni učinki omenjene metode pokazali tudi v znanju merjenja količin (Cotič 

idr. 2010). 

Z. Lerman (2002) predstavlja pozitivne učinke na kognicijo pri učencih, ki so skozi ustvarjalni gib in 

ples spoznavali kemijske vsebine. 

V. Geršak, B. Novak in S. Tancig (2005) so s kvalitativno interpretativno akcijsko raziskavo 

ugotavljale, kateri so pozitivni učinki vključevanja ustvarjalnega giba v pouk. Izkazalo se je, da 

učitelji pri učencih opažajo največ vplivov na socialno-čustvenem področju; učitelji so opazili večjo 

sproščenost otrok, komunikacija med učenci ter med učenci in učitelji se je izboljšala, toleranca do 

drugih in samozavest sta se izboljšali, količina agresivnega in problematičnega obnašanja pa se je 

zmanjšala. 
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Prav tako so se kazali pozitivni učinki tudi na kognitivnem področju. Učitelji namreč omenjajo, da z 

uvajanjem ustvarjalnega giba kot učnega pristopa pri učencih zaznavajo večjo ustvarjalnost, 

izboljšano koncentracijo, domišljijo, večje zanimanje, oziroma višjo motivacijo, samostojnost in 

delovno učinkovitost. 

Pozitivni učinki na kognitivnem področju otrokovega razvoja se kažejo tudi pri implementaciji 

ustvarjalnega giba pri likovni vzgoji (Geršak, Prunk, 2010). Analiza rezultatov je pokazala večjo 

motivacijo, ustvarjalnost in boljše razumevanje likovnih pojmov eksperimentalne skupine v odnosu 

do kontrolne skupine. 

L. Y. Overby (2014) pri integraciji ustvarjalnega giba v učni proces izpostavi, da učenci ob tovrstnem 

učenju pridobijo na kognitivnem področju, afektivnem in umetniškem. S sodelovanjem študentov 

pri projektu »ArtsBridge«, ki ga L.Y. Overby vodi na Univerzi Delaware, je bilo izvedenih več 

primerov dobrih praks. J. Luzier (2014) predstavi vključevanje ustvarjalnega giba v pouk geografije, 

pri čemer je poudarek pri integraciji obeh področij, da učenci eksperimentalne skupine dosegajo 

cilje geografije in plesne umetnosti. Rezultati pričajo o napredku učencev na socialnem področju, 

medtem ko rezultati ne pokažejo, da bi imeli učenci v primerjavi s kontrolno skupino več znanja pri 

geografiji. So pa učenci eksperimentalne skupine pridobili tudi na razvoju kompetenc s področja 

plesne umetnosti. Prav tako dnevniki učencev pričajo o pozitivnem mnenju glede 

interdisciplinarnega pristopa (Luzier, 2014).  

J. Ryan (2014) razišče integracijo ustvarjalnega giba v pouk matematike. Študija je pokazala, da so 

učenci zvišali razumevanje matematičnih konceptov, saj se je srednja vrednost matematičnih testov 

povečala za 25 %. Statistično pomembno je bilo 139 % povečanje srednje vrednosti vključenih plesnih 

vsebin, kar kaže na precejšnje povečanje razumevanja besedišča ustvarjalnega giba. Povečali so se 

ustvarjalnost učencev, veščine nastopanja ter pozitivna naravnanost pri matematiki in plesu. Ti 

rezultati kažejo na to, da integracija plesa v matematični kurikulum omogoča povečanje 

učenčevega znanja tako pri matematiki kot pri plesu (prav tam). 

V naši raziskavi smo učitelje prosili, da odzive otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti pojasnijo tudi 

v obliki odprtih odgovorov. Zbrane zapise smo obdelali s kvalitativno metodo (Priloga 11.5.1). 
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Ugotovljene kategorije, ki smo jih oblikovali na osnovi odprtega vprašanja (Odzivi otrok na učenje 

skozi gibalne dejavnosti), smo uvrstili v tri širša vsebinska področja: čustveno-socialni vidik, vsebine 

povezane z učenjem in odzivi učencev na pristop (tabela 59).26 

Tabela 59: Odzivi otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti po mnenju učiteljev – odprti odgovori učiteljev 

vsebine kategorije f 

čustveno-socialni vidik dobro počutje 

sprostitev 

socializacija 

46 

24 

11 

Vsebine povezane z učenjem motiviranost 

znanje 

ustvarjalnost 

koncentracija 

47 

17 

14 

4 

 

odziv otrok na pristop aktivnost učencev 

inkluzivnost 

sprejemanje pristopa 

nesprejemanje pristopa 

28 

3 

53 

16 

 

 

Vsebinsko področje »Čustveno-socialni vidik« vključuje kategorije Dobro počutje, Sprostitev in 

Socializacijo. 

Najpogosteje je bila omenjena kategorija Dobro počutje, ki združuje zadovoljstvo in veselje otrok 

ob učenju z ustvarjalnimi gibalnimi dejavnostmi. Učitelji navajajo, da so učenci nasmejani: 

»Velikokrat smo se vmes in tudi na koncu dejavnosti nasmejali«; »Pozitivna energija, nasmejani obrazi, 

dotiki, hvaležnost učiteljici /…/«. Poleg tega se ob tovrstnem načinu učenja tudi zabavajo: » /…/ so 

se med dejavnostmi zabavali in pozabili, da se preko igre učijo«; »/…/ bilo jim je zabavno«. Prav tako 

učiteljice navajajo, da učenci uživajo v dejavnostih: » /…/ so vidno uživali«; »Učenci so pri izvajanju 

različnih dejavnosti zelo uživali /…/«. 

Sledi kategorija Sprostitev, ki zaokroža navedbe, da se otroci pri takem načinu dela sprostijo: 

»Učenci in učenke so se ob gibalnih dejavnostih sprostili, razvedrili /…/« ; »Veliko stvari, ki smo jih prej 

                                                             

26  Vsebinski sklop vsebine povezane z učenjem bi lahko razdelili na dva ločena sklopa; in sicer bi ločili kategorijo 
motiviranost, ki bi lahko skupaj s kategorijo aktivnost učencev iz vsebinskega sklopa odziv otrok na pristop tvorila nov 
vsebinski sklop. 
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delali bolj statično, smo spravili v gibanje in učenci so bolj sproščeni /…/« ; »Delo je bilo drugačno od 

običajnega in ob učenju so se sproščali /…/«.  

Kategorija Socializacija poudarja boljše socialne odnose med otroki, medsebojno pomoč in 

medsebojno sodelovanje: »Kot razred smo se izredno povezali in tudi med seboj so stkali tesnejše 

vezi«; »Povečalo se je medsebojno sodelovanje /…/«; »/…/ krepijo socialne in prijateljske vezi«. 

Omenjeno je bilo menjavanje partnerjev pri dejavnostih: »Prav tako je bilo zelo dobro predvsem to, 

da učenci niso sodelovali v homogenih skupinah, ampak so se skupine ves čas mešale in je tako prišlo 

do boljše komunikacije med njimi, do boljših socialnih stikov«. Učiteljica izpostavi sodelovanje med 

deklicami in dečki: »Rada bi izpostavila predvsem to, da je dobrodošlo sodelovanje med dekleti in 

fanti«. Učiteljica, ki poučuje v kombiniranem oddelku, pa zapiše: » /…/ so odzivi zelo pozitivni v smislu 

socializacije«. 

Naslednje vsebinsko področje »Vsebine povezane z učenjem« predstavlja večje število kategorij, in 

sicer Motiviranost, Znanje, Ustvarjalnost in Koncentracijo. Učitelji so najpogosteje izpostavili 

Motiviranost, pri čemer poudarjajo, da so otroci za tovrstni način učenja zelo motivirani, 

samoiniciativno izražajo željo po vključevanju ustvarjalnega giba v pouk, tako mlajši kot starejši 

učenci: »Otroci so že v petem razredu in sem si predstavljala, da jim ni toliko do takega učenja, pa sem 

ugotovila ravno nasprotno. Zelo so bili motivirani /…/«. Učiteljice omenijo, da so učenci zagnani za 

delo, so v pričakovanju novih gibalnih dejavnosti in pripravljeni na dejavnosti: »Vedno so želeli še več 

gibanja, niso želeli prenehati z nalogo«; »/…/ so kar sami večkrat prosili za igro /…/«; »Po koncu 

aktivnosti so želeli ponovitev«. Posledično so zaradi visoke motiviranosti učenci tudi aktivno 

sodelovali pri učenju: »/…/ je bilo gibanje kot motivacijska spodbuda tako močno, da so bili celo uro 

prisotni pri učenju in sodelovali«. Izpostavljeno je tudi, da so učenci dejavnosti izvajali z navdušenjem 

oziroma veseljem: »Učenci so z veseljem pristopili k pouku, so bili motivirani, so bili pripravljeni na 

dejavnost«. Učiteljice povežejo z motiviranostjo učencev tudi doseganje učnih ciljev: »Cilji so bili 

doseženi, saj so bili učenci za učenje skozi gibalne dejavnosti zelo motivirani /…/«. Gibalne dejavnosti 

so jim dale zagon tudi za delo v naprej: »Učenci so bili ob in po dejavnostih /…/ motivirani za nadaljnje 

delo /…/«.  

Po številu omemb je bila kategorija Znanje druga najpogosteje omenjena pri vsebinskem sklopu 

»vsebine povezane z učenjem«. Združuje lažje razumevanje učne snovi, hitrejše osvajanje znanja in 

dobro pomnjenje: »/…/ so se tudi veliko naučili«; »/…/ lažje dojemali težko snov«; »Izvedeno so si zelo 

dobro zapomnili /…/«. Učiteljica omeni, da so z uporabo pristopa pridobil učno šibki učenci: »/…/ 

poleg tega pa so tudi učno snov lažje doumeli (predvsem učno šibki učenci)«. Kinestetično učenje 

ocenjujejo kot dober način za hitrejše osvajanje znanja: »Kar se tiče znanja, moram reči, da je bilo 
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hitreje usvojeno, saj so preizkušali teorijo na kinestetični ravni /…/«. Podan je primer hitrejšega učenja 

pesmice skozi gib: »Laže so si zapomnili npr. besedilo pesmice, ker smo vsak verz prikazali z gibom«. 

Poleg tega učiteljica zapiše, da so otroci ob gibalnih dejavnostih lažje povezovali naučene pojme 

med seboj. Kot pomemben dejavnik pri učenju je omenjena gibalna igra: »/…/ pozabili, da se preko 

igre učijo. Ko smo snov ponovili brez ustvarjalnega giba, so snov razumeli in osvojili nove pojme in 

celotno snov«.  

V nadaljevanju opisujemo kategorijo Ustvarjalnost. Učitelji pri učencih zaznajo porast 

ustvarjalnosti, razvijanje domišljije in inovativnosti. Omenijo iznajdljivost in dobre ideje: »/…/ se 

izražajo s svojimi lastnimi idejami«; »So bili /…/ ustvarjalni in polni idej«; »/…/ bili so zelo inovativni«; 

»/…/ pokažejo še več kreativnosti«; /…/ razvijajo domišljijo in iščejo nove rešitve«. Otroci s svojimi 

idejami presenečajo: »Presenetile so me njihove ideje, na katere sama nisem niti pomislila«; /…/ s 

sošolci razvijajo domišljijo in iščejo nove ideje«; »/…/ so ustvarjalni, kreativni in se izražajo s svojimi 

lastnimi idejami«. Tudi otroci s posebnimi potrebami (omenjeni so gibalno ovirani in dolgotrajno 

bolni) so pokazali svojo ustvarjalnost ob gibalnih dejavnostih: »Tudi otroci so meni pokazali, kako 

ustvarjalni so lahko, čeprav na vozičku«.  

Vsebinski sklop »vsebine povezane z učenjem« zaključujemo s kategorijo Koncentracija. Po številu 

omemb je bila sicer v manjšini, a smo jo vseeno obravnavali kot ločeno kategorijo. Učitelji omenijo, 

da se ob tovrstnih dejavnostih koncentracija poveča. Učenci so po gibalnih dejavnostih bolj zbrani 

za nadaljnje delo: »Bili so /…/ zbrani pri temu, kar je sledilo«; »/…/ koncentracija se je povečala«. Gib 

je pripomogel, da so bili učenci bolj skoncentrirani pri nadaljnjem delu«: »/…/ bili bolj pripravljeni za 

»sedeče« delo in skoncentrirani«.  

V vsebinski sklop »Odzivi učencev na pristop« uvrščamo sledeče kategorije: Aktivnost učencev, 

Inkluzivnost, Sprejemanje pristopa, Nesprejemanje pristopa in Težave, ki jih zaznavajo učitelji ob 

uporabi ustvarjalnega giba kot učnega pristopa. 

Kategorija Aktivnost učencev je mnogokrat zastopana in se nanaša na aktivno vlogo učencev pri 

pouku in njihovo samoiniciativnost. Izraža se v aktivnem sodelovanju otrok: »/…/ so se /…/ vedno 

bolj vključevali v dejavnosti. /…/ so sodelovali vsi, brez izjeme«; »/…/ so aktivno sodelovali«. Kljub 

temu, da so nekateri učenci rabili nekaj časa, da so se navadili na tovrsten način dela, učitelji 

navajajo: »Tudi tisti učenci, ki se niso vključili, so med dejavnostjo kar sami pristopili«; »Vsi, razen ene 

deklice so se vključili v dejavnost. Zadnje čase se tudi ta deklica vključuje v vse dejavnosti«. Učitelji 

omenijo, da se učenci ob gibalnih dejavnostih aktivno vključijo, sami dajejo pobude in se vživijo v 

nalogo. 



 

195 

195 REZULTATI  GLAVNEGA DELA RAZISKAVE Z INTERPRETACIJO 

V manjšini se pojavi navedba izjav, ki smo jih združili v kategorijo Inkluzivnost. Gre za vključevanje 

učno manj sposobnih, plahih učencev: »/…/ spontano vključevanje v pouk manj sposobnih, plahih 

učencev«. Omenjeni so tudi vedenjsko problematični otroci: »/…/ so si tudi manj sposobni in 

vedenjsko bolj problematični učenci veliko zapomnili na ta način in bili vključeni«; »Tudi tisti, ki imajo 

sicer težave s samoregulacijo, vključevanjem in samoiniciativo, so se vključevali v skupino«.  

Sprejemanje pristopa je bilo najpogosteje omenjeno in združuje odnos učencev do načina dela v 

razredu in njihovo odzivanje. Učenci zelo dobro sprejemajo pristop učenja skozi ustvarjalni gib, 

izražajo navdušenje ob tovrstnem učenju in dobro sprejemajo novosti, ki jih učitelj integrira v pouk. 

Navajam nekaj zapisanih izjav učiteljev: »Učenci so bili nad novimi dejavnostmi navdušeni, saj jim je 

to pisano na kožo«; »Učenci so zelo navdušeni, kadar pri uri uporabljamo UG«; »Zdelo se jim je drugače, 

nekaj novega in zabavnega«. Navdušenje nad integracijo gibalnih dejavnosti zaznavajo tudi učitelji v 

podaljšanem bivanju: » Otroci imajo zelo radi gibanje. Sploh pri PB, ko so otroci prej 5 ur sedeli, ga 

nujno potrebujejo. Zato se ga vidno razveselijo«. Iz zapisov je razvidno, da so učitelji uporabljali 

ustvarjalni gib v različne namene, omenjeno je tudi utrjevanje znanja: »Učenci so radi utrjevali snov 

pred pisanjem domače naloge«. Navdušenje se je izražalo tudi pri učencih druge triade: »Petošolci so 

bili navdušeni nad takim delom«! Prav tako se sprejemanje pristopa izraža pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami: »/…/ drugačen pristop učenja je tem otrokom novo navdušenje, še posebej pa 

je izziv gibalno oviranim. Še posebej pa so bili navdušeni, ker to ni bila tipična fizioterapija, kakršne so 

vajeni in kar je običajno njihov edini gibalni čas«.  

Učiteljice so izpostavile tudi Nesprejemanje pristopa – sicer v veliko manjši meri kot sprejemanje 

oziroma pozitivne odzive otrok ob učenju skozi gib. Vidno je, da se nesprejemanje kaže predvsem 

v nepoznavanju tovrstnega načina dela – zadržanosti otrok, ki pa se ob večkratni uporabi običajno 

spremeni v pozitivno sprejemanje s strani učencev: »V začetku so bili otroci nekoliko zadržani, nato 

so se sprostili in vedno bolj uživali«; »Učencem so bile gibalne dejavnosti nove in nepoznane. Sprejemali 

so jih s strahom, na koncu pa so bili zelo navdušeni«; »So pa potrebovali čas, da so se navadili na tak 

način dela«. Opaziti je tudi razlike v sprejemanju med dekleti in fanti: «Dekleta so bila takoj 

navdušena, za fante pa so bile dejavnosti otročje, oziroma so jih izkoristili za divjanje po razredu«; 

»Predvsem fantje negodujejo, a je že viden napredek«. Zaznati je bilo neugodje ob gibalnih 

dejavnostih: »Smeh, odklonilnost«. Pri učencih s posebnimi potrebami je zaznati, da nekateri učenci 

ne želijo aktivno sodelovati pri gibalnih dejavnostih (predvsem zaradi različnih motenj), zato odzivi 

niso vedno pozitivni. Pojavila se je tudi težava, da so se otroci po gibalnih dejavnostih v razredu 

težko umirili: »Otroci so se razživeli in sem jih težko spet posedla v klop«. 
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7.3.5.2 Otroci s posebnimi potrebami  

V nadaljevanju preverjamo, kakšen je po mnenju učiteljev odziv učencev s posebnimi potrebami na 

učenje skozi gibalne dejavnosti ter kateri otroci s posebnimi potrebami največ pridobijo pri takem 

načinu poučevanja.  

Z vidika inkluzivnega izobraževanja je potrebno na vse otroke gledati kot na učeče se posameznike 

z enakimi pravicami, vendar različnimi potrebami, pri čemer ima inkluzija pozitivne učinke tako na 

otroke s posebnimi potrebami kot na tiste brez njih (Peček, Lesar, 2006). Vzgoja in izobraževanje 

otrok s posebnimi potrebami naj bi po mnenju Opare in soavtorjev (2010) temeljila na uresničevanju 

enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, zagotovitvi ustreznih pogojev, ki 

omogočajo optimalni razvoj posameznika in interdisciplinarnosti. Znotraj teh načel spada tudi 

razvijanje novih strategij dela (in učenja) na vseh področjih življenja (Rutar, 2010). V naši raziskavi 

nas zanima, kakšna so stališča učiteljev o vključevanju ustvarjalnega giba pri učencih s posebnimi 

potrebami – zanimalo nas je, kateri otroci s posebnimi potrebami po mnenju učiteljev pri integraciji 

ustvarjalnega giba v pouk največ pridobijo. 

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, je pred izvedbo izobraževanja največ učiteljev (76,8 %) menilo, 

da z UG največ pridobijo otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, kar je sicer po izvedbi 

izobraževanja menilo manj, a še vedno največ učiteljev (67,9 %). Prav tako se je po izobraževanju 

znižal delež učiteljev, ki menijo, da od UG največ pridobijo zavrti otroci ter otroci z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju. Pri slednji skupini otrok je po izobraževanju prišlo do največjega 

upada tistih učiteljev, ki menijo, da otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju z UG pridobijo 

največ. Po izvedbi izobraževanja so učitelji v večji meri kot pred izobraževanjem menili, da pri učenju 

skozi gibalne dejavnosti največ pridobijo nadarjeni učenci. Prav tako pa se je po izvedbi 

izobraževanja zvišal delež učiteljev, ki menijo, da z UG največ pridobijo druge skupine otrok s 

posebnimi potrebami (graf 20).  
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 Graf 20: Otroci s posebnimi potrebami, ki največ pridobijo pri učenju skozi gibalne dejavnosti pred in po izobraževanju 

Razlike v odzivu OPP na učenje skozi gibalne dejavnosti pred in po izobraževanju preverjamo s t-

testom za odvisne vzorce.  

Ocena odziva OPP na učenje skozi gibalne dejavnosti se je po izvedbi izobraževanja statistično 

značilno zvišala (p<0,01), saj so učitelji pred izvedbo izobraževanja odziv OPP ocenili s povprečno 

oceno 4,05, po izobraževanju pa s povprečno oceno 4,26.   

Tabela 60: Odzivi otrok s posebnimi potrebami na učenje skozi gibalne dejavnosti pred in po izobraževanju 

  

  

pred po 

N f veljavni f N f veljavni f 

 negativni 1 0 0,0% 0,0% 1 0,9% 1,0% 

frekvenčna 
porazdelitev 

  2 1 0,9% 1,4% 1 0,9% 1,0% 

   3 4 3,6% 5,8% 2 1,8% 2,0% 

   4 55 49,1% 79,7% 65 58,0% 65,7% 

 pozitivni 5 9 8,0% 13,0% 30 26,8% 30,3% 

 ni podatka 43 38,4%  13 11,6%  

 skupaj 112 100% 100% 112 100% 100% 

 
opisne 
statistike 

M 4,05 4,26 

 SD 0,498 0,480 

t-test t -2,735 

 df 60 

 p 0,008 

Pred izvedbo izobraževanja je večina učiteljev navedla, da so odzivi OPP na učenje skozi gibalne 

dejavnosti v glavnem pozitivni, saj jih je več kot tri četrtine (79,7 %) stopnjo odziva OPP ocenilo z 
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oceno 4, kar kaže na pozitiven odziv teh otrok, medtem ko je 13,0 % učiteljev odziv OPP ocenilo kot 

zelo pozitiven (z oceno 5). Kot nevtralen (ocena 3) je ocenilo odziv otrok le 5,9 % učiteljev, medtem 

ko ga je kot negativnega (ocena 2) ocenilo 1,4 % učiteljev.  

Po izvedbi izobraževanja so učitelji odziv OPP na učenje skozi gibalne dejavnosti ocenili kot še bolj 

pozitiven v primerjavi z odzivom pred izobraževanjem in sicer je 65,7 % učiteljev odziv OPP ocenilo 

kot pozitiven, 30,3 % kot zelo pozitiven in le 2% učiteljev kot nevtralen oziroma niti pozitiven niti 

negativen. Učitelji, ki so odziv OPP na učenje skozi gibalne dejavnosti ocenili kot negativen ali zelo 

negativen, so po izvedbi izobraževanja zastopani v 1 % deležu (graf 21).  

 

 Graf 21: Frekvenčna porazdelitev in povprečna vrednost odziva OPP na učenje skozi gibalne dejavnosti pred in po 
izobraževanju 

V vprašalniku smo učitelje prosili, da odzive otrok z različnimi posebnimi potrebami na učenje skozi 

gibalne dejavnosti pojasnijo tudi v obliki odprtih odgovorov (Priloga 11.5.2). V odgovorih na 

vprašanje »Otroci s posebnimi potrebami, ki so največ pridobili pri takem načinu poučevanja« smo 

podčrtali relevantne pojme, ki smo jim nato pripisali kategorije glede na posamezne posebne 

potrebe: otroci z motnjo pozornosti (ADD)/otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD), 

zavrti, nadarjeni, otroci z motnjo v telesnem in/ali duševnem razvoju, motnje na jezikovnem 

področju, avtisti in vsi otroci (tabela 61). 

Tabela 61: Otroci s posebnimi potrebami, ki so največ pridobili pri integraciji UG v pouk 

otroci s posebnimi potrebami kategorije f 

otroci z ADHD/ADD Pozornost/Koncentracija 16 
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Motiviranost 

Sodelovanje/Pripravljenost na delo 

Možnost gibanja 

Umiritev 

Ustvarjalnost 

Socializacija 

Vključenost 

Sprostitev 

Se izživijo/Poraba energije 

Vodljivost 

Uživanje 

Nemoteč 

Lažje učenje 

Zanimanje 

Domišljija 

9 

9 

6 

7 

7 

6 

6 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

zavrti Izražanje 

Sprostitev 

Vključenost 

Zanimanje 
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Motiviranost 

Socializacija 

Ustvarjalnost 

Izražanje čustev 

Sodelovanje 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

nadarjeni Ustvarjalnost 
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Motiviranost 
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Znanje 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

motnja v telesnem in/ali duševnem 

razvoju 

Domišljija 

Izražanje čustev 

Orientacija 

Izpostavljenost 

Pozornost 

Socializacija 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

motnje na jezikovnem področju Sodelovanje 

Ustvarjalnost 

1 

1 

avtisti Domišljija, vodljivost 1 
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Izražanje 1 

vsi otroci  Znanje 

Motiviranost 

2 

1 

Po mnenju učiteljev pri tovrstnem načinu poučevanja največ pridobijo otroci z motnjo pozornosti 

in hiperaktivnostjo oziroma otroci z motnjo pozornosti. Pri njih smo oblikovali kategorije: 

Pozornost/Koncentracija, Motiviranost,  Sodelovanje/Pripravljenost na delo, Možnost gibanja, 

Umiritev, Ustvarjalnost,  Socializacija, Vključenost, Sprostitev, Se izživijo/Poraba energije, 

Vodljivost, Uživanje, Nemoteč, Lažje učenje, Zanimanje, Domišljija. 

Učitelji v veliki meri navajajo, da je otrokom z ADD/ADHD motnjo pri učenju skozi ustvarjalni gib 

omogočeno gibanje, ki učencem olajša učenje: »; »Hiperaktivni otroci se s pomočjo UG dovolj gibajo 

in posledično umirijo«; »V razredu imam hiperaktivnega fantka, tak način poučevanja mu ustreza, ker 

ni statičen. Rad se vključuje in veliko giblje«. Ob tem se učencem poveča pozornost oziroma 

koncentracija: »Otroci z motnjo pozornosti so dlje časa lahko ostali zbrani, prav tako hiperaktivni«; 

»Zelo so se osredotočili na samo dejavnost«; »Učenec z motnjo koncentracije in pozornosti je preko 

giba uspel dalj časa ostati skoncentriran, lažje je sledil učni uri«. Učitelji opažajo, da lahko ti učenci po 

dejavnostih ustvarjalnega giba dalj časa ostanejo zbrani tudi pri ostalih oblikah učenja: »Učenci,  ki 

se težko umirijo in zdržijo na miru med časom pisanja domačih nalog v PB, so se po predhodni gibalni 

dejavnosti lažje umirili in dalj časa je držala njihova koncentracija«; »Otroci z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo so se ob gibalnih dejavnostih lahko gibali, ni jim bilo potrebno ves čas sedeti pri miru, 

zato so kasneje lažje nadaljevali z delom«; »/…/ kar je kasneje pripomoglo k boljši koncentraciji med 

razlago uč. snovi«. Po poročanju učiteljev se učenci z ADD in ADHD motnjo ob učenju skozi gib lažje 

umirijo in nato nadaljujejo z učnim delom: »V skupini 5 – 6 let imam dečka, ki ima težave s 

pozornostjo. Popolnoma se umiri ob masažah, socialnih igrah«; »Učenci z motnjami pozornosti in 

hiperaktivnosti so se po dejavnosti umirili in bili bolj motivirani za delo«. Nekateri učitelji poudarjajo, 

da se ti otroci postopoma umirijo, če so deležni različnih masaž in sprostitev: »Ob sprostitvenih 

dejavnostih se ADHD otroci s težavo in postopoma umirijo (npr. masaža v parih v tišini)«; Ob gibalnih 

nalogah učenci sodelujejo: »Z veseljem so sodelovali tisti učenci, ki jih vsaka stvar zmoti, bili so zelo 

inovativni«; »Hiperaktiven učenec je npr. pri dejavnosti pripogibanja lista (telesa) aktivno sodeloval, 

imel najizvirnejše rešitve«; »Bolje so sodelovali in niso motili pouka«; »Hiperaktivnim otrokom gibanje 

pomeni neke vrste rešitev, nekaj, kar potrebujejo in so po dejavnostih bolj pripravljeni na delo pri 

pouku, saj so lahko z dejavnostmi izrabili svojo potrebo po gibanju«. Pri dejavnostih ustvarjalnega 

giba porabljajo energijo oziroma se izživijo: »Hiperaktivni so se z UG izživeli in v igrah bili bolj pozorni 

kot sicer«; »ADHD učenec je imel možnost sprostiti energijo v »pravo« smer. Lahko je razgibal vse dele 
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svojega telesa«; »Damo jim prostor, da najdejo svoje gibe, da jih izživijo«; »Hiperaktivnim otrokom 

gibanje pomeni neke vrste rešitev, nekaj, kar potrebujejo in so po dejavnostih bolj pripravljeni na delo 

pri pouku, saj so lahko z dejavnostmi izrabili svojo potrebo po gibanju«. Poleg tega so po mnenju 

učiteljev otroci bolj motivirani, kar vpliva tudi na njihovo znanje: »Večja motivacija, trajnejše znanje 

/…/«; »Bili so bolj motivirani in sodelovalni«; »/…/ se motiviral za nadaljnje delo, ki ga je lahko nato 

opravljal dalj časa«; »V razredu je učenec z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, ki je bil dober primer 

za uporabo ustvarjalnega giba pri pouku. Ker je veliko v gibanju, ga je ta način izredno motiviral in je 

kasneje individualne naloge pri mizi izvajal lažje in je imel manj potrebe po gibanju po razredu«. Po 

mnenju učiteljev ustvarjalni gib pripomore k socializaciji teh otrok: »Nemirni učenec (ki je večkrat 

uporabljal neprimerne komentarje in grde besede) se je začel umirjati. Ni imel več  toliko konfliktov z 

ostalimi učenci in raje je sodeloval pri pouku«; »Otrok, ki ves čas išče pozornost, se je raje pridružil 

skupini, ki je ustvarjala, oziroma se gibala. Saj je ugotovil, da je boljše delati v skupini, kot pa iskati 

probleme«. Ustvarjalni gib deluje tudi sprostitveno: »ADHD /…/ se sprostijo /…/«; »Sprostili so se ob 

sprostitvah ali se zdivjali ob hitri glasbi, kar je kasneje pripomoglo k boljši koncentraciji med razlago 

uč. snovi«; »Sproščenost, umirjenost in pripravljenost na delo«. Omenjena je vodljivost pri pouku: 

»ADHD učenci so bili lažje vodljivi in vključeni v skupino«; Izpostavljeno je nemoteče vedenje: »Po 

dejavnostih UG je bil precej manj moteč kot pa v procesu frontalnega dela. Učitelji navedejo lažje 

učenje: »Nemirni učenci so se imeli možnost učiti skozi gib. Bilo je zelo uspešno za vse«; »Učenci 

usvajajo, utrjujejo, preverjajo ali ponavljajo učno snov na način, ki jim je najbolj blizu in najbolj 

motivirajoč ter sproščujoč. Usvajajo novo znanje, ne da bi se tega sploh zavedali«; »Otroci z motnjo 

ADHD so lažje sledili snovi, oziroma so si snov bolj zapomnili«.  

Pri zavrtih otrocih učitelji opažajo predvsem boljšo vključenost in izražanje pri pouku. Učitelji 

navajajo, da so se zavrti otroci ob gibalnih dejavnostih sprostili in odprli: »Sprostili so se, izrazili, 

upali«; »Tisti, ki so zavrti, so se odprli, sprostili«; »/…/ jim  omogoča lažje izražanje in boljše vključevanje 

v skupino«; »Sramežljivi otroci so bili aktivni, drugače so bolj pasivni in se jih ne sliši v razredu«; Deček, 

ki se v začetku ni želel vključevati v gibalne dejavnosti, se je začel vključevati«; »/…/ za zavrte ne 

predstavlja grožnje, ker je indirektno, povezano z drugimi«; »/…/ sproščanje in dokazovanje oz. 

krepitev samopodobe /…/«. Nekateri učitelji ob začetku integracije gibalnih dejavnosti opažajo 

zadržanost, ki po mnenju učiteljev izzveni: »Vsem deloma pomaga, lahko pa so tudi negativni vplivi, 

ko so gibalno izpostavljeni in se ob tem ne počutijo dobro /…/. »Treba je večkrat izvajati in vztrajati v 

teh dejavnostih, pa bo napredek večji«; »Potrebujejo več spodbude na začetku, ko pa enkrat začutijo 

svojo priložnost, s tem nimajo težav«. 
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Nadarjeni učenci po mnenju učiteljev lahko izrazijo svojo ustvarjalnost, ob dejavnostih uživajo in 

jim ni dolgčas: »Nadarjeni so lahko izkoristili trenutke in se izkazali na svojem močnem področju«; 

»Nadarjeni pa so dodatno izkazovali svojo ustvarjalnost«; »Nadarjeni so bili še bolj ustvarjalni«; 

»Nadarjeni otroci so prišli in našli zelo veliko različnih ustvarjalnih rešitev«; »Uživali so pa tudi tisti 

učenci, ki so nadarjeni, ker so bili zelo aktivni in ustvarjalni«; »/…/ nadarjenim otrokom je omogočena 

neskončna možnost ustvarjalnosti in zelo širok razpon poglabljanja snovi /…/«; »Nadarjeni otroci 

vedno potrebujejo nekaj dodatnega (navadne metode in oblike dela jih dolgočasijo), te pa motivirajo«; 

»Imam učenca, ki je nadarjen za matematiko. Pri takem učenju se ni dolgočasil«; »Možnost imam delati 

le z deklico, ki je izrazito nadarjena na umetnostnem področju – ta oblika dela ji je zelo všeč, saj lahko 

z gibom izrazi svojo ustvarjalnost in domišljijo«.  

Učenci z motnjo v telesnem in/ali duševnem razvoju po mnenju učiteljev skozi ustvarjalni gib 

krepijo domišljijo, izražanje čustev, orientacijo: »Gibalno ovirani otroci so z gibanjem v vozičku ali v 

kakem drugačnem položaju (leže, sede ...) gibanje osmislili in je zato prišlo do velikih preskokov v 

domišljiji, izražanju čustev, izboljšanju orientacije (prostorske in telesne)«; »Ta način jih spodbudi in jih 

ne zaznamuje, če jim kaj ne uspe. Učenci ne občutijo tega kot neko tekmovanje, ampak za razvedrilo«. 

Učitelji opozorijo, da lahko pride tudi do negativnih vplivov: »/…/ lahko pa so tudi negativni vplivi, ko 

so gibalno izpostavljeni in se ob tem ne počutijo dobro /…/. Treba je večkrat izvajati in vztrajati v teh 

dejavnostih, pa bo napredek večji«. 

Motnje na jezikovnem področju običajno povzročajo učencem težave pri verbalni komunikaciji. Pri 

ustvarjalnem gibu je poudarek tudi na neverbalni komunikaciji. Učitelji opažajo, da ti učenci uspešno 

sodelujejo v gibalnih dejavnostih: »Učenci, ki imajo pri besednem izražanju precej težav in neradi 

sodelujejo pri obnovah, odgovorih na vprašanja ipd., so pri UG brez problema sodelovali«; »/…/ otroci 

z motnjami na jezikovnem področju dobijo veliko pozitivnih povratnih spodbud, ker se lahko izrazijo 

z gibom«.  

Pri avtistih učitelji zaznavajo: »/…/ zelo uspešno uprizarjanje njihove lastne domišljije v gibanju /…/«. 

Poleg tega pa pri vseh otrocih s posebnimi potrebami in brez učitelji menijo, da ustvarjalni gib 

pripomore k znanju, sproščenosti in motiviranosti: »Vsi so bili bolj motivirani, saj se pri uri zgodovine 

bolj prepisuje snov kot kaj drugega. Postavljati so začeli več vprašanj in pri spraševanju dajali bolj 

poglobljene odgovore«; »Ob gibu se vsi sprostijo«; »Vsi Imajo bolj nazorno razlago, sprejmejo jo 

celostno in bolje razumejo«. 
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Številne raziskave s področja gibalno-plesne terapije pričajo o pozitivnih učinkih uporabe pristopa 

ustvarjalnega giba pri delu z otroki s posebnimi potrebami in različnimi učnimi zmožnostmi (npr. 

Caf idr. 1997; Grubešič, 2001; Skoning, 2008). Predvsem se kažejo pozitivni učinki pristopa pri 

nemirnih učencih in učencih z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, ki se ob uporabi ustvarjalnega 

giba umirjajo in učijo kontrolirati svoje fizične reakcije (Vratuša, 1995, v Kroflič, 1999, str. 210). A. 

Green Gilbert (2004) ugotavlja, da je pri hiperaktivnih in agresivnih otrocih dobro uporabiti tehniko 

počasnega sledenja – zrcaljenja našim gibom. Delamo vaje, kjer skušamo načrtno ohranjati prostor 

med udeleženci. Otroci se gibajo in se ne smejo dotikati. Izražajo negativna in pozitivna čustva in 

pazijo, da se ne dotaknejo drug drugega. Vadimo skakanje, tekanje in različne kombinacije gibanja 

z napenjanjem in popuščanjem mišic. Nekateri otroci se morda prvič srečajo s potrebo po 

upočasnitvi giba, namesto, da bi gib pospeševali (prav tam). 

S. Griss (1998) odgovarja na vprašanje, kako razdiralno energijo preusmeriti v ustvarjalno. Dostikrat 

se izkaže, da je čudežni ključ za to kinestetično učenje. Ugotovitve kažejo, da so se nemirni in 

neustavljivi otroci, kot so jih poimenovali učitelji, pri urah ustvarjalnega giba izkazali za odlične 

učence. Dosti lažje je namreč razdiralno energijo ustvarjalno usmerjati skozi telesni jezik, kot skozi 

klasične učne pristope. Že sama možnost izražanja telesne energije lahko pripelje do večje in bolj 

usmerjene pozornosti. 

Pilotska raziskava P. Hribar (2006, v Geršak, 2007), ki je pregledala in analizirala 20 diplomskih del 

študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani v povezavi z ustvarjalnim gibom in učenci s posebnimi 

potrebami je temeljila na raziskovalnem vprašanju, ali ustvarjalni gib pozitivno vpliva na kognitivni, 

psihomotorični in socialno-emocionalni razvoj otrok s posebnimi potrebami. V diplomskih delih so 

bili zajeti učenci z učnimi težavami, hiperaktivni, hipoaktivni, učenci z vedenjskimi težavami, z 

motnjami govora in sluha, z motnjami vida, učenci z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani 

učenci in nadarjeni učenci. Rezultati kvalitativnega interpretativnega akcijskega raziskovanja so 

pokazali številne pozitivne učinke uporabe metode ustvarjalnega giba pri pouku. Pozitivni učinki so 

se v največji meri kazali predvsem na socialno-emocionalnem področju, saj je gib pripomogel k 

sproščenosti v razredu, pozitivni komunikaciji in dobrim medsebojnim odnosom. Učenci so bili bolj 

strpni do sebe in drugih. Zmanjšalo se je agresivno vedenje in vedenjski problemi, kar je pripomoglo 

k pristnejšemu navezovanju stikov in prijateljskih odnosov. Učenci so dobili občutek pripadnosti 

skupini. Iz analize diplomskih del so bili ugotovljeni pozitivni učinki plesno-gibalnih dejavnosti tudi 

na kognitivni razvoj. Kvalitativne raziskave v diplomskih delih so potrdile, da ustvarjalni gib vpliva 

na ustvarjalnost, delovne navade, motivacijo in pozornost. Pri psihomotoričnem področju so se 

kazali vplivi predvsem na motorične spretnosti, krepitev fizičnega stanja, telesnega sproščanja in 
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umirjenost. Pri hiperaktivnih učencih so rezultati pokazali najpogostejše pozitivne učinke na 

delovne navade, skupinsko povezanost, strpnost in umirjenost (prav tam).  

Do podobnih ugotovitev je prišla tudi L. Zupančič (2007), ki je raziskovala vpliv ustvarjalnega giba 

na nemirne otroke v kvalitativni interpretativni akcijski raziskavi. Podatke o učinkih ustvarjalnega 

giba pri nemirnih otrocih je črpala iz 36 seminarskih nalog učiteljic, ki so v letih 1996–2006 

obiskovale delavnice Celostnega poučevanja in učenja – Modul 1 – pedagoško delo v prvem razredu 

s poudarkom na opismenjevanju v prvem triletju osnovne šole. Učiteljice so 2–3 mesece načrtno 

integrirale, spremljale in analizirale dejavnosti ustvarjalnega giba pri nemirnih otrocih. Opažanja so 

beležile in jih zapisale v obliki seminarskih nalog. L. Zupančič (2007) je analizirala različne dejavnosti 

ustvarjalnega giba pri nemirnih učencih, ob katerih so bili doseženi pozitivni učinki. 

Izkazalo se je, da so učiteljice pri pouku največkrat izvajale dramatizacijo, oziroma sociodramatske 

igre, igre pantomime, gibalne in rajalne igre, gibalne didaktične igre, plesno ustvarjanje ob 

umetniških spodbudah (glasbenih, likovnih, literarnih) in različne sprostitvene vaje (aktivno gibanje, 

masaže, vizualizacije, dihalne vaje). 

Za doseganje ali preseganje zahtevanega napredka so potrebne ustvarjalne strategije in metode, ki 

bodo dosegle vse učence, še posebno tiste s slabšim šolskim uspehom. V vedno bolj raznolikih 

razredih je lahko uporaba ustvarjalnega giba eden izmed načinov, s katerim lahko dosežemo tudi 

učence, ki se lažje učijo na drugačne načine. S Skoning (2010) navede več primerov uporabe 

ustvarjalnega giba pri poučevanju jezikov (Grant, 1985, Kim, 1995, Smith, 2002, Pica, 2006), pri 

matematiki (Kim, 1995, Werner, 2001, Pica, 2006), pri naravoslovju (Kim, 1995) in družboslovju 

(Griss, 1994, Kim, 1995, Niges, in Gallavan, 1998). S. Skoning (2010) zaključuje, da učitelji, ki 

integrirajo ustvarjalni gib s poudarkom na inkluzivnosti, zaznavajo pri učencih z različnimi učnimi 

zmožnostmi oziroma z različnimi posebnimi potrebami boljše razumevanje snovi, izboljšano 

vedenje v razredu in zvišano naklonjenost šolskemu delu. Ugotovitve kažejo tudi na izboljšanje 

učenčeve samozavesti in samokontrole, izražanje čustev in boljše socialne funkcije (Theodorakou 

in Zervas, 2003, Meekums, 2008). Zaradi vedno številčnejših dokazov je pomembno, da učitelji vsaj 

razmislijo o uporabi ustvarjalnega giba kot načina, s katerim lahko dosežejo učence, ki so pri 

šolskem delu manj uspešni. 

Glede na prikazane rezultate hipotezo H5: Po izobraževanju se bodo prepričanja učiteljev o vlogi 

gibalnih dejavnosti pri učencih z različno učno uspešnostjo oziroma brez ali s posebnimi 

potrebami spremenila v smeri  celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja, potrdimo. 
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7.3.6 H6: Po izobraževanju se bo učiteljeva zaznava samoučinkovitosti povečala, občutje 

izgorelosti pa zmanjšalo 

7.3.6.1 H6.1 Po izobraževanju se bo učiteljeva zaznava samoučinkovitosti povečala  

Najprej so predstavljane opisne statistike spremenljivk, s katerimi smo merili samoučinkovitost 

učiteljev, nato pa še posamezne lestvice tega sklopa trditev.  Zanimajo nas najmanjše in največje 

vrednosti odgovorov anketirancev, povprečno strinjanje s trditvami in standardni odklon 

spremenljivk.  

Kot je razvidno iz tabele 62, odgovori anketirancev pri vseh spremenljivkah (trditvah) ne zajemajo 

vseh veljavnih vrednosti, pri čemer lahko iz povprečnih vrednosti in vrednosti standardnih odklonov 

sklepamo na asimetrično porazdelitev spremenljivk tega sklopa.  

Gledano po posameznih spremenljivkah sklopa Samoučinkovitost, v katerem obravnavamo 

percepcijo lastne učinkovitosti pri učiteljih pri svojem delu, se je strinjanje s trditvami tega sklopa 

po izvedbi izobraževanja o UG kot učnem pristopu v primerjavi s strinjanjem pred izvedbo zvišalo, 

kar z drugimi besedami pomeni, da se je percepcija lastne učinkovitosti pri učiteljih po 

izobraževanju izboljšala. Pri tem je izjema le trditev »21. Menim, da imam ključno vlogo v šoli«, pri 

kateri se je v povprečju strinjanje po izvedbi izobraževanja znižalo.  

Tabela 62: Opisne statistike spremenljivk sklopa Samoučinkovitost 

 št. trditve meritev 1 meritev 2 

N Min Max M SD N Min Max M SD 

1. 109 2 5 4,09 ,519 112 3 5 4,21 ,522 

2. 109 3 5 4,39 ,508 112 2 5 4,52 ,569 

3. 109 2 5 3,99 ,700 111 2 5 4,15 ,663 

4. 109 3 5 4,19 ,518 112 2 5 4,29 ,592 

5. 108 2 5 4,24 ,625 112 2 5 4,42 ,610 

6. 109 1 5 1,95 ,947 110 1 5 1,96 1,022 

7. 109 1 4 1,85 ,678 111 1 5 1,78 ,957 

8. 109 1 5 3,39 ,932 111 1 5 3,70 ,900 

9. 108 2 5 3,88 ,607 111 2 5 4,05 ,658 

10. 109 1 5 3,26 ,937 112 1 5 3,62 1,007 

11. 108 2 5 4,11 ,674 112 2 5 4,28 ,618 

12. 108 1 5 4,22 ,631 111 3 5 4,44 ,534 

13. 108 2 5 4,27 ,557 111 3 5 4,46 ,518 

14. 108 1 5 3,74 ,728 112 1 5 3,99 ,777 

15. 109 2 5 4,20 ,574 111 3 5 4,43 ,550 
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16. 105 2 5 3,96 ,619 112 2 5 4,04 ,614 

17. 108 2 5 3,96 ,528 110 2 5 4,22 ,641 

18. 109 2 5 3,48 ,919 110 1 5 3,59 ,951 

19. 108 2 5 3,62 ,872 110 2 5 3,79 ,814 

20. 109 1 5 3,74 ,832 110 1 5 3,86 ,784 

21. 109 1 5 2,80 ,970 110 1 5 2,77 1,046 

22. 108 1 5 2,95 ,869 110 1 5 2,96 ,995 

 

 

Graf 22: Povprečno strinjanje s trditvami o samoučinkovitosti učiteljev pred in po izobraževanju * Interpretacija trditve 
je obratna – nižja vrednost pomeni bolj pozitiven izid. 
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V tabeli 63 so prikazani rezultati za posamezne lestvice konstrukta Samoučinkovitost pred 

izobraževanjem in po izobraževanju.  

Tabela 63: Primerjava opisnih statistik pred in po izobraževanju na lestvicah samoučinkovitosti 

  

pred po 

N M SD KA KS N M SD KA KS 

poučevanje 109 4,16 0,40 -0,52 2,43 112 4,27 0,40 0,20 -0,36 

disciplina 109 3,50 0,66 -0,50 -0,14 112 3,79 0,72 -0,69 0,78 

upoštevanje razreda  109 4,06 0,42 -0,12 1,42 112 4,26 0,46 0,20 -0,89 

organizacija 109 3,32 0,67 0,00 -0,33 110 3,40 0,69 0,05 0,09 

samoučinkovitost 
(skupaj)  

109 3,85 0,39 -0,09 0,61 112 4,01 0,42 0,17 -0,52 

Učitelji so pred izobraževanjem najvišje strinjanje izrazili s trditvami, ki se v kontekstu 

samoučinkovitosti nanašajo na poučevanje, relativno visoko pa je še strinjanje s trditvami, ki se 

nanašajo na vidik upoštevanja razreda. V kontekstu percepcije samoučinkovitosti so se anketiranci 

v najmanjši meri strinjali s trditvami, ki se nanašajo na vidik organizacije. Percepcija 

samoučinkovitosti se je pri učiteljih po izvedbi izobraževanja izboljšala.  

Vrednosti koeficientov asimetrije se pri spremenljivkah pri obeh opravljenih meritvah nahajajo 

znotraj [-1, 1], medtem ko vrednosti koeficienta sploščenosti pri dveh lestvicah prve meritve 

presegata vrednosti 1,0 oziroma 2,0, kar kaže na njuno koničastost porazdelitve. 

V nadaljevanju preverjamo obstoj statistično pomembnih razlik v spremembi percepcije 

samoučinkovitosti učiteljev pred in po izvedbi izobraževanja. Za preverjanje obstoja statistično 

pomembnih razlik uporabimo test multivariatne analize variance (MANOVA) za odvisne vzorce.  

Tabela 64: Manova za ponovljene meritve na lestvicah samoučinkovitosti 

 F-statistika df p 

Pillai's Trace 7,697 4 0,000 

Wilks' Lambda 7,697 4 0,000 

Hotelling's Trace 7,697 4 0,000 

Roy's Largest Root 7,697 4 0,000 

Iz tabele 64 je razvidno, da se na lestvicah samoučinkovitosti na podlagi MANOVE pojavljalo razlike 

v meritvah pred in po izobraževanjem oziroma vrednosti p (p<0,01) nakazujejo statistično značilne 

razlike v spremembi percepcije lastne učinkovitosti med udeleženci izobraževanja pred in po 
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izvedbi le-tega.  Da bi pregledali, ali se te pojavljajo tudi na posameznih lestvicah, smo izvedli še 

univariatne teste, ki so prikazani v spodnji tabeli.  

Ker je Mauchly-jev test sferičnosti pri vseh lestvicah statistično značilen (p<0,01), upoštevamo 

izračun F statistike po Greenhouse-Geisser-jevem postopku korekcije.  

Tabela 65: Univariatni testi za posamezne spremenljivke 

 vsota kvadratov df povprečje kvadratov F-statistika p 

poučevanje 0,784 1 0,784 10,630 0,001 

disciplina 4,936 1 4,936 18,597 0,000 

upoštevanje razreda  2,680 1 2,680 21,796 0,000 

organizacija 0,409 1 0,409 1,947 0,166 

Iz tabele 65 je opazno, da so se udeleženci razlikovali v vseh lestvicah samoučinkovitosti z izjemo 

organizacije, kjer ni opaznih statistično pomembnih razlik med odgovori pred izobraževanjem in 

odgovori po izobraževanju. Na vseh ostalih lestvicah so udeleženci poročali o statistično značilni 

višji samoučinkovitosti po izobraževanju.  

7.3.6.2 H6.2 Po izobraževanju se bo učiteljevo občutje izgorelosti zmanjšalo 

V nadaljevanju predstavljamo opisne statistike spremenljivk, s katerimi smo merili izgorelost 

učiteljev. Zanimajo nas najmanjše in največje vrednosti odgovorov anketirancev, povprečno 

strinjanje s trditvami in standardni odklon spremenljivk. V naslednjem koraku preverjamo, ali med 

učitelji obstajajo statistično značilne razlike v percepciji izgorelosti pred izvedbo izobraževanja in 

po izvedbi.  

Pri tem bi veljalo opozoriti na posebno previdnost pri interpretaciji rezultatov. Pri spremenljivkah, 

s katerimi smo merili izgorelost na petstopenjski lestvici strinjanja, nižje vrednosti pomenijo bolj 

pozitiven, želeni izid, saj kažejo na manjšo izgorelost kot višje vrednosti.   

Kot je razvidno iz tabele 66, je razpon vrednosti pri posameznih spremenljivkah tega sklopa od 1 do 

4 oziroma 5; povprečne vrednosti pa so nizke in kažejo na visoko nestrinjanje učiteljev s trditvami, 

ki obravnavajo izgorelost. Iz povprečnih vrednosti in vrednosti standardnih odklonov sklepamo na 

desno asimetričnost spremenljivk oziroma levo asimetričnost pri spremenljivki 31.  
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Tabela 66: Opisne statistike spremenljivk sklopa Izgorelost 

 št. trditve meritev 1 meritev 2 

N Min Max M SD N Min Max M SD 

23. 109 1 5 2,30 ,986 109 1 4 2,05 ,896 

24. 109 1 5 2,15 ,837 110 1 5 1,96 ,877 

25. 109 1 5 2,91 1,127 110 1 5 2,55 1,216 

26. 109 1 5 2,29 ,946 110 1 5 2,05 ,962 

27. 107 1 5 2,18 ,833 109 1 5 2,01 ,986 

28. 109 1 4 1,87 ,747 112 1 4 1,68 ,762 

29. 109 1 5 1,75 ,784 111 1 5 1,67 ,908 

30. 109 1 4 1,73 ,662 111 1 4 1,58 ,695 

31.* 107 1 5 4,09 1,014 111 1 5 4,32 ,963 

32. 109 1 4 1,89 ,774 112 1 4 1,62 ,647 

33. 109 1 5 2,35 1,057 112 1 4 1,98 ,890 

34. 109 1 5 2,04 ,838 112 1 4 1,72 ,808 

35. 109 1 5 1,89 ,854 109 1 4 1,67 ,782 

36. 109 1 4 1,73 ,868 112 1 4 1,62 ,852 

* Interpretacija trditve je obratna – višje strinjanje s trditvijo kaže na manjšo izgorelost. 

Gledano po posameznih spremenljivkah, s katerimi smo merili izgorelost učiteljev, se je v povprečju 

strinjanje s trditvami po izvedbi izobraževanja v primerjavi s strinjanjem pred izvedbo znižalo, iz 

česar lahko sklepamo, da se je percepcija izgorelosti učiteljev po izobraževanju znižala.  

Učitelji so se prav tako po izvedbi izobraževanja v večji meri strinjali s trditvijo »31. Menim, da bi 

ponovno izbral(a) poučevanje, če bi se moral(a) še enkrat odločiti«. 
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 Graf 23: Povprečno strinjanje s trditvami o izgorelosti učiteljev pred in po izobraževanju * Interpretacija trditve je 
obratna – višja vrednost nakazuje nižjo stopnjo izgorelosti. 

V naslednjem koraku preverjamo obstoj statistično pomembnih razlik v percepciji izgorelosti pri 

učiteljih pred in po izvedbi izobraževanja.  

Tabela 67: Primerjava opisnih statistik pred in po izobraževanju za posamezne dimenzije konstrukta Izgorelost. 

 pred po 

 N M SD KA KS N M SD KA KS 

iztrošenost 109 2,37 0,79 0,612 1,005 110 2,13 0,82 0,438 -0,387 

nedoseganje ciljev 109 1,83 0,56 0,392 -0,042 112 1,64 0,56 0,603 -0,237 

depersonalizacija  109 2,00 0,76 0,965 0,829 112 1,75 0,71 1,026 0,759 

Anketiranci so pred izobraževanjem najvišje strinjanje izrazili s trditvami, ki se v kontekstu 

izgorelosti nanašajo na vidik iztrošenosti, kar pomeni, da je le-ta v kontekstu izgorelosti najbolj 

problematičen. Nekoliko nižje strinjanje so udeleženci izrazili s trditvami, s katerimi smo merili 
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depersonalizacijo, najnižje pa z nedoseganjem ciljev. Slednje se tako v kontekstu Izgorelosti izkaže 

kot najmanj problematično področje pred izvedbo izobraževanja iz UG. Po izvedbi izobraževanja se 

je izgorelost po posameznih vidikih/lestvicah znižala, pri čemer je tudi po izvedbi izobraževanja med 

vsemi vidiki iztrošenost še zmeraj najvišja, sledi ji depersonalizacija, medtem ko je nedoseganje 

ciljev najmanj problematičen vidik.  

Pozitivne vrednosti koeficienta asimetrije pri vseh spremenljivkah tega sklopa – pred in po 

izobraževanju – nakazujejo rahlo desno asimetričnost porazdelitve odgovorov. Lestvica 

iztrošenosti je edina, katere vrednosti koeficienta sploščenosti dosegajo vrednost 1.  

V nadaljevanju preverjamo obstoj statistično pomembnih razlik v spremembi percepcije izgorelosti 

pred in po izvedbi izobraževanja. Za preverjanje obstoja statistično pomembnih razlik smo tudi na 

tem mestu uporabilo test multivariatne analize variance (MANOVA) za odvisne vzorce. 

 Tabela 68: Manova za ponovljene meritve na lestvicah izgorelosti 

 F-statistika df p 

Pillai's Trace 9,275 3 0,000 

Wilks' Lambda 9,275 3 0,000 

Hotelling's Trace 9,275 3 0,000 

Roy's Largest Root 9,275 3 0,000 

Vrednosti p (p<0,01) nakazujejo statistično značilne razlike v spremembi percepcije izgorelosti med 

udeleženci izobraževanja pred in po izvedbi le-tega. Da bi preverili, ali se te pojavljajo tudi na 

posameznih lestvicah, smo izvedli še univariatne teste, ki so prikazani v tabeli 69.  

Ker je Mauchly-jev test sferičnosti pri vseh lestvicah statistično značilen (p<0,01), upoštevamo 

izračun F statistike po Greenhouse-Geisser-jevem postopku korekcije.  

Tabela 69: Univariatni testi za posamezne spremenljivke 

 Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F-statistika p 

iztrošenost 3,074 1 3,074 10,108 0,002 

Nedoseganje ciljev 2,140 1 2,140 17,718 0,000 

Depersonalizacija  3,428 1 3,428 10,702 0,001 
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Kot je razvidno iz tabele 69, so razlike v zaznani izgorelosti po posameznih lestvicah med učitelji 

pred in po izvedbi izobraževanja iz UG statistično značilne. Pri udeležencih izobraževanja se je 

namreč stopnja zaznane izgorelosti po izobraževanju znižala.   

Glede na prikazane rezultate hipotezo H6: Po izobraževanju se bo učiteljeva zaznava 

samoučinkovitosti povečala, občutje izgorelosti pa zmanjšalo, potrdimo. 

7.3.7 H7: Obstajajo povezave med prepričanji/stališči, načini (pogostostjo) uporabe 

ustvarjalnega giba pri pouku in zaznavo samoučinkovitosti učiteljev 

7.3.7.1 Povezave med stališči, izgorelostjo in samoučinkovitostjo 

V nadaljevanju preverjamo medsebojno povezanost posameznih lestvic (dimenzij) stališč do UG, 

lestvic občutja izgorelosti in samoučinkovitosti. Za preverjanje povezav uporabimo neparametrični 

preizkus korelacij, pri čemer za interpretacijo uporabimo Spearmanov rho koeficient. Vrednosti 

Spermanovega koeficienta korelacije, ki so statistično značilne, nakazujejo obstoj statistično 

značilnih korelacij med spremenljivkami, pri čemer pozitivne vrednosti koeficienta pomenijo 

premosorazmerno povezanost, negativne vrednosti pa obratno sorazmeren odnos.  

Pri tistih učiteljih, ki so pred izobraževanjem izražali bolj pozitivna stališča do uporabe UG kot 

učnega pristopa tako z vidika učitelja, kot tudi s kognitivnega in čustveno socialnega vidika, je moč 

zaznati višjo stopnjo samoučinkovitosti, kar v največji meri velja za samoučinkovitost z vidika 

upoštevanja razreda, kjer so korelacije srednje močne in so višje od 0,4 ter so statistično značilne 

na nivoju p<0,01. Povezave med stališči z vidika učitelja in vsemi lestvicami izgorelosti so statistično 

značilne, a so negativne, kar kaže na to, da tem bolj pozitivna kot so stališča do uporabe UG z vidika 

učitelja, tem nižja je zaznava izgorelosti in obratno – tem bolj kot so stališča do uporabe UG s tega 

vidika negativna, tem višje je pri učiteljih občutje izgorelosti. Hkrati pa se statistično značilne 

povezave pojavijo še med stališči do uporabe UG z vidika kognitivnega in čustveno-socialnega vidika 

ter med občutjem izgorelosti z vidika nedoseganja ciljev in depersonalizacije (ne pa tudi z vidika 

občutja iztrošenosti), kjer velja, da tem bolj kot so stališča do uporabe UG s kognitivnega vidika 

pozitivna, tem manjše je občutje izgorelosti z vidika nedoseganja ciljev in depersonalizacije in 

obratno; ter hkrati tem bolj kot so stališča do uporabe UG s čustveno socialnega vidika pozitivna, 

tem manjše je občutje izgorelosti z vidika nedoseganja ciljev in depersonalizacije in obratno.  
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Do negativne povezanosti prihaja tudi med zaznavo samoučinkovitosti in občutjem izgorelosti. Tem 

višja kot je zaznava samoučinkovitosti (z vseh vidikov) pri učiteljih, tem manjše bo občutje 

izgorelosti z vidika nedoseganja ciljev in sicer je ta lestvica najmočneje povezana z zaznavo 

samoučinkovitosti z vidika poučevanja in discipline. Samoučinkovitost z vidika poučevanja in 

discipline je negativno povezana še z izgorelostjo z vidika iztrošenosti in depersonalizacije, medtem 

ko je samoučinkovitost z vidika upoštevanja razreda srednje močno negativno povezana še z 

občutjem depersonalizacije. Omenjene povezave se pokažejo kot statistično značilne, medtem ko 

med ostalimi pari lestvic samoučinkovitosti in izgorelosti ni statistično značilnih povezav.   

Tabela 70: Korelacijska matrika povezav med stališči, izgorelostjo in samoučinkovitostjo pred izobraževanjem 

 stališča samoučinkovitost izgorelost 
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učitelj 1          

kognitivni vidik 0,402** 1         

čustveno-socialni 
vidik 

0,551** 0,521** 1        

poučevanje 0,365** 0,298** 0,363** 1       

disciplina 0,206* 0,230* 0,279** 0,413** 1      

upoštevanje 
razreda 
 

0,447** 0,411** 0,438** 0,573** 0,440** 1     

organizacija 0,223* 0,311** 0,350** 0,378** 0,344** 0,491** 1    

iztrošenost -0,361** -0,115 -0,179 -0,260** -0,437** -0,144 -0,156 1   

nedoseganje  
ciljev 
 

-0,342** -0,227* -0,295** -0,450** -0,455** -0,436** -0,260** 0,293** 1  

depersonalizacija -0,293** -0,221* -0,238* -0,475** -0,296** -0,400** -0,160 0,443** 0,365** 1 

* - povezava je statistično značilna na nivoju p<0,05, ** - povezava je statistično značilna na nivoju p<0,01. 

Tudi pri učiteljih, ki so po izobraževanju izražali bolj pozitivna stališča do uporabe UG kot učnega 

pristopa, tako z vidika učitelja, kognitivnega in čustveno socialnega vidika, je moč zaznati višjo 

stopnjo samoučinkovitosti. Povezave med stališči z vidika učitelja in vsemi lestvicami izgorelosti so 

statistično značilne, srednje močne in negativne, kar pomeni, da tem bolj pozitivna kot so stališča 

do uporabe UG z vidika učitelja, tem nižja je zaznava izgorelosti in obratno – tem bolj kot so stališča 
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do uporabe UG s tega vidika negativna, tem višje je pri učiteljih občutje izgorelosti. Enako velja tudi 

za povezave med stališči do UG s kognitivnega vidika in občutjem izgorelosti, kjer so povezave prav 

tako statistično značilne. Kot statistično značilne se izkažejo še povezave med stališči do uporabe 

UG s čustveno-socialnega vidika ter med občutjem izgorelosti z vidika nedoseganja ciljev in 

depersonalizacije, kjer velja, da tem bolj kot so stališča do uporabe UG s čustveno-socialnega vidika 

pozitivna, tem manjše je občutje izgorelosti z vidika nedoseganja ciljev in depersonalizacije in 

obratno.  

Prav tako po izvedbi izobraževanja prihaja do negativne povezanosti med občutjem izgorelosti in 

samoučinkovitostjo z vidika poučevanja, discipline in upoštevanja razreda. Tem višja kot je zaznava 

samoučinkovitosti z vidika poučevanja, discipline in upoštevanja razreda pri učiteljih po izvedbi 

izobraževanja, tem manjše bo občutje izgorelosti (z vseh vidikov). Samoučinkovitost z vidika 

organizacije se kaže kot šibko negativno povezana z depersonalizacijo, kjer torej velja, da tem višja 

kot je samoučinkovitost z vidika organizacije, tem manjše bo občutje izgorelosti z vidika 

depersonalizacije in obratno, medtem ko med samoučinkovitostjo z vidika organizacije in 

izgorelostjo z vidika iztrošenosti in nedoseganja ciljev ni statistično značilnih povezav. 

Tabela 71: Korelacijska matrika povezav med stališči, izgorelostjo in samoučinkovitostjo po izobraževanju  

 stališča samoučinkovitost izgorelost 
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učitelj 1          

kognitivni vidik 0,577** 1         

čustveno-socialni 
vidik 

0,589** 0,640** 1        

poučevanje 0,430** 0,393** 0,260** 1       

disciplina 0,279** 0,333** 0,240* 0,425** 1      

upoštevanje 
razreda 
 

0,401** 0,461** 0,416** 0,576** 0,667** 1     

organizacija 0,289** 0,338** 0,226* 0,372** 0,434** 0,522** 1    

iztrošenost -0,354** -0,202* -0,006 -0,492** -0,375** -0,348** -0,170 1   

nedoseganje 
ciljev 
 

-0,360** -0,329** -0,197* -0,523** -0,473** -0,431** -0,178 0,476** 1  
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depersonalizacija -0,535** -0,420** -0,282** -0,503** -0,420** -0,492** -0,246** 0,494** 0,433** 1 

* - povezava je statistično značilna na nivoju p<0,05, ** - povezava je statistično značilna na nivoju p<0,01 

Najmočnejše povezave je sicer moč opaziti med stališči do UG z vidika učitelja in izgorelostjo z vidika 

depersonalizacije ter med samoučinkovitostjo z vidika poučevanja in izgorelostjo z vidika 

nedoseganja ciljev.  

7.3.7.2 Povezanost prepričanj, stališč in načinov uporabe ustvarjalnega giba pri pouku z zaznavo 

samoučinkovitosti učiteljev 

Za preverjanje povezanosti stališč učiteljev do UG in načinov uporabe UG pri pouku z zaznavo 

samoučinkovitosti učiteljev izvedemo multiplo regresijsko analizo po metodi Stepwise, oziroma s 

postopnim dodajanjem prediktorskih spremenljivk v model. V napovednem modelu spremenljivke 

samoučinkovitosti predstavljajo odvisne, oziroma kriterijske spremenljivke. Ker smo predhodno 

ugotovili, da je konstrukt samoučinkovitosti večdimenzionalen, multiplo regresijsko analizo 

izvedemo na vsaki dimenziji oziroma faktorju, ki predstavlja po en vidik zaznane samoučinkovitosti 

učiteljev.  

Kot neodvisne spremenljivke oziroma prediktorji v modelu nastopajo izvedene spremenljivke, ki se 

nanašajo na stališča učiteljev do UG. Gre za spremenljivke Učitelj, Kognitivni in Čustveno-socialni 

vidik, ki vsaka zase predstavlja po en vidik merjenih stališč učiteljev do UG. Na povezanost stališč 

učiteljev do UG z zaznavo njihove samoučinkovitosti pogledamo še z vidika učencev s posebnimi 

potrebami. Gre za na novo tvorjeno spremenljivko, sestavljeno iz trditev 13. in 14.27, ki smo jih sicer 

iz konstrukta Stališč predhodno zaradi nizkih vrednosti uteži tekom faktorske analize iz tega 

konstrukta odstranili. V napovednem modelu spremenljivka stališča do UG z vidika otrok s 

posebnimi potrebami nastopa kot samostojna spremenljivka.  

Ker nas zanima še povezanost načinov uporabe UG pri pouku z zaznavo samoučinkovitosti 

učiteljev, smo kot prediktor v model uvrstili še spremenljivko, s katero smo preverjali pogostost 

uporabe UG pri različnih aktivnostih.  

                                                             

27 Gre za trditvi: »Menim, da je pristop primeren za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivne učence.« (trditev št. 13) in 
»Menim, da je uporaba UG pomembna za otroke s posebnimi potrebami.« (trditev št. 14) 
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V kontekstu multiple regresijske analize preverjamo delež pojasnjene variance, ki ga interpretiramo 

na podlagi vrednosti korigiranega R2. Vrednost R2 nam pove, v kolikšni meri pojasnimo variabilnost 

odvisne spremenljivke, ko v model vključimo prediktorje, ki imajo na kriterijsko oziroma odvisno 

spremenljivko statistično značilen vpliv. S stopnjo statistične značilnosti F statistike preverjamo 

statistično značilnost predpostavljenega modela. Zanimajo nas tudi vrednosti nestandardiziranih 

(B) in standardiziranih (β) regresijskih koeficientov, vrednosti t-statistike in stopnja statistične 

značilnosti regresijskih koeficientov.  

Pred interpretacijo rezultatov preverimo vrednosti VIF (angl. Variance inflation factor), ki nam daje 

informacijo o morebitnem obstoju pojava multikolinearnosti med prediktorji v modelu. Vrednosti 

VIF, ki so večje od 5, označimo kot nesprejemljive, saj kažejo na močno povezanost med prediktorji.  

Rezultati multiple regresijske analize po metodi stepwise pokažejo, da so vrednosti VIF v modelu, 

kjer preverjamo povezanost prediktorjev s samoučinkovitostjo z vidika upoštevanja razreda, ki je 

hkrati tudi edini model, v katerem je več kot en prediktor statistično značilno povezan s 

samoučinkovitostjo s tega vidika, ustrezno nizke, saj pri nobenem prediktorju ne presegajo 

vrednosti 2.  

Največji delež variabilnosti v samoučinkovitosti pojasnimo z modelom z vidika upoštevanja razreda 

(korigirani R2 =  0,398). Vrednosti F statistike so pri vseh napovednih modelih statistično značilne 

(p>0,01).  

Tabela 72: Značilnosti modelov 

model 

Povzetek modela ANOVA 

R R2 
korigirani 

R2 

std. napaka 

ocene 
F p 

samoučinkovitost – poučevanje 0,409 0,167 0,156 0,367 15,023 0,000 

samoučinkovitost – disciplina 0,338 0,114 0,103 0,592 9,687 0,003 

samoučinkovitost – upoštevanje razreda 0,649 0,422 0,398 0,329 17,741 0,000 

samoučinkovitost – organizacija 0,295 0,087 0,075 0,622 7,141 0,009 

V tabeli 72 so prikazane vrednosti regresijskih koeficientov za štiri testirane napovedne modele, v 

katerih nastopa samoučinkovitost z različnih vidikov kot odvisna oziroma kriterijska spremenljivka. 

Prikazani so regresijski koeficienti za tiste prediktorje, katerih vpliv na samoučinkovitost se izkaže 

kot statistično značilen.  
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Ugotavljamo, da se izmed petih vključenih prediktorjev (stališča do UG z vidika učitelja (uporabe 

UG), čustveno-socialnega in kognitivnega vidika ter vidika otrok s posebnimi potrebami in 

pogostost uporabe UG pri pouku) kot statistično značilen (pt<0,001) prediktor samoučinkovitosti z 

vidika poučevanja izkažejo le stališča do UG z vidika učitelja (β = 0,409). S stališči do UG z vidika 

učitelja pojasnimo 16 % variance zaznane samoučinkovitosti učiteljev z vidika poučevanja.  

Zaznano samoučinkovitost z vidika discipline statistično značilno (pt<0,01)  napovedujejo le stališča 

do UG s čustveno-socialnega vidika (β = 0,338), ki pojasnjujejo le 10 % variabilnosti samoučinkovitosti 

z vidika discipline.  

S prediktorji, ki smo jih uvrstili v napovedne modele, v največji meri napovemo samoučinkovitost 

učiteljev z vidika upoštevanja razreda. Delež pojasnjene variance zaznane samoučinkovitosti z 

vidika upoštevanja razreda znaša 40 %, kar ocenjujemo kot zgledno pojasnitev, v model pa so 

vključeni trije prediktorji, ki statistično značilno (pt<0,05) napovedujejo samoučinkovitost s tega 

vidika. Gre za prediktorje stališča do UG z vidika učitelja, čustveno-socialnega in kognitivnega vidika. 

Vrednost standardiziranega regresijskega koeficienta je najvišja pri stališčih do UG z vidika učitelja 

(β = 0,313), sledita mu vrednosti pri stališčih do UG s čustveno-socialnega (β = 0,270) in kognitivnega 

(β = 0,234) vidika.  

Zaznano samoučinkovitost z vidika organizacije statistično značilno (pt<0,01)  napovedujejo le 

stališča do UG s čustveno-socialnega vidika (β = 0,295), ki sicer pojasnjujejo le 8 % variabilnosti 

samoučinkovitosti z vidika organizacije.  

Tabela 73: Napovedni modeli samoučinkovitosti 

kriterijske spremenljivke prediktorji 

nestandardizirani 

koeficient 

standardizirani 

koeficient 
t p 

B 
std. 

napaka 
β 

samoučinkovitost – poučevanje stališča–učitelj 0,266 0,069 0,409 3,876 0,000 

samoučinkovitost – disciplina stališča–čustveno-
socialni vidik 

0,564 0,181 0,338 3,112 0,003 

samoučinkovitost – upoštevanje 
razreda 

stališča––čustveno–
socialni vidik 

0,305 0,129 0,270 2,369 0,020 

stališča–učitelj 0,216 0,075 0,313 2,901 0,005 

stališča–kognitivni vidik 0,258 0,110 0,234 2,350 0,021 

samoučinkovitost – organizacija stališča–čustveno–
socialni vidik 

0,509 0,190 0,295 2,672 0,009 
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Iz vseh napovednih modelov smo tako odstranili prediktorja stališč do UG z vidika otrok s posebnimi 

potrebami in pogostost uporabe UG pri različnih aktivnostih pri pouku, saj se njuna povezanost s 

samoučinkovitostjo učiteljev ne izkaže kot statistično  značilna. Ugotovitve izvedenih multiplih 

regresijskih analiz so strnjene na sliki 13. 

 
 

Slika 13: Povezave med prediktorji in samoučinkovitostjo 

Tudi v kvalitativni obdelavi intervjuja, ki smo ga izvedli s fokusno skupino učiteljev na Osnovni šoli 

Trnovo, kjer že več let vnašajo različne elemente giba v poučevanje, je zastopana kategorija 

Samoučinkovitost učitelja. Učiteljice ob uporabi ustvarjalnega giba zaznavajo občutek lastne 

učinkovitosti, zavedanje, da delajo dobro, suverenost pri poučevanju in dobro počutje. 

Tudi v nekaterih študijah (Grau, Salanova in Peirò, 2001, v Friedman, 2003) je bila samoučinkovitost 

pozitivno odvisna od osebnih dosežkov in negativno povezana z depersonalizacijo in čustveno 

izčrpanostjo. Osebe z nizko samoučinkovitostjo so kazale večjo čustveno izčrpanost in večjo 

ciničnost ter nižjo stopnjo organizacijskega vidika. Osebe z visoko percepcijo samoučinkovitosti 

niso izkazovale zvišanja nivoja delovnega stresa. V splošnem je bila samoučinkovitost močan 

moderator razmerja med stresorji in izkušnjo izgorevanja (prav tam). 

Brouwers in Tomic (2000, v Friedman, 2003) sta raziskovala smer in časovno trajanje razmerja med 

percepcijo samoučinkovitosti v razredu in izgorevanjem učiteljev. Ugotovila sta močno povezavo 

med deklarirano samučinkovitostjo v zvezi z vodenjem razreda in stopnjami učiteljevega 

stališča – čustveno 
socialni vidik 

stališča – učitelj  

stališča – kognitivni 
vidik 

stališča – otroci s 
posebnimi potrebami 

pogostost uporabe UG 
pri različnih aktivnostih 

SAMOUČINKOVITOST 

disciplina 

upoštevanje razreda 

organizacija 

poučevanje 

Povezava je statistično značilna 
(p<0,05) 

Ni povezave (p>0,05) 
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izgorevanja.  Učiteljeva učinkovitost je imela pozitivni učinek na depersonalizacijo in občutek 

osebnega dosežka ter negativnega v primeru čustvene izčrpanosti. Evers, Brouwers in Tomic v 

Friedman, 2003) so ugotovili, da je prepričanje v samoučinkovitost statistično značilno in negativno 

povezano z depersonalizacijo in čustveno iztrošenostjo in statistično značilno in pozitivno 

povezano z občutkom osebnega dosežka, uspeha.  

Chwalisz, Altmaier in Russel (1992, v Friedman, 2003) so raziskovali, v kakšni meri je učiteljevo 

zaznavanje stresa in percepcije učinkovitosti za nadzorovanje stresorjev vplivalo na način njihovega 

spopadanja s problemi in posledično različnimi tipi izgorelosti. Ugotovili so, da je zaznana 

neučinkovitost pomemben posrednik izgorelosti. Ko so učitelji soočeni z akademskim stresom, 

učitelji z visoko zaznano učinkovitostjo usmerijo svoje napore k rešitvi problema. Po drugi strani se 

učitelji, ki ne zaupajo svoji učinkovitosti, skušajo izogniti reševanju problemov in namesto tega 

usmerijo svoje napore navznoter, da sprostijo svoj čustveni stres. To poveča čustveno izčrpanost, 

depersonalizacijo in vodi k jačanju občutka neučinkovitosti in slabega dela (Leiter, 1992, v Friedman, 

2003). Učiteljeva vzdržljivost in učinkovitost so negativno korelirani s stresom, izgorelostjo in 

boleznijo in pozitivno korelirani z zdravjem in občutkom osebne izpopolnitve oziroma uspeha 

(Delaney, Newcomb, Dembo, 1997, v Friedman, 2003). 

7.3.8 RV2: Kako je izobraževanje vplivalo na poučevanje učiteljev in kakšno je počutje učiteljev 

ob uporabi ustvarjalnega giba pri pouku? 

7.3.8.1 Vpliv izobraževanja o UG na poučevanje učiteljev 

Na vprašanje, ali menijo, da je izobraževanje o UG na kakršenkoli način vplivalo na njihovo 

poučevanje, je večina (94,6 %) učiteljev odgovorila pritrdilno. Le 1,8 % učiteljev meni, da 

izobraževanje na njihovo poučevanje ni imelo vpliva, 3,6 % učiteljev pa je neopredeljenih.  

Tabela 74: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o vplivu izobraževanja o UG na poučevanje učiteljev 

 N f 

da 106 94,6% 

ne 2 1,8% 

ne vem 4 3,6% 

skupaj 112  
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V anketnem vprašalniku smo zastavili tudi odprto vprašanje, da učitelji razložijo, če je izobraževanje 

na kakršenkoli način vplivalo na njihovo poučevanje. Zbrane odgovore (priloga 11.5.3) smo podčrtali 

in izbrali relevantne pojme. Te smo nato povzemali in jim pripisali kategorije. Ugotovljene kategorije 

smo uvrstili med tri širša vsebinska področja: učni pristop, psihično blagostanje in kognitivni vidik 

(tabela 75).  

Tabela 75. Vpliv izobraževanja o UG na učiteljevo poučevanje 

vsebinska področja kategorije f 

učni pristop Sprememba v poučevanju 

Popestritev pouka 

Nov pogled na poučevanje 

41 

30 

17 

psihično blagostanje Samozavest 

Dobro počutje 

Osebna rast 

Potrditev 

7 

11 

5 

6 

vsebine povezane z učenjem Ustvarjalnost 

Znanje 

Motiviranost 

6 

12 

4 

 

Vsebinsko področje »Učni pristop« predstavlja tri kategorije, pri čemer je kategorija Sprememba v 

poučevanju najpogosteje omenjena. Učitelji opisujejo, kako je izobraževanje iz UG vplivalo na 

spremembo v njihovem poučevanju. Najpogosteje navajajo, da po izobraževanju UG redno 

vključujejo v pouk: »Prej sem UG pri pouku uporabljala redkeje, sedaj pa se mi skoraj pri vsakem 

predmetu/uri že porajajo nove ideje /…/«; »Spoznala sem nov način poučevanja, ki je bolj zanimiv od 

tradicionalnega. Odzivi učencev so me prepričali, da bom s tovrstnim načinom nadaljevala«. 

Izobraževanje je učitelje spodbudilo k aktivnejšim metodam poučevanja: »Sedaj delam z njimi bolj 

aktivno«; »Bolj aktivno poučujem, ko vnašam ta pristop«. Obenem učitelji pišejo, da na ta način 

poučujejo bolj učinkovito, zanimivo in sproščeno: »Dobila sem še dodatno znanje, ki mi bo omogočalo 

boljše in učinkovitejše poučevanje«; »Bolj sproščeno, aktivno poučevanje«; »Poučevanje sem se lotila 

na nek nov zanimiv in delujoč način, ki učence pritegne in jih motivira«.  

Po številu navajanj je bila kategorija Popestritev pouka druga najpogosteje omenjena v sklopu 

učnega pristopa in poudarja nove ideje, ki so jih učitelji pridobili za poučevanje v razredu: »Dobila 

sem veliko novih idej, kako približati otrokom pouk še na drugačen, zanimivejši način«; »/…/ dobila 

novo zalogo idej za popestritev pouka«; »Spoznala sem nove dejavnosti, nove materiale, dobila nov 

navdih za uporabo ustvarjalnega giba pri pouku«; »Rada imam vedno kaj novega za popestritev pouka 
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in mislim, da je bil to eden boljših seminarjev, katerih sem se udeležila v zadnjem času«. »/…/ sedaj pa 

se mi skoraj pri vsakem predmetu/uri že porajajo nove ideje, kako bi lahko še bolj popestrila in 

»začinila« pouk«. Učitelji opišejo, kako so vnesli novosti oziroma popestritve v poučevanje: »Zelo 

rada vnašam novosti, še posebej pri razlagi zapletenih pojmov, pri razumevanju prostorskih dimenzij«. 

Poleg tega pa navajajo, da ne popestrijo pouka le otrokom, temveč tudi sebi: »Proces pouka z UG 

popestrim tako sebi kot otrokom«. Ob tem, da UG popestri pouk, učitelji navajajo tudi ostala 

opažanja: »Ustvarjalni gib je zagotovo pripomogel h kopici idej, ki jih vnašam v pouk, ki moj razred 

bogatijo in skozi naša vrata vstopamo in izstopamo ob takih dejavnostih srečnejši, motivirani in polni 

znanja«. 

Učitelji izpostavijo nove poglede na poučevanje, ki so jih pridobili v procesu izobraževanja iz UG: 

»Imam večji zorni kot, sem bolj odprta /…/«; »Poučevanje vidim sedaj na drugačen način – lahko je 

zabavno, lahko je nasmejano, sproščeno, ni potrebno le sedeti in pisati«; »Predvsem kot spodbuda in 

trditev, da se nikakor ne poučuje in uči samo v klopi ali na preprogi, temveč da lahko z različnimi 

gibalnimi aktivnostmi učence pripeljemo do enakih ali še boljših rezultatov«; »Drugače gledam na 

pomen gibanja in ustvarjanja s telesom v razredu«; »Uživam v drugačnih pristopih poučevanja in rada 

imam nove izzive«. Ob novih pogledih na poučevanje učitelji prihajajo do mnogih spoznanj: 

»Spoznala sem, na koliko različnih področjih lahko teoretična znanja podpremo s praktičnim 

izkustvom, zaradi česar je učenje in pomnjenje trdnejše in trajnejše, hkrati pa ta način dela vpliva na 

bolj sproščeno razredno klimo in pozitivne medsebojne odnose, spodbuja kreativnost, divergentno 

mišljenje«. Izobraževanje je spremenilo tudi nekatera stališča učiteljev: »Spremenila sem moja 

stališča do poučevanja starejših otrok«; »Sem začela drugače gledati na vnašanje giba v razred, 

vzamem si čas za to in nisem več tako omejena z učnim načrtom«.  

Naslednje vsebinsko področje »Psihično blagostanje« zajema kategorije Samozavest, Dobro 

počutje, Osebna rast in Potrditev – ki se vežejo na učiteljevo subjektivno in psihološko blagostanje.   

V kategoriji Samozavest učitelji opišejo, da je izobraževanje doprineslo k njihovi samozavesti in jih 

spodbudilo k drugačnemu poučevanju: »To izobraževanje mi je dodalo del samozavesti, ki mi je 

manjkala, da bi k poučevanju pristopila drugače«; »Vplivalo je na mojo samozavest pri opravljanju 

poklica«; »Pridobila sem na samozavesti, naučila sem se zaupati sebi in pozitivnim učinkom učenja 

skozi gibalne dejavnosti«; »Poleg tega sem pridobila na samozavesti, da si upam s takim načinom 

poučevanja pred učence /…/«; »/…/ pridobila pozitivne občutke na osebni ravni  in pogum, samozavest 

za novosti, za uvajanje sprememb pri mojem poučevanju«. 
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Ob tovrstnem poučevanju učitelji navedejo, da se dobro počutijo: »/…/ dobro se počutim, saj so tudi 

odzivi otrok na to metodo zelo pozitivni«; »Veliko bolje se počutim v učiteljski koži pri poučevanju«; 

»Počutila sem se mladostno, aktivno in igrivo«;  »Ob najbolj stresnih dneh uporabim več UG, saj se s 

tem tudi sama sprostim in bolje počutim«; »Z učenci smo se še bolj zbližali in uživamo v družbi drug 

drugega in se dobro počutimo«. Učitelji omenijo, da so se ob tovrstnem poučevanju počutili manj 

utrujene: »Bila sem manj utrujena, ni mi bilo treba ves čas miriti otroke, ampak smo zelo dobro delali 

skozi ure«. Poleg tega so učitelji izražali zadovoljstvo ob integraciji giba: »V največje zadovoljstvo mi 

je bilo, ko sem videla, da otroci pri dejavnostih, ki sem jih pripravila, uživajo, izražajo domišljijo in se ob 

dejavnostih zabavajo in hkrati učijo«. 

Z vidika Osebne rasti učitelji izpostavijo: »Izobraževanje ni imelo le pozitiven vpliv na mojo poklicno 

pot, ampak tudi na mene kot osebnost«; »/…/ velik doprinos k mojemu načinu razmišljanja in življenja«; 

»/…/ pridobila pozitivne občutke na osebni ravni /…/«. Na izobraževanju so učitelji imeli možnost, da 

so se tudi sami sprostili skozi gibalne dejavnosti, masaže in sprostitve: »Menim, da smo obiskovalci 

naredili tudi nekaj zase, za svojo rast, saj smo si lahko privoščili tudi nekaj minut prav zase, se umirili in 

poglobili vase«.  

Poleg tega je izobraževanje učiteljem, ki so že pred izobraževanjem integrirali UG v poučevanje, 

dalo potrditev, da je gibanje pomemben vidik v poučevanju in da delajo dobro: »To mi je dalo 

potrditev mojemu delu«; »Potrdilo mi je, da dobro delam in v pravi smeri«; » Potrditev da delam dobro, 

pravilno«; » Glede na to, da je od časa študija, ko sem obiskovala izbirni predmet Ustvarjalni gib, minilo 

kar nekaj časa, sem spet dobila potrditev, da je to dobra metoda, ki jo je zelo dobro uporabljati pri 

pouku«. 

Učitelji so izpostavili pomen izobraževanja tudi za njihovo znanje, ustvarjalnost in motiviranost – 

te kategorije smo združili pod vsebinsko področje vsebine povezane z učenjem.  

V kategoriji Znanje učitelji opisujejo, da so v procesu izobraževanja in ustvarjalnega giba pridobili 

veliko znanja: »Novo znanje in nove metode za uporabit«; »Pridobila sem ogromno dodatnega znanja, 

ki ga bom lahko v bodoče uporabila pri svojem delu /…/«; »Predvsem pa smo pridobili veliko 

uporabnega znanja, ki ga lahko izkoristimo pri pripravi na pouk in izvedbi pouka«; »Dobila sem zelo 

veliko idej in si razširila svoje znanje in izkušnje«; »Veliko sem se naučila in bom lahko znanje dobro 

uporabljala«. Učitelji, ki so ustvarjalni gib kot učni pristop že poznali in uporabljali, pa pišejo, da so v 

okviru izobraževanja znanje dopolnili in osvežili: »Obnovila sem znanje iz modula ter dobila nove ideje, 

ki sem jih preizkusila«; »Dobrodošla predvsem dopolnitev in osvežitev znanj«.  
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Učitelji opažajo, da so postali po izobraževanju iz UG bolj ustvarjalni: »Sem bolj ustvarjalna«; »V 

razredu se dela sedaj veliko bolj ustvarjalno«;  »Mislim, da sem postala bolj ustvarjalna pri poučevanju«; 

»/…/ menim, da sem postala bolj ustvarjalna, na kakšen način razložiti učno snov«.  

Poleg tega pa učitelji navajajo, da so postali bolj motivirani za poučevanje: »Še bolj sem motivirana 

za delo v razredu« in vnašanje ustvarjalnega giba v pouk: »/…/ in motivacijo, da ga res uporabljam«; 

»/…/ mi dalo nove ideje in motivacijo«; To je tudi motivacija za nadaljnje delo. 

7.3.8.2 Počutje učiteljev pri delu z otroki ob uporabi UG  

Učitelji so na petstopenjski lestvici ocenjevali svoje počutje pri delu z otroki ob uporabi UG pred 

izvedbo izobraževanja in po izobraževanju. Zanimalo nas je, ali se je učiteljevo počutje pri delu z 

otroki po izvedbi izboljšalo ali poslabšalo v primerjavi s počutjem pred izvedbo izobraževanja. 

Obstoj statistično značilnih razlik v počutju učiteljev pri delu z otroku ob uporabi UG pred in po 

izobraževanju smo preverjali s t-testom za odvisne vzorce.  

Pred izvedbo izobraževanja je največ, skoraj polovica (49,4 %) učiteljev svoje počutje pri delu z 

otroki ob uporabi UG ocenila kot zelo dobro (ocena 5), nekaj manj kot tretjina (31,2 %) pa z oceno 4. 

Preostali učitelji (16,9 %) so svoje počutje ocenili kot niti slabo, niti dobro (ocena 3), medtem ko se 

je 2,6 % učiteljev pri delu z otroki, ko so uporabljali UG, počutilo slabo (ocena 2). Učiteljev, ki bi se 

pred izvedbo izobraževanja pri delu z otroki ob uporabi UG počutili zelo slabo (ocena 1), v vzorcu ni 

bilo.   

Po izvedbi izobraževanja je največ, skoraj dve tretjini (64,9 %) učiteljev navedlo, da se pri delu z 

otroki ob uporabi UG počuti zelo dobro, visok pa je tudi delež učiteljev (29,7 %), ki se počutijo dobro. 

Le 5,4 % učiteljev se pri delu z otroki ob uporabi UG ni počutila niti dobro, niti slabo, medtem ko 

učiteljev, ki bi se po izvedbi izobraževanja počutili slabo ali zelo slabo, ni.  
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Tabela 76: Počutje učiteljev pri delu z otroki ob uporabi UG pred in po izobraževanju 

   pred po 

   N F % veljavni f % N F % veljavni f % 

 zelo slabo 1 0 0,0  0,0 0 0,0 0,0 

frekvenčna 

porazdelitev 
  2 2 1,8  2,6 0 0,0 0,0 

   3 13 11,6  16,9 6 5,4 5,4 

   4 24 21,4  31,2 33 29,5 29,7 

 zelo dobro 5 38 33,9  49,4 72 64,3 64,9 

 ni podatka 35 31,3   1 0,9  

 skupaj 112 100  100 112 100 100 

opisne 
statistike 

M 4,25 4,70 

 SD 0,751 0,517 

t - test t -5,423 

 df 75 

 p 0,000 

Po izvedbi izobraževanja se je delež učiteljev, ki so se pri delu z otroki ob uporabi UG počutili vsaj 

dobro, v primerjavi z deležem takih učiteljev pred izobraževanjem bistveno zvišal. Pred 

izobraževanjem je namreč povprečna ocena počutja znašala  4,25, po izvedbi izobraževanja pa se 

je dvignila na 4,70, kar ocenjujemo kot zelo visoko oceno.  

Razlika v počutju učiteljev pri delu z otroki ob uporabi UG pred in po izvedbi izobraževanja se 

pokaže kot statistično značilna (p<0,001). 

  

Graf 24: Frekvenčna porazdelitev in povprečna vrednost počutja učiteljev pri delu z otroki ob uporabi metode UG pred 
in po izobraževanju 
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Raziskava B. Kroflič (1999) kaže podobne rezultate. Med doživljanjem učiteljev in učencev ni 

bistvenih razlik. Oboji se pri ustvarjanju z gibanjem sprostijo, razvijajo pozitivne medsebojne 

odnose, so motivirani za nadaljnje delo, za oboje je značilno ustvarjalno vedenje. Analize dobrih 

praks integracije ustvarjalnega giba prav tako navajajo dobre izkušnje vseh sodelujočih – učencev 

in učiteljev (Podrzavnik, Kejžar, 2015; Overby, 2014a). Tovrstne učinke ustvarjalnega giba kot 

učnega pristopa zaznamo tudi pri študentih Pedagoške fakultete, ki so vključeni v različne 

predmete s področja ustvarjalnega giba. V preliminarni študiji zaključnih refleksij študentov pri 

predmetu Ustvarjalni gib pri pouku (Smrtnik Vitulić, Prosen, Geršak, Janežič, Jerovšek, Šarec, 

Tomažin, 2015, str. 6–7 ) smo ugotovili, da je »največ študentov opisovalo pomen ustvarjalnega giba 

za učence (npr. Z ustvarjalnim gibom se učimo timskega dela) in poročalo o pridobljenih znanjih 

(npr. Ustvarjalni gib je v moj poklic vnesel veliko svežine). Zelo pogosto so študentje opisovali tudi 

značilnosti samega predmeta (npr. Predmet mi je odprl nov pogled na učenje) in pogosto poročali 

o izkušnjah gibanja (npr. Ko smo se gibali, sem izredno uživala), o konkretni izvedbi učne ure v 

razredu (npr. Najpomembnejša izkušnja je bil nastop v razredu) in o osebnih pridobitvah pri 

predmetu (npr. Spoznala sem, kdaj sem sramežljiva, kdaj pogumna)«.  

Tudi na različnih delavnicah, ki jih izvajamo za učitelje in vzgojitelje, v skupini opažamo dobro 

počutje, sproščenost, motiviranost in ustvarjalnost. Poleg tega številni učitelji, ki integrirajo 

ustvarjalni gib v pouk, pričajo o dobrem počutju tako učencev, kot njih samih. Tudi fokusna skupina 

učiteljev v pilotski raziskavi naše disertacije podaja podobne rezultate – z vidika osebne rasti učitelja 

skozi izobraževanje in uporabo UG v razredu, spreminjanja lastnih strategij poučevanja, zaznane 

samoučinkovitosti in dobrega počutja.  
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7.4 ANALIZE IZ EVALVACIJSKIH LISTOV MIZŠ 

7.4.1 Motivi za udeležbo 

Med najpomembnejšimi razlogi za udeležbo na izobraževanju o UG sta osebna želja po pridobitvi 

novega znanja in želja po izmenjavi izkušenj, primerov dobre prakse z drugimi udeleženci. Kot 

srednje pomemben razlog pa se izkaže še stik s strokovnjaki s področja, ki ga program pokriva. Med 

manj pomembnimi razlogi za udeležbo na izobraževanju so ohranjanje in navezovanje novih 

socialnih stikov (poznanstva), priporočilo kolegov, da je program dober in pridobitev možnosti za 

napredovanje. Kot nepomembna razloga za udeležbo na seminarju se izkažeta zahteva delovnega 

mesta in zahteva vodstva.  

 

Graf 25: Povprečne vrednosti pomembnosti posameznih motivov za udeležbo na izobraževanju 

7.4.2 Ocena programa z vidika vsebin in metod dela 

Z vidika vsebin in metod dela so udeleženci najboljše ocenili uporabnost novih znanj v praksi, visoka 

pa je tudi ocena ustreznosti upoštevanja izkušenj udeležencev pri izvedbi programa ter pozitivna 

motivacija za vnašanje sprememb v delo udeležencev. Naslednja najboljše ocenjena elementa sta 

kakovost pripravljenih gradiv in doprinos novosti in svežih idej. Najslabše ocenjeni element tega 

vidika je spodbuda programa za nadaljnje izobraževanje in razvoj na tem področju, a je tudi na tem 

področju povprečna ocena višja od ocene 3 (graf 26).  
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Graf 26: Povprečna ocena izvedbe programa z vidika vsebin in metod dela  

7.4.3 Ocena programa z vidika uporabnosti 

Z vidika uporabnosti je bilo pri izvedbi programa najboljše ocenjeno področje spoznavanja novih 

načinov dela (metode, pristopi ipd.), sledi mu področje spoznavanja konkretnih rešitev za delo. 

Približno enako so bila v povprečju ocenjena področja vpliva izobraževanja na spremembo stališč o 

metodi, odpiranje novih vprašanj s programom in pridobitev novih teoretičnih znanj (graf 27).  

 

Graf 27: Povprečna ocena programa z vidika uporabnosti 
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7.4.4 Ocena programa z vidika organizacije in izvedbe 

Z organizacijskega in izvedbenega vidika je bilo izobraževanje najboljše ocenjeno na področju 

odzivanja izvajalca na potrebe udeležencev, sledi mu področje prostorskih pogojev za delo in 

ustreznosti termina izpeljave izobraževanja (graf 28).  

 

Graf 28: Povprečna ocena programa z vidika organizacije in izvedbe 

7.4.5 Želja po dodatnih izobraževanjih s področja UG  

Velika večina (98,8 %) učiteljev, ki so odgovorili na vprašanje o morebitni želji po udeležbi na 

dodatnih izobraževanjih s področja UG, je odgovorilo pritrdilno, le en učitelj (1,2 %) si dodatnega 

izobraževanja ne želi.  

Tabela 77: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o želji po dodatnih izobraževanjih s področja UG 

 N F % veljavni f % 

da 80 71,4 98,8 

ne 1 0,9 1,2 

ni podatka 31 27,7  

SKUPAJ 112 100 100 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani vsako leto organiziramo različna izobraževanja s 

področja ustvarjalnega giba kot učnega pristopa in plesne umetnosti v vrtcu in šoli, tako da imajo 

učitelji možnost stalnega strokovnega spopolnjevanja. Evalvacije učiteljev so nam dragoceno vodilo 

za oblikovanje novih programov izobraževanja s področja ustvarjalnega giba. 
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7.5 PREGLED POTRDITEV HIPOTEZ IN ODGOVOR NA RAZISKOVALNI 

VPRAŠANJI 

V okviru pridobljenih rezultatov naše raziskave lahko zaključimo naslednje: 

7.5.1 H1: Prepričanja, stališča in zaznava samoučinkovitosti ter izgorelosti učiteljev pri 

poučevanju se pomembno razlikujejo glede na nekatere prediktorske variable – delovna 

doba, izobraževanje in izkušnje na področju UG, izkušnje s poučevanjem učencev s 

posebnimi potrebami 

Glede na rezultate analize variance je hipoteza H1 (Prepričanja, stališča in zaznava 

samoučinkovitosti ter izgorelosti učiteljev pri poučevanju se pomembno razlikujejo glede na 

nekatere prediktorske variable – delovna doba, izobraževanje in izkušnje na področju UG, izkušnje 

s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami) delno potrjena, saj se stališča učiteljev in zaznava 

samoučinkovitosti z izgorelostjo pri poučevanju statistično značilno ne razlikujejo glede na 

prediktorske variable (delovna doba, izobraževanje in izkušnje na področju UG, izkušnje s 

poučevanjem učencev s posebnimi potrebami).  

Z analizo variance je hipoteza H1 potrjena le v določeni meri, saj so se statistično značilne razlike v 

stališčih učiteljev, zaznavi samoučinkovitosti in izgorelosti pokazale le na določenih dimenzijah, ne 

pa vseh. 

1. Variabla: delovna doba 

 Učitelji s krajšo delovno dobo so pred izvedbo izobraževanja v povprečju zavzemali 

nekoliko bolj pozitivna stališča do uporabe UG od učiteljev z daljšo delovno dobo. Prav tako 

so učitelji s krajšo delovno dobo poročali o boljši samoučinkovitosti kot učitelji z daljšo 

delovno dobo, pri čemer je zaznava lastne učinkovitosti najvišja v skupini anketirancev, ki 

imajo od 6 do 10 let delovnega staža. Zaznava izgorelosti je pri učiteljih z najkrajšo delovno 

dobo (do 5 let) v povprečju najvišja, najnižja pa pri učiteljih, ki imajo med 5 in 10 let delovne 

dobe. Vendar se razlike niso pokazale kot statistično pomembne (p>0,05). 
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 Po izvedbi seminarja opažamo, da so se stališča učiteljev z daljšo delovno dobo izboljšala 

do te mere, da so podobna s stališči učiteljev s krajšo delovno dobo. Po izvedbi 

izobraževanja so učitelji z daljšo delovno dobo prav tako poročali o višji stopnji 

samoučinkovitosti, medtem ko je samoučinkovitost pri učiteljih z najkrajšo delovno dobo 

(do 5 let) nekoliko nižja od preostalih skupin učiteljev. 

 Občutje izgorelosti se je po izvedbi izobraževanja znižalo pri učiteljih z najdaljšim delovnim 

stažem, medtem ko relativno visoko ostaja pri učiteljih z delovno dobo do 5 let. 

 Pri vseh skupinah učiteljev – glede na dolžino trajanja njihovega delovnega staža – je prišlo 

do izboljšanja stališč do uporabe UG po izvedbi izobraževanja, zvišala se je tudi njihova 

percepcija samoučinkovitosti, medtem ko se je občutje izgorelosti zmanjšalo. Pri tem je 

izjema le skupina učiteljev z najkrajšo delovno dobo (do 5 let), pri kateri je prišlo do  

majhnega  znižanja občutja samoučinkovitosti z vidika organizacije.  

 V največji meri so stališča do uporabe UG po izvedbi izobraževanja izboljšali učitelji z 

najdaljšo delovno dobo, pri katerih se je hkrati po izvedbi izobraževanja v največji meri 

zmanjšalo občutje izgorelosti.  

 Kljub nekaterim razlikam med učitelji glede na njihovo delovno dobo, pa se le-te v stališčih, 

občutju samoučinkovitosti in izgorelosti pri učiteljih pred izvedbo izobraževanja ne izkažejo 

kot statistično značilne. Statistično značilnih razlik tudi ni moč opaziti med učitelji glede na 

njihovo delovno dobo po izvedbi izobraževanja, z izjemo zaznave samoučinkovitosti z 

vidika organizacije, pri kateri se razlike med učitelji izkažejo kot statistično značilne 

(F = 4,037; p<0,01). 

 Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo pokaže, da so statistično značilne v zaznani 

samoučinkovitosti z vidika organizacije le razlike med učitelji, ki imajo do 5 let delovne 

dobe in med učitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe. Skupina učiteljev z delovno dobo 

do 5 let namreč v statistično značilno manjši meri zaznava lastno učinkovitost z vidika 

organizacije kot učitelji z delovno dobo od 6 do 10 let.  

 

2. Variabla: naziv učitelja 

 Po izvedbi izobraževanja so imeli najbolj pozitivna stališča o UG učitelji z nazivom 

svetovalec; le-ti so hkrati v povprečju navajali najvišjo stopnjo zaznane samoučinkovitosti 

in najnižjo stopnjo občutja izgorelosti. 

 



 

231 

231 REZULTATI  GLAVNEGA DELA RAZISKAVE Z INTERPRETACIJO 

 Kot je razvidno iz povprečnih vrednosti (M) pri posameznih lestvicah, je pri vseh učiteljih, 

ne glede na njihov naziv, prišlo do izboljšanja stališč do uporabe metode UG po izvedbi 

izobraževanja v primerjavi s stališči pred izobraževanjem, zvišala se je tudi njihova 

percepcija samoučinkovitosti, medtem ko se je občutje izgorelosti zmanjšalo. 

 Kljub nekaterim razlikam med učitelji glede na njihov naziv, pa se le-te v stališčih, zaznavi 

samoučinkovitosti in izgorelosti pri učiteljih pred izvedbo izobraževanja ne izkažejo kot 

statistično značilne. Statistično značilnih razlik tudi ni moč opaziti med učitelji glede na 

njihov naziv po izvedbi izobraževanja, z izjemo zaznave samoučinkovitosti z vidika 

upoštevanja razreda (F = 3,654; p<0,05) in organizacije (F = 3,612; p<0,05), kjer se razlike 

med učitelji izkažejo kot statistično značilne.  

 Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo pokaže, da so statistično značilne v zaznani 

samoučinkovitosti z vidika upoštevanja razreda le razlike med učitelji mentorji in učitelji 

svetovalci po izvedbi izobraževanja, in sicer je pri učiteljih svetovalcih moč opaziti višjo 

stopnjo zaznane samoučinkovitosti z vidika upoštevanja razreda kot pri učiteljih 

mentorjih.  

 

3. Variabla: izobraževanje in izkušnje na področju UG 

 Pri vseh skupinah učiteljev, ki so imeli pred izvedbo izobraževanja o UG malo ali nič znanja 

in izkušenj s pristopom, je prišlo do izboljšanja stališč o UG po izvedbi izobraževanja, hkrati 

se je pri teh učitelj zvišala percepcija samoučinkovitosti, medtem ko se je občutje 

izgorelosti znižalo. 

 V največji meri so stališča do uporabe UG po izvedbi izobraževanja izboljšali v smeri 

celostnega učenja učitelji brez znanja in izkušenj z UG, pri katerih se je hkrati po izvedbi 

izobraževanja v največji meri zvišala zaznava samoučinkovitosti, zmanjšalo pa se je občutje 

izgorelosti.  

 Statistično značilne razlike med učitelji glede na njihovo znanje in izkušnje z UG je moč 

opaziti pri stališčih do UG pred izvedbo izobraževanja tako z vidika učitelja (F = 6,939; 

p<0,001) in kognitivnega vidika (F = 3,353; p<0,05), kot tudi s čustveno-socialnega vidika 

(F = 3,428; p<0,05), medtem ko so po izvedbi izobraževanja stališča do UG med učitelji glede 

na njihovo znanje in izkušnje z UG pred izvedbo izobraževanja ostala dokaj enaka (p>0,05).  

 Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo pokaže, da se učitelji glede na njihovo znanje in 

izkušnje z UG pred izvedbo izobraževanja statistično značilno razlikujejo v stališčih do UG 

le z vidika učitelja (uporabe UG), in sicer obstajajo statistično značilne razlike med učitelji, 

ki so imeli pred izvedbo izobraževanja srednje veliko izkušenj in med tistimi, ki so bili brez 
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izkušenj (p<0,001). Učitelji, ki so pred izvedbo izobraževanja navajali, da imajo srednje 

veliko znanja in izkušenj z UG, so pred izvedbo izobraževanja imeli tudi bistveno (razlike 

so statistično značilne p<0,001) boljša stališča do UG kot tisti brez znanja in izkušenj, kar 

priča o pomembnosti poznavanja učnega pristopa in smiselnosti načrtnega izobraževanja. 

 Post-hoc preizkus pokaže, da med učitelji glede na njihovo znanje in izkušnje z UG ni 

statistično značilnih razlik v stališčih do UG s kognitivnega in čustveno-socialnega vidika, 

kljub predhodno (z analizo variance) ugotovljenim razlikam. Pri Sidakovi korekciji gre 

namreč za bolj konzervativno oceno razlik med skupinami kot pri metodi analize variance. 

 Razviden je trend rasti pozitivnih stališč do UG z višanjem izkušenj in znanja o UG. Prav 

tako se pri učiteljih z višanjem znanja in izkušenj z UG viša tudi zaznava samoučinkovitosti. 

Občutje izgorelosti je sicer najvišje pri učiteljih brez znanja in izkušenj z UG.  

Ob tem lahko pripisujemo ustvarjalnemu gibu kot učnemu pristopu dobrodejno 

učinkovanje na poučevanje in počutje učitelja, kar potrdijo tudi kvalitativne obdelave 

odprtih vprašanj v vprašalniku in rezultati pilotskega dela raziskave. 

 

4. Variabla: izkušnje s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami 

 

 Med učitelji glede na njihove izkušnje s poučevanjem OPP lahko opazimo nekatere razlike, 

a se le-te v stališčih, občutju samoučinkovitosti in izgorelosti pri učiteljih pred izvedbo 

izobraževanja ne izkažejo kot statistično značilne. Statistično značilnih razlik tudi ni moč 

opaziti med učitelji glede na njihove izkušnje s poučevanjem OPP po izvedbi izobraževanja, 

z izjemo zaznave samoučinkovitosti z vidika organizacije, pri kateri se razlike med učitelji 

izkažejo kot statistično značilne (F = 3,565; p<0,05).  

 Serija post-hoc testov s Sidakovo korekcijo pokaže, da razlike med skupinami učiteljev glede 

na njihove izkušnje z OPP niso dovolj velike, da bi lahko govorili o obstoju statistično 

značilnih razlik (p>0,05). 

 pri vseh skupinah učiteljev – glede na njihove izkušnje s poučevanjem OPP – so se 

izboljšala njihova stališča do UG po izvedbi izobraževanja, prav tako se je zvišala njihova 

zaznava lastne učinkovitosti, medtem ko se je občutje izgorelosti zmanjšalo.  

Rezultati pričajo o dokaj homogeni skupini učiteljev z vidika stališč, prepričanj in zaznave 

samoučinkovitosti z izgorelostjo, kljub njihovim razlikam v delovni dobi, pridobljenem nazivu, 

izkušnjami z ustvarjalnim gibom in poučevanjem učencev s posebnimi potrebami. 
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7.5.2 H2: Po izobraževanju se bodo stališča učiteljev do UG v vzgojno-izobraževalnem delu v šoli 

spremenila v smeri  celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja 

Rezultati multivariatne analize variance (MANOVA) za odvisne vzorce pokažejo, da je hipoteza H2 

(Po izobraževanju se bodo stališča učiteljev do UG v vzgojno-izobraževalnem delu v šoli spremenila 

v smeri  celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja.28) potrjena. 

 Stališča učiteljev do UG so se po izvedenem izobraževanju v veliki večini spremenila v smeri 

celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja, saj so se od 32-tih postavk izboljšala kar 

pri 28-ih. 

 Učitelji so pred izobraževanjem najvišje strinjanje izrazili s trditvami, ki se nanašajo na 

čustveno-socialni vidik konstrukta Stališč, relativno visoko pa je tudi strinjanje s trditvami, 

ki se nanašajo na kognitivni vidik. V kontekstu Stališč do metode UG so se anketiranci v 

najmanjši meri strinjali s trditvami, ki se nanašajo na vidik učitelja (uporabe UG). Stališča 

učiteljev do UG kot učnega pristopa so se po izvedbi izobraževanja izboljšala, pri čemer so 

se učitelji po izobraževanju v največji meri strinjali s trditvami, ki se nanašajo na kognitivni 

vidik.  

 Razlike v stališčih o UG kot učnem pristopu so statistično značilne, gledano primerjalno 

pred in po izvedbi izobraževanja. Pri udeležencih izobraževanja se je namreč stališče o UG, 

gledano z vidika učitelja (uporabe UG) (F = 37,027; p<0,001), kognitivnega (F = 86,157; 

p<0,001) in čustveno-socialnega vidika (F = 5,521; p<0,05), po izvedbi izobraževanja 

statistično značilno izboljšalo v smeri celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja.  

7.5.3 H3: Po izobraževanju se bodo načini in pogostost uporabe UG v vzgojno-izobraževalnem 

delu v šoli spremenili v smeri  celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja 

Hipoteza H3 (Po izobraževanju se bodo načini in pogostost uporabe UG v vzgojno-izobraževalnem 

delu v šoli spremenili v smeri  celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja) je potrjena na 

osnovi rezultatov parnega t-testa, saj je prišlo do statistično značilnih razlik pri načinih integracije 

                                                             

28  Celostno in izkustveno učenje in poučevanje razlagamo kot »povezovanje učenčeve čutne, čustvene izkušnje, 
razmišljanja, analiziranja in delovanja (Marentič Požarnik, 1992). Osrednjo vlogo pri izkustvenem učenju igra celovita 
osebna izkušnja, iz katere se človek dejansko nekaj nauči – sam preizkuša in je v procesu učenja aktiven. Je celosten 
pristop, ki vključuje različne spoznavne funkcije in poudarja pomen integriranega mišljenja, zaznavanja, čustvovanja in 
socialnega učenja (Marentič Požarnik, 2000). Celostno učenje poveže besedni, predstavni in gibalni način učenja. Celostni 
pristop k učenju ni enostransko usmerjen le na besedno-simbolično ter spoznavno raven, temveč gradi na »celovitosti 
čutne in telesne izkušnje ter upošteva čustvene in socialne potrebe učencev« (Marentič Požarnik, 2008, str. 120). 
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ustvarjalnega giba, ki kažejo na celostno in izkustveno učenje in poučevanje – tj. za razlago oziroma 

razumevanje učne snovi, utrjevanje znanja, motiviranje učencev in preverjanje znanja ter v obliki 

sprostilnih vaj. 

 Rezultati parnega t-testa pokažejo, da do statistično značilnih razlik pri pogostosti 

uporabe posameznih vsebin/načinov integriranja UG pred in po izobraževanju prihaja pri 

uporabi sprostilnih vaj, kjer se je pogostost uporabe te vsebine po izobraževanju statistično 

značilno zvišala (t = -2,031; df = 78; p<0,05). Prav tako je izvedba izobraževanja o UG kot 

učnem pristopu spodbudila uporabo UG za razlago oziroma razumevanje učne snovi (t = 

3,749; df = 76; p<0,001) in utrjevanje znanja (t = 4,454; df = 75; p<0,001), motiviranje 

učencev (t = 3,127; df = 78; p<0,01) in preverjanje znanja (t = 2,46; df = 78; p<0,05), saj učitelji 

po izvedbi izobraževanja te vsebine uporabljajo statistično značilno pogosteje.  

 Na podlagi vrednosti evklidske razdalje smo v hierarhičnem postopku ugotovili, da lahko pri 

rabi UG za posamezne vsebine/načine integracije govorimo o dveh tipih rabe UG: 

1) za namene pridobivanja in utrjevanja znanja; 

2) za namene razvoja čustveno-socialnih spretnosti.  

7.5.4 H4:  Po izobraževanju se bodo prepričanja učiteljev o vključevanju gibalnih dejavnosti pri 

učenju in poučevanju na različnih predmetnih področjih spremenila v smeri  celostnega in 

izkustvenega učenja in poučevanja 

Rezultati parnega t-testa pričajo, da je hipoteza H4 (Po izobraževanju se bodo prepričanja učiteljev 

o vključevanju gibalnih dejavnosti pri učenju in poučevanju na različnih predmetnih področjih 

spremenila v smeri  celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja) delno potrjena. 

 Do statistično značilnih razlik pri pogostosti uporabe UG pri posameznih predmetnih 

področjih pred in po izobraževanju prihaja pri slovenskem jeziku (t = -2,871; df = 59; 

p<0,01), matematiki (t = 3,723; df = 60; p<0,001) in naravoslovju (t = -2,527; df = 58; p<0,05), 

kjer se je pogostost rabe UG po izobraževanju statistično značilno zvišala, izjeme so likovna 

umetnost, družba, jutranji krog in aktivni odmor, kjer se je sicer pogostost rabe zvišala, a 

ni statistično pomembnih razlik ter glasbena umetnost in podaljšano bivanje, kjer se je 

pogostost rabe zmanjšala. 
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 Na podlagi vrednosti evklidske razdalje smo v hierarhičnem postopku ugotovili, da lahko pri 

rabi UG na posameznih predmetnih področjih govorimo o dveh klastrih rabe UG: 

1) na področju narave, družbe, slovenskega jezika, matematike in med aktivnim 

odmorom; 

2)  pri predmetih glasbena umetnost, likovna umetnost, jutranji krog in podaljšano 

bivanje. 

7.5.5 H5:  Po izobraževanju se bodo prepričanja učiteljev o vlogi gibalnih dejavnosti pri učencih 

z različno učno uspešnostjo oziroma brez ali s posebnimi potrebami spremenila v smeri 

celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja 

Analiza podatkov s parnim t-testom je pokazala, da je Hipoteza H5 (Po izobraževanju se bodo 

prepričanja učiteljev o vlogi (vključevanju) gibalnih dejavnosti pri učencih z različno učno 

uspešnostjo oziroma brez ali s posebnimi potrebami spremenila v smeri celostnega in izkustvenega 

učenja in poučevanja) potrjena, saj se statistično pomembne razlike kažejo pri vseh otrocih – z ali 

brez posebnih potreb. 

 Že pred izvedbo izobraževanja je večina učiteljev navedla, da so odzivi otrok na učenje skozi 

gibalne dejavnosti v glavnem pozitivni, saj jih je skoraj polovica (49,4 %) stopnjo odziva 

ocenila z oceno 5, kar kaže na zelo pozitiven odziv otrok, 31,2 % učiteljev pa je odziv otrok 

ocenilo z oceno 4. Kot nevtralen (ocena 3) je ocenilo odziv otrok le 16,9 % učiteljev, medtem 

ko je kot negativnega (ocena 2) ocenilo 2,6 % učiteljev.  

 Učitelji so po izvedbi izobraževanja odziv otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti ocenili 

kot statistično značilno bolj pozitiven v primerjavi z odzivom pred izvedbo izobraževanja 

(t = -4,563; df = 75; p<0,001). Pred izvedbo izobraževanja je povprečna ocena odziva otrok 

na učenje skozi gibalne dejavnosti znašala 4,29, nato pa se je po izvedbi izobraževanja 

zvišala na 4,71.  

 Tudi rezultati kvalitativne analize kažejo na pozitivne odzive učencev, ki se združujejo v tri 

vsebinske sklope: čustveno-socialni vidik s kategorijami dobro počutje, sprostitev, 

socializacija; vsebine povezane z učenjem s kategorijami motiviranost, znanje, 

ustvarjalnost, koncentracija, inkluzivnost; odzivi otrok na pristop, ki zaobjema kategorije 

aktivnost učencev, sprejemanje pristopa, nesprejemanje pristopa, težave – pri čemer so 

negativni odzivi učencev na učni pristop v manjšini. 
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 Ocena odziva OPP na učenje skozi gibalne dejavnosti se je po izvedbi izobraževanja 

statistično značilno zvišala (t = -2,735; df = 60; p<0,01), saj so učitelji pred izvedbo 

izobraževanja odziv OPP ocenili s povprečno oceno 4,05, po izobraževanju pa s povprečno 

oceno 4,26.   

 Pred izvedbo izobraževanja je večina učiteljev navedla, da so odzivi OPP na učenje skozi 

gibalne dejavnosti v glavnem pozitivni, saj jih je več kot tri četrtine (79,7 %) stopnjo odziva 

OPP ocenilo z oceno 4, kar kaže na pozitiven odziv teh otrok, medtem ko je 13 % učiteljev 

odziv OPP ocenilo kot zelo pozitiven (z oceno 5). Kot nevtralen (ocena 3) je ocenilo odziv 

otrok le 5,9% učiteljev, medtem ko ga je kot negativnega (ocena 2) ocenilo 1,4 % učiteljev.  

 Po izvedbi izobraževanja so učitelji odziv OPP na učenje skozi gibalne dejavnosti ocenili kot 

še bolj pozitiven v primerjavi z odzivom pred izobraževanjem in sicer je 65,7 % učiteljev odziv 

OPP ocenilo kot pozitiven, 30,3 % kot zelo pozitiven in le 2% učiteljev kot nevtralen oziroma 

niti pozitiven niti negativen. Učitelji, ki so odziv OPP na učenje skozi gibalne dejavnosti 

ocenili kot negativen ali zelo negativen, so po izvedbi izobraževanja zastopani v 1 % deležu. 

7.5.6 H6:  Po izobraževanju se bo učiteljeva zaznava samoučinkovitosti povečala, občutje 

izgorelosti pa zmanjšalo 

Rezultati multivariatne analize variance (MANOVA) za odvisne vzorce pričajo, da je hipoteza H6 (Po 

izobraževanju se bo učiteljeva zaznava samoučinkovitosti povečala, občutje izgorelosti pa 

zmanjšalo) potrjena. 

 Od 22 spremenljivk sklopa Samoučinkovitost, v katerem obravnavamo percepcijo lastne 

učinkovitosti pri učiteljih pri svojem delu, se je strinjanje s trditvami tega sklopa po izvedbi 

izobraževanja o UG kot učnem pristopu v primerjavi s strinjanjem pred izvedbo zvišalo, kar 

z drugimi besedami pomeni, da se je percepcija lastne učinkovitosti pri učiteljih po 

izobraževanju izboljšala. Pri tem je izjema le trditev »21. Menim, da imam ključno vlogo v 

šoli«, pri katerih se je v povprečju strinjanje po izvedbi izobraževanja znižalo.  

 Na lestvicah samoučinkovitosti na podlagi MANOVE se pojavljalo razlike v meritvah pred in 

po izobraževanjem oziroma vrednosti p (p<0,01) nakazujejo statistično značilne razlike v 

spremembi percepcije lastne učinkovitosti med udeleženci izobraževanja pred in po izvedbi 

le-tega.   

 Udeleženci so se razlikovali v vseh lestvicah samoučinkovitosti z izjemo organizacije, kjer ni 

opaznih statistično pomembnih razlik (F = 1,947; p>0,05) med odgovori pred 
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izobraževanjem in odgovori po izobraževanju. Na vseh ostalih lestvicah so udeleženci 

poročali o statistično značilni višji samoučinkovitosti po izobraževanju: 

- poučevanje (F = 10,63; p<0,05); 

- disciplina (F = 18,597; p<0,001); 

- upoštevanje razreda  (F = 21,796; p<0,001). 

 Gledano po posameznih spremenljivkah, s katerimi smo merili izgorelost učiteljev,  se je v 

povprečju strinjanje s trditvami po izvedbi izobraževanja v primerjavi s strinjanjem pred 

izvedbo znižalo, kar kaže na to, da se je percepcija izgorelosti učiteljev po izobraževanju 

znižala.  

 

 Vrednosti p (p<0,01) nakazujejo statistično značilne razlike v spremembi percepcije 

izgorelosti med udeleženci izobraževanja pred in po izvedbi le-tega. Razlike v zaznani 

izgorelosti po posameznih lestvicah (iztrošenost (F = 10,108; p<0,01), nedoseganje ciljev (F 

= 17,718; p<0,001), depersonalizacija (F = 10,702; p<0,01)) so med učitelji pred in po izvedbi 

izobraževanja iz UG statistično značilne. Pri udeležencih izobraževanja se je namreč stopnja 

zaznane izgorelosti po izobraževanju znižala.   

7.5.7 H7: Obstajajo povezave med prepričanji/stališči, načini (pogostostjo) uporabe 

ustvarjalnega giba pri pouku in zaznavo samoučinkovitosti učiteljev 

Multipla regresijska analiza po metodi Stepwise je pokazala, da je Hipoteza H7 (Obstajajo povezave 

med prepričanji/stališči, načini (pogostostjo) uporabe ustvarjalnega giba pri pouku in zaznavo 

samoučinkovitosti učiteljev) delno potrjena. 

 Ugotavljamo, da se izmed petih vključenih prediktorjev (stališča do UG z vidika učitelja 

(uporabe UG), čustveno-socialnega in kognitivnega vidika ter vidika otrok s posebnimi 

potrebami in pogostost uporabe UG pri pouku) kot statistično značilen (pt<0,001) prediktor 

samoučinkovitosti z vidika poučevanja izkažejo le stališča do UG z vidika učitelja (β = 0,409). 

S stališči do UG z vidika učitelja pojasnimo 16 % variance zaznane samoučinkovitosti učiteljev 

z vidika poučevanja.  

 S prediktorji stališča do UG z vidika učitelja (uporabe UG), čustveno-socialnega in 

kognitivnega vidika pojasnimo kar 42 % variabilnosti samoučinkovitosti z vidika upoštevanja 

razreda, najmočnejšo povezanost pa imajo stališča do UG z vidika učitelja (uporabe UG) (β 

= 0,313), sledijo mu stališča do UG s čustveno-socialnega (β = 0,270) in kognitivnega vidika 

(β = 0,234).  
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 Zaznano samoučinkovitost z vidika organizacije statistično značilno (pt<0,01)  napovedujejo 

le stališča do UG s čustveno-socialnega vidika (β = 0,295), ki sicer pojasnjujejo le 8 % 

variabilnosti samoučinkovitosti z vidika organizacije. Ta prediktor je tudi edini, ki statistično 

značilno (pt<0,01) napoveduje samoučinkovitost z vidika discipline (β = 0,338), sicer pa 

pojasnjuje le manjši delež v variabilnosti kriterijske spremenljivke (11 %).  

 Iz vseh napovednih modelov smo tako odstranili prediktorja stališč do UG z vidika otrok s 

posebnimi potrebami in pogostost uporabe UG pri različnih aktivnostih pri pouku, saj se 

njuna povezanost s samoučinkovitostjo učiteljev ne izkaže kot statistično  značilna.  

 Ugotovili smo, da percepcijo samoučinkovitosti napovejo stališča do UG – vsi vidiki stališč, 

saj se kot prediktorji pojavijo vsaj enkrat. Iz tega lahko sklepamo, da z zvišanjem učiteljevih 

stališč do UG zvišamo tudi njihovo zaznavo samoučinkovitosti. 

7.5.8 RV1: Kakšne so prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in ovire, ki opredeljujejo dobro 

prakso v uporabi ustvarjalnega giba pri učenju in poučevanju? 

Z analizo SWOT in polstrukturiranim intervjujem, ki smo ju izvedli s fokusno skupino učiteljic 

Osnovne šole Trnovo, smo pridobili vpogled v različne vidike učenja in poučevanja z integracijo 

gibalnih dejavnosti v pouk. 

SWOT analiza izpostavi nekatere prednosti, ki jih prinaša vključevanje izraza telesa ob glasbi (ITG) 

v poučevalno prakso, in sicer socializacijo, pozitivno klimo v razredu, harmoničen razvoj otroka, 

razvijanje domišljije, kreativnosti, odpiranje vseh kanalov učenja in celostno učenje – naravno 

obliko učenja. Tudi pri intervjuju se kot pomembna kategorija izkaže čustveno-socialni vidik, ki se 

izraža v obliki povezanosti med učenci in med učenci in učiteljem, v interakciji, ki se ustvarja med 

posamezniki, sodelovanju in dobrem počutju v skupini. Učiteljice poudarijo vzpostavljanje 

harmonije in občutka varnosti v razredu. Prav tako pa je omenjen sprostitveni vidik, ki ga vnašanje 

giba v pouk omogoča. Omenjenim področjem je skupno poudarjanje nekaterih vidikov psihičnega 

blagostanja (angl. well-being) v šoli, ki med drugim prav tako opredeljuje zadovoljstvo, naklonjenost 

in dobre medsebojne odnose (Ryan in Deci, 2001, v Tancig, 2015a) tako pri učencih kot pri učiteljih. 

Kaže se tudi v osebni rasti oziroma delu na sebi in zaznavanju samoučinkovitosti učitelja, ki se 

pokažeta kot dve kategoriji znotraj intervjuja.  

V kontekstu prednosti učiteljice poudarijo vlogo umetnosti v procesu učenja za otrokov celostni 

razvoj ter primarno, celostno, ustvarjalno, sodelovalno, višje-nivojsko in izkustveno učenje – 
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načine učenja, ki jih integracija giba v pouk uresničuje. Prednost se kaže tudi v doseganju znanja, 

pri čemer je poudarek predvsem na pridobivanju trajnejšega znanja in komunikacijskih zmožnosti.  

Učiteljice v intervjuju kot prednosti omenijo učinke pristopa na otroke z različnimi učnimi težavami 

in motnjami. Ugotavljajo, da tovrstni pristop pomaga otrokom s posebnimi potrebami pri učenju, 

sodelovanju v skupini in dobrem počutju v razredu.  

Kot priložnosti, ki jih tovrstno poučevanje nudi, učiteljice omenijo spreminjanje svojih lastnih 

strategij poučevanja oziroma drugačne načine dela, integracijo novih metodologij, učiteljevo 

inovativnost, življenjsko organizacijo pouka in povezovanje med razredi in oddelki. Učiteljice 

izpostavijo kontinuiteto izobraževanja, ki jih spodbuja k vnašanju različnih gibalnih dejavnosti k 

pouku.  

Pri intervjuju je bila v kontekstu priložnosti, ki jih nudi pristop, najpogosteje omenjena kategorija 

Stališča do učnega pristopa, ki poudarja pomembnost učenja skozi gib, željo učitelja po izvajanju – 

lasten interes in spreminjanje učitelja. Učiteljice omenjajo iskanje različnih načinov poučevanja, 

iskanja drugačnih dejavnosti znotraj kurikuluma, oziroma iskanja drugačnih učnih strategij.  

Učiteljice navajajo številne primere integracije giba v učenje v smislu medpredmetnega 

povezovanja in  poudarjajo povezave med umom in telesom/gibanjem, ki se tvorijo pri tovrstnem 

učenju in poučevanju. 

V analizi so omenjene tudi nekatere pomanjkljivosti tovrstnega poučevanja, ki so predvsem 

organizacijske narave – vezane na prostor, ki včasih ni dovolj velik za izvajanje gibalnih dejavnosti, 

časovno prilagoditev, omejitev z urniki in učnimi načrti s predmetno naravnanostjo, pa tudi 

nerazumevanje pomena ITG-ja, celostnega učenja s strani kolegov v šoli in staršev. Učiteljice 

navajajo, da je šolska prenova odprta do uporabe tovrstnega učnega pristopa, je pa omenjena 

stiska s prostorom in številom otrok v razredu. Pri tem je ključna učiteljeva fleksibilnost, kako 

pripravi prostor in kako umesti ustvarjalni gib v učno pripravo/učni načrt.  

Kot ovire pri integraciji giba oziroma ITG-ja v pouk učiteljice navedejo predsodke drugih, 

pomanjkanje znanja izvajalca – učitelja ali da učitelj izvaja tovrstno učenje premalokrat, 

pojmovanje ITG-ja kot plesa, igranja, zapravljanja časa namenjenega športu in posledično pritiske 

različnih zunanjih institucij (inšpekcij). Poudarijo, da mora imeti vodstvo šole širino znanja na tem 

področju, da lahko motivira učitelje za izvajanje ITG-ja, pri čemer same omenijo zelo pozitivno 

izkušnjo v smislu spodbujanja in podpore njihovega vodstva.  
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7.5.9 RV2: Kako je izobraževanje vplivalo na poučevanje učiteljev in kakšno je počutje učiteljev 

ob uporabi ustvarjalnega giba pri pouku? 

Večina učiteljev, ki so bili vključeni v izobraževanje iz UG (94,6 %) je odgovorila, da je izobraževanje 

o UG vplivalo na njihovo poučevanje. Učitelji navajajo, da so po izobraževanju UG pridobili nov 

pogled na poučevanje, ga redno vključevali v pouk in z gibalnimi dejavnostmi popestrili pouk – 

izobraževanje je učitelje spodbudilo k aktivnejšim metodam poučevanja. Pridobili so znanja in nove 

ideje za uporabo ustvarjalnega giba v praksi (npr. »Predvsem kot spodbuda in trditev, da se nikakor 

ne poučuje in uči samo v klopi ali na preprogi, temveč da lahko z različnimi gibalnimi aktivnostmi 

učence pripeljemo do enakih ali še boljših rezultatov«).  

Poleg tega je izobraževanje iz UG vplivalo na nekatere vidike psihičnega blagostanja učiteljev – na 

samozavest, dobro počutje, osebno rast in jim dalo potrditev, da delajo dobro (npr. »V največje 

zadovoljstvo mi je bilo, ko sem videla, da otroci pri dejavnostih, ki sem jih pripravila, uživajo, izražajo 

domišljijo in se ob dejavnostih zabavajo in hkrati učijo«).  

Učitelji so izpostavili pomen izobraževanja tudi za njihovo znanje, ustvarjalnost in motiviranost za 

poučevanje.  

Po izvedbi izobraževanja je največ, skoraj dve tretjini (64,9 %) učiteljev navedlo, da se pri delu z 

otroki ob uporabi UG počuti zelo dobro, visok pa je tudi delež učiteljev (29,7 %), ki se počutijo dobro. 

Razlika v počutju pri delu z otroki ob uporabi UG pred in po izvedbi izobraževanja se pokaže kot 

statistično značilna (p<0,001). Pred izobraževanjem je povprečna ocena počutja znašala  4,25, po 

izvedbi izobraževanja pa se je dvignila na 4,70, kar ocenjujemo kot zelo visoko oceno.  

V prilogi 11.6 smo dodali tudi nekatere evalvacije udeleženk izobraževanja, ki nam dajo še dodaten 

vpogled o izobraževanju – njegovem vplivu na poučevanje učiteljev in počutje učencev, ki so 

tovrstnega poučevanja deležni. 
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V doktorski disertaciji smo proučevali pomen ustvarjalnega giba kot učnega pristopa, pri katerem 

se učenci z gibanjem in skozi gibanje učijo različnih učno-vzgojnih vsebin. Pionirsko delo s področja 

definiranja ustvarjalnega giba kot načina učenja oziroma učne metode in vpliva na ustvarjalno 

mišljenje otrok in učiteljev je v devetdesetih letih na slovenskih tleh opravila Breda Kroflič (1992, 

1999).  

Avtorica disertacije je s seznanitvijo z ustvarjalnim gibom v času študija na Pedagoški fakulteti in 

kasneje s poučevanjem skozi ustvarjalni gib na razredni stopnji pridobivala dragocena znanja in 

izkušnje o omenjenem pristopu. Te je nadgrajevala z mentoriranjem osnovnošolske in gimnazijske 

plesne skupine ter stalnim strokovnim izpopolnjevanjem na različnih seminarjih doma in v tujini. 

Kasneje je z izvajanjem različnih predmetov v povezavi z ustvarjalnim gibom kot učnim pristopom 

in predmetov, vezanih na plesno pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in Akademiji za ples v Ljubljani, organizacijo in izvedbo 

izobraževanj za učitelje ter organizacijo in udeležbo na strokovnih in znanstvenih konferencah s 

področja plesne pedagogike, vključevanjem v mednarodne mreže s področja afektivnega učenja in 

plesne umetnosti ter ob sodelovanju s strokovnjaki s področja ustvarjalnega giba iz tujine, 

pridobivala vpogled tudi z druge, raziskovalne plati.  
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Skromno mesto, ki ga ima ustvarjalni gib kot učni pristop v okviru študijskih programov slovenskih 

pedagoških fakultet (oziroma na nekaterih fakultetah mesta sploh nima), pomanjkanje znanja 

učiteljev za tovrstno poučevanje, po drugi strani pa primeri dobrih praks učiteljev, ki integrirajo 

ustvarjalni gib v pouk in pričajo o številnih pozitivnih učinkih, so doktorsko kandidatko nagovarjali 

k poglobljenemu raziskovanju dokaj neuveljavljenega in neraziskanega področja v slovenskem 

prostoru, pa tudi zunaj naših meja. 

Gibanje ima mesto v nekaterih vzgojno-izobraževalnih programih oziroma pedagogikah, ki so 

prisotne tudi na slovenskih tleh; evritmija – umetnost giba je psihomotorična sestavina waldorfske 

pedagogike, ki jo je razvil Rudolf Steiner. Povezuje se z glasom, literarnimi besedili ali 

instrumentalno glasbo in tvori izrazno obliko. Oblikovan ima gibni sistem s točno določenimi 

oblikami, od katerih je vsaka antropozofsko utemeljena. Posameznikova ustvarjalna nadgrajevanja 

so možna le v okviru danih oblik (Kroflič, 1999). V Wambachovi konvergentni pedagogiki je telesno 

in glasbeno izražanje (izraz telesa ob glasbi) izhodišče za različne dramske dejavnosti, igro vlog, 

oblikovanje besedila in kreativno pisanje. Razvija prostorsko orientacijo, lateralizacijo in ritem ob 

uporabi bobna. Poleg tega spodbuja pozitivno komunikacijo in skupinsko ustvarjanje (Wambach in 

Wambach, 1999). Pristop popolnega telesnega odziva (angl. Total physical response) je razvil 

James Asher za učenje in poučevanje tujega jezika. Temelji na teoriji, da se spomin okrepi s pomočjo 

asociacij, pridobljenih s fizičnim delovanjem. Pristop spodbuja uporabo telesa za izražanje 

jezikovnih vsebin, kar otrokom omogoča lažje razumevanje in pomnjenje jezikovnih struktur 

(Brumen, 2004). Gibanje ima pomembno mesto tudi v pedagogiki Montessori, kjer otroci znanje 

pridobivajo s konkretno uporabo rok (pisanjem črk v pesek, na smirkov papir) z rokovanjem z 

različnimi pripomočki in gibanjem po prostoru.  

Poleg tega S. Tancig (1987) navaja različne preverjene gibalne dejavnosti oziroma motorične 

vadbene programe, ki pripomorejo k otrokovemu ne le psihomotoričnemu razvoju, temveč tudi k 

čustveno-socialnemu in kognitivnemu. Gibalne dejavnosti so pomemben dejavnik senzoričnega 

razvoja, saj že predšolski otrok spoznava svet z raziskovanjem okolja skozi gibanje. Zato je gibalna 

dejavnost zelo učinkovito sredstvo za učenje različnih teoretičnih pojmov in pojavov na konkretni 

ravni, kar je temelj za kasnejšo abstrakcijo (prav tam). Prav tako gibalne dejavnosti spodbujajo 

zavedanja telesa, prostorske, časovne dimenzije in druga senzorična področja (vidno, slušno, 

tipno). Obstajajo različne gibalne vaje in igre, ki otroku na konkreten način ponazarjajo količinske 

pojme in operacije (na primer igra ristanc); geometrijske pojme (oblikovanje matematičnih likov s 

telesom); gibalne dejavnosti s področja naravoslovja (prikaz električnega toka z gibanjem žoge med 

otroki); gibalne igre za spodbujanje otrokovega jezikovnega razvoja (gibalne zgodbe). Pri vseh 
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omenjenih pristopih gre za aktivne, izkustvene oblike učenja, ki podpirajo tudi telesno izkušnjo v 

procesu učenja (Tancig, 1987; Griss, 1998; Kroflič, 1999; Overby idr, 2005; Minton, 2008; Geršak, 

2013a). 

Kljub omenjenim programom in pedagogikam, ki vključujejo gibanje v različne oblike učenja, pa je 

integracija giba v pouk v slovenskih osnovnih šolah še vedno zanemarljiva (Geršak, 2007; 2015). 

Zaradi tega smo z našo raziskavo želeli pridobiti kompleksen vpogled v različne kognicije učitelja 

v povezavi z implementacijo ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalnem procesu na različnih 

predmetnih področjih ter pri učencih z različnimi učnimi zmožnostmi. Zanimalo nas je, v kolikšni 

meri učitelji menijo, da lahko vplivajo na vedenje, razumevanje in počutje učencev ob uporabi 

ustvarjalnega giba kot učnega pristopa in na kakšne načine menijo, da ga lahko vključujejo v svoje 

delo. Pridobljene podatke smo primerjali v odnosu do učiteljevega počutja, zaznave 

samoučinkovitosti pri poučevanju in občutka izgorelosti, kar doslej po nam dostopnih podatkih v 

slovenskem prostoru, pa tudi v tujini, še ni bilo raziskano.  

V teoretičnem delu doktorske disertacije smo s primerjalno analizo teoretičnih pristopov 

ustvarjalni gib umestili med izkustveno, aktivno in sodelovalno učenje, ki spodbuja otrokov 

celostni razvoj. Gre za tesno povezovanje besednega, predstavnega in gibalnega načina učenja, 

pri čemer se otrok razvija na kognitivnem, čustveno-socialnem in psihomotoričnem področju. 

Navežemo se tudi na najnovejša spoznanja s področja nevroznanosti, ki podpirajo vključevanje 

gibanja v učni proces (Osgood–Campbell, 2015; Tancig, 2015). Poleg tega z integracijo ustvarjalnega 

giba v pouk pri učencih razvijamo tudi kompetence vezane na kulturno-umetnostno vzgojo 

(Russell, Zembylas, 2007). Glede na mnenje Bandure (1997), da učiteljeva prepričanja o lastni 

učinkovitosti vplivajo tudi na to, kako bodo izvajali učne aktivnosti v razredu oziroma preizkušali 

nove poučevalne pristope, smo v teoretičnem delu opredelili samoučinkovitost in povezanost 

zaznane neučinkovitosti z izgorelostjo učitelja. Eden izmed ciljev naše raziskave je bil namreč 

ugotoviti, kako učitelji zaznajo lastno samoučinkovitost in izgorelost v povezavi s stališči in 

prepričanji o ustvarjalnem gibu. 

Ustvarjalni gib je sodoben učni pristop, saj spodbuja aktivno vlogo učencev pri pouku, njihovo 

participacijo in ustvarjalno reševanje problemov. Opredelimo ga kot sodelovalno oziroma 

kolaborativno učenje, saj znanje nastaja v socialnem kontekstu. S. Tancig in Kordeš (2010) 

razlagata, da pri kolaborativnih oblikah učenja učenci sodelujejo v skupnem pogovoru in 

sprejemanju dogovorov. Pri dejavnostih ustvarjalnega giba učenje velikokrat poteka tako, da učenci 

v skupini dobijo nalogo oziroma problem, ki ga s skupnim dogovorom rešijo v obliki gibalne 
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ponazoritve. Skupine nato predstavijo svoje ideje ostalim skupinam. C. Peklaj (2001) meni, da 

sodelovalno učenje spodbudi učence, da so v učnem procesu aktivni, pri čemer se učijo različnih 

strategij in postopkov reševanja problemov, iskanja rešitev ter pridobivajo socialne veščine. 

Integracija ustvarjalnega giba v pouk glede na naše izkušnje in rezultate doktorske raziskave 

omogoča razvijanje omenjenih kompetenc. Spodbujanje dialoga med učenci in med učenci in 

učiteljem (na verbalni in neverbalni ravni) povezuje učence v skupnost, kjer imajo možnost 

predstaviti svoja stališča in slišati mnenja drugih. S. Rutar (2013) poudari, da je za dialog značilno 

izražanje sebe, svojih občutij in stališč. Pri iskanju gibalnih rešitev je pomemben vidik, da otroka 

spodbujamo k samoizražanju in dialogu, pri čemer ni samo ene pravilne rešitve – pristop je 

naravnan k uspehu, saj ne obstajajo napačni gibi, ko učenec izraža samega sebe. 

Z vidika osrednje ideje izkustvenega učenja – da se posameznik najbolje in največ nauči, če stvari 

sam preizkuša in je v procesu učenja aktiven – lahko ustvarjalni gib umestimo med izkustvene oblike 

učenja, ki spodbujajo globlje razumevanje učnih vsebin in iskanje izvirnih rešitev. L. Plut Pregelj 

(2005) pravi, da lastne izkušnje učencem pomagajo pridobiti, razumeti in osmisliti znanje. O tem 

pričajo tudi učitelji v naši raziskavi, ki menijo, da ustvarjalni gib omogoča učencem z različnimi 

učnimi zmožnostmi lažje razumevanje učne snovi in trajnejše znanje.  

Izkustveno učenje poveže učenčevo čutno, čustveno izkušnjo, razmišljanje, analiziranje in delovanje 

v celoto – gre za celostno učenje (Marentič Požarnik, 2000). Celostno učenje poveže besedni, 

predstavni in gibalni način učenja ter upošteva čustvene in socialne potrebe učencev (Marentič 

Požarnik, 2008), kar je značilno tudi za ustvarjalni gib kot učni pristop. Ob izražanju učnih vsebin 

skozi gib, pri čemer se poleg neverbalne spodbuja tudi verbalna komunikacija, se skozi sodelovanje 

v skupini, gibanje, stik – dotik vzpostavljajo socialne vezi med učenci (in med učenci in učiteljem) v 

prijetnem učnem okolju. O vplivu ustvarjalnega giba na otrokov čustveno-socialni razvoj pričajo že 

predhodne raziskave (Kroflič, 1999; Griss, 1998; Skoning, 2008; Geršak, 2007), prav tako pa učitelji 

v naši raziskavi poudarjajo pomen  ustvarjalnega giba za dobro počutje učencev (in učiteljev) ter za 

krepitev pozitivnih medosebnih odnosov. S tem se ustvarjalni gib lahko umesti tudi med učne 

pristope, ki jih zagovarja pozitivna psihologija, naslanjajoč se na dobro počutja oziroma elemente 

psihičnega blagostanja, ki jih učitelji v naši raziskavi izpostavijo. 

Z vidika sodobnih dognanj s področja nevroznanosti se opremo na izsledke raziskav, ki poudarjajo 

pomen gibanja za percepcijo, predstavljivost, mišljenje, komunikacijo, kognitivni razvoj, čustva in 

zavest (po Gibbs, 2010) – empirični dokazi iz različnih omenjenih področij podpirajo tesno 

povezanost med človekovo telesno oziroma gibalno dejavnostjo in psihičnimi procesi (prav tam). 



 

245 

245 SKLEPNE UGOTOVITVE IN RAZMIŠLJANJA 

Sicer sta že Piaget (1926, 1952) in M. Montessori (1988) poudarjala, da se um razvija tudi skozi 

telesne dejavnosti, z novejšimi raziskavami pa se pri učenju vse bolj postavlja v ospredje tudi 

človekovo telo (in gibanje le tega). Govorimo o tako imenovanem utelešenju oziroma utelešeni 

kogniciji. Gibbs (2010) meni, da se otrokova percepcija in kognicija začne in je osnovana na utelešeni 

akciji. Pri uporabi ustvarjalnega giba pri pouku je to pomemben vidik učenja. S. Tancig (1987, str. 43) 

izpostavi, da učenje z gibom igra »pomembno vlogo v spoznavanju teoretičnih pojmov in znanj, ker 

omogoča aktiviranje večih senzornih področij in ima visoko motivacijsko vrednost«. Pri tem se 

prepletata občutenje svojega telesa in občutenje drugih, kar se manifestira kot utelešeni dialog 

(Antilla, 2015). Poleg tega vključevanje gibalnih aktivnosti v učni proces poveča pozornost in 

aktivno sodelovanje otrok pri učenju (Tancig, 1987), kar se je izkazalo tudi v naši raziskavi. Še 

posebno na področju treninga izvršilnih funkcij ima ustvarjalni gib kot učni pristop mnogo 

potencialov, saj na njihov razvoj po mnenju S. Tancig (2013) lahko vplivamo z edukacijo in 

ustvarjanjem varovalnih dejavnikov, kot so dobra poučevalna praksa, pozitivna klima, motivacija, 

pozitivna čustva ter spodbujanje socialnih interakcij – te dejavnike po mnenju učiteljev, ki so 

sodelovali v naši raziskavi, ustvarjalni gib kot učni pristop tudi ustvarja. Iz tega lahko sklepamo, da 

z dobro poučevalno prakso pripomoremo k razvijanju posameznikove relizientnosti29.  

Opozoriti je pomembno tudi na različne ravni intelektualnega delovanja. Z vidika nekaterih 

klasifikacij kognitivnih funkcij po Guilfordu, Bloomu, Gagneju in Marzanu30 je mogoče načrtovati 

gibalne dejavnosti, ki podprejo tako nižje kot tudi višjenivojske oblike znanja (na primer pomnjenje 

informacij s pomočjo gibalnih iger ali pa reševanje problemov in spodbujanje divergentnega 

mišljenja ob različnih gibalnih dejavnostih). Ob tem smo pozorni tudi na klasifikacijo s področja 

                                                             

29  Relizientnost je sposobnost prilagajanja posameznika v določenem okolju oz. situaciji, kljub težavam, ki so sicer 
prisotne (Tancig, 2013). 
30  Taksonomije učnih ciljev opredelijo klasifikacijo učnih ciljev po določenih kriterijih. Bloom in sodelavci (1956) so 
oblikovali taksonomijo kognitivnih, konativnih in psihomotoričnih učnih ciljev. Na kognitivnem področju so opredeljene 
naslednje stopnje: znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje. V prenovljeni obliki po Andersonu in 
Krathwohlu (2001) je zamenjan vrstni red hierarhičnih stopenj in sicer si taksonomske stopnje sledijo od zapomnitve, 
preko razumevanja, uporabe, analize do vrednotenja in ustvarjanja (sinteze). Hierarhično najvišje je razvrščena stopnja 
ustvarjanja, pomembna sprememba pa je tudi določitev različnih vrst znanja na vsakem posameznem taksonomskem 
nivoju, in sicer: poznavanje dejstev, pojmovno znanje, proceduralno znanje in metakognitivno znanje. Marzanova (1997) 
taksonomija razlikuje med vsebinskimi in vseživljenjskimi ali procesnimi znanji, ki se nadalje delijo na kompleksno 
razmišljanje, procesiranje podatkov, komuniciranje, sodelovanje v skupini in razvoj miselnih navad. V Gagnejevi 
taksonomiji (Marentič Požarnik, 1995) so dosežki učencev razvrščeni na tri ravni: osnovna in konceptualna znanja, 
proceduralna znanja in problemska znanja (Anderson& Krathwohl, 2001; Marentič Požarnik, 1995; Marzano, 1997; Bloom, 
Englehart, Furst, Hill & Krathwohl, 1956). 
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psihomotoričnega razvoja, kjer posegamo tudi po najvišje klasificiranih gibalnih dejavnostih, kot je 

kreacija.  

Poleg tega pristop spodbuja ustvarjalnost učencev in učiteljev (Kroflič, 1999) in temelji na učenju z 

in skozi umetnost. N. Renfro (1982, str. 15) meni, »da se z vključevanjem dejavnosti z estetsko-

kreativnega področja (kot npr. gledališče, gib, glasba, lutke ipd.), močno poveča učinkovitost 

tradicionalnih metod poučevanja«. O tem pričajo tudi mnenja učiteljev, ki so bili vključeni v našo 

raziskavo. 

Dodaten argument za vključevanje ustvarjalnega giba v pouk je fizična aktivnost otrok. 

Prekomerna debelost otrok se je v Združenih državah Amerike v zadnjih tridesetih letih potrojila 

(ArtsEdge, 2013, Davies, 2007). Integracija giba v učenje pripomore k razgibanosti, okretnosti, 

koordinaciji, prostorskemu zavedanju, izražanju in motoričnim sposobnostim in je dejavnost, v 

katero se lahko vključijo tudi invalidni otroci (prav tam). Poleg tega ustvarjalni gib kot univerzalni 

jezik omogoča alternativne načine ugotavljanja učenčevega razumevanja snovi (Fowler, 1994), še 

posebno pri otrocih, ki imajo komunikacijske (npr. jecljanje) ali učne težave.  

Poleg navedenih kinestetičnih in fizičnih koristi ima ustvarjalni gib, kot meni S. Griss (2013), pozitivne 

učinke tudi na kognitivnem in čustveno-socialnem področju, saj gibanje pripomore k učnim 

procesom, ki potekajo v možganih, omogoča izražanje, neverbalno osmišljanje, pozornost, 

vztrajnost pri učenju,  samoraziskovanje, poveča samozaupanje, medosebno povezanost, čustveno 

doživljanje, ustvarjalnost in razvoj sodelovalnih sposobnosti. 

Rezultati primera dobre prakse – pilotskega dela naše raziskave, ki smo ga opravili na Osnovni šoli 

Trnovo, ki na razredni stopnji že vrsto let v svoj program vključuje Wambachovo konvergentno 

pedagogiko, so nam bili v pomoč pri oblikovanju programa izobraževanja za učitelje iz UG in 

priprave baterije vprašalnikov. V fokusni skupini, ki so jo sestavljale štiri učiteljice, ki po Wambachovi 

metodologiji integrirajo učenje skozi gib v pouk, smo preverili, kakšne so prednosti, 

pomanjkljivosti, priložnosti in ovire tovrstne integracije giba. Rezultati SWOT analize in 

polstrukturiranega intervjuja z učiteljicami, ki smo jih obširneje predstavili pri odgovoru na RV1,  

pričajo o  mnogih prednostih oziroma priložnostih, ki jih učenje skozi gibanje in posledično 

integriranje plesne umetnosti prinaša v razred, tako pri učencih kot pri učiteljih. Učencem po 

mnenju učiteljic tako učenje omogoča celosten, harmoničen razvoj, razvijanje socialnih 

kompetenc, spodbuja afektivni razvoj, domišljijo, kreativnost in pozitivno klimo v razredu. 

Prednosti se kažejo tudi na kognitivnem področju, pri čemer je poudarek predvsem na pridobivanju 
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trajnejšega znanja in komunikacijskih zmožnostih. Učiteljice izpostavijo, da tovrstni pristop 

pomaga otrokom s posebnimi potrebami pri učenju, sodelovanju v skupini in dobrem počutju v 

razredu. Pomembna je ugotovitev, da vnašanje giba v pouk pri učiteljicah spodbuja spreminjanje 

lastnih strategij poučevanja, inovativnost, osebno rast in boljše zaznavanje lastne učinkovitosti.  

V manjši meri so omenjene tudi nekatere pomanjkljivosti oziroma težave, ki jih tovrstno poučevanje 

prinaša in so predvsem organizacijske narave – vezane na prostor, ki bi moral biti dovolj velik za 

izvajanje gibalnih dejavnosti, časovno prilagoditev, omejitev z urniki, učnimi načrti s predmetno 

naravnanostjo in pomanjkanje znanja s področja UG. Zaradi omenjenih pomanjkljivosti bi bilo 

smiselno razmisliti o možnostih reorganizacije razredov – tako z vidika postavitve miz in stolov kot 

z vidika časovne in vsebinske razporeditve učne snovi tekom dneva – kar bi omogočalo bolj 

fleksibilno vključevanje gibanja, manj sedečega učenja, več izkustvenega in aktivnega učenja, 

kolaborativnih pristopov in naravnanosti pouka k dobremu počutju učencev (tako fizičnemu kot 

mentalnemu). To podpirajo tudi ugotovitve s področja nevroznanosti (Sousa, 2011). 

Učiteljice so poudarile pomen kontinuitete izobraževanja, ki jih spodbuja k vnašanju različnih 

gibalnih dejavnosti pri svojem delu, zato je pomembno, da se imajo bodoči (v okviru študija) in 

sedanji učitelji (v okviru stalnih strokovnih izobraževanj) možnost seznanjati z ustvarjalnim gibom 

kot učnim pristopom. Po mnenju učiteljic je ključna spodbuda s strani vodstva, oziroma pozitivno 

sprejemanje poučevalnega pristopa s strani kolegov in/ali staršev.  

V glavnem delu raziskave smo z baterijo vprašalnikov raziskali učiteljevo polje stališč, prepričanj, 

znanja in uporabe ustvarjalnega giba kot učnega pristopa pred in po vključitvi učiteljev v program 

usposabljanja iz UG. Pridobljene podatke smo primerjali v odnosu do učiteljeve izgorelosti in 

zaznave samoučinkovitosti pri poučevanju, ki izhaja iz socialne kognitivne teorije Alberta Bandure 

(1997), in je opredeljena kot prepričanje v lastne zmožnosti nadzora nad lastno dejavnostjo in 

okoljem. S triangulacijo metod – uporabo kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih pristopov – 

lahko izpeljemo več ugotovitev.  

 Več kot polovica učiteljev udeleženih v raziskavi (58,9 %) pred izvedenim izobraževanjem ni 

imelo izkušenj, oziroma je imelo malo izkušenj z ustvarjalnim gibom kot učnim pristopom, 

kar kaže na nesistematično izobraževanje učiteljev za tovrstni pristop poučevanja in 

posledično nepoznavanje ustvarjalnega giba kot načina učenja in poučevanja med 

slovenskimi učitelji. Izvedba izobraževanja o UG je pomembno vplivala na zvišanje 

poznavanja in posledično uporabe tega pristopa. V praksi se vse bolj kaže interes za 
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tovrstno izobraževanje, zato bi bilo smiselno razmisliti o poglobljenem študiju področja (z 

več kontaktnimi urami kot doslej) že v okviru rednega študija. 

 Pri vseh skupinah učiteljev, ne glede na različne variable, so se po izvedbi izobraževanja 

izboljšala stališča do UG kot učnega pristopa, prav tako se je zvišala zaznava lastne 

učinkovitosti, medtem ko se je občutje izgorelosti zmanjšalo. V največji meri so stališča do 

uporabe UG po izvedbi izobraževanja izboljšali v smeri celostnega učenja učitelji brez znanja 

in izkušenj z UG, pri katerih se je hkrati po izvedbi izobraževanja v največji meri zvišala 

zaznava samoučinkovitosti, občutje izgorelosti pa se je zmanjšalo.  

 Iz rezultatov je z višanjem izkušenj in znanja o UG razviden trend rasti pozitivnih stališč do 

UG kot učnega pristopa. Prav tako se pri učiteljih z višanjem znanja in izkušenj z UG viša tudi 

zaznava samoučinkovitosti. Občutje izgorelosti je najvišje pri učiteljih brez znanja in 

izkušenj z UG. Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da izobraževanje učiteljev iz UG in uporaba 

pristopa v razredu pripomore k psihičnemu blagostanju učiteljev. 

 Učitelji so po izobraževanju iz UG najvišje strinjanje izrazili s trditvami, ki se pri učencih 

nanašajo na vsebine povezane z učenjem – da učenje skozi ustvarjalni gib pripomore k 

boljšemu razumevanju učne snovi in trajnejšemu znanju, deluje motivacijsko, izboljša 

zbranost pri učencih, vpliva na domišljijo in kreativno mišljenje otrok. Prav tako se z 

uporabo ustvarjalnega giba po mnenju učiteljev krepi čustveno-socialno področje, saj se 

učitelji strinjajo, da učni pristop spodbuja razvoj otrokove samozavesti, omogoča sprostitev 

otrok, vpliva na boljše odnose med učenci in med učenci in učiteljem ter na dobro počutje 

tako učencev kot tudi učiteljev.  

 Učitelji ob integraciji ustvarjalnega giba v pouk izpostavijo spreminjanje lastnih strategij 

poučevanja in ob tem tudi osebnostno rast, zadoščenje in užitek ob tovrstnem poučevanju, 

kar so nekateri pokazatelji psihičnega blagostanja. O dobrem počutju, zmanjšani percepciji 

izgorelosti in višji zaznavi samoučinkovitosti ob poučevanju z uporabo ustvarjalnega giba 

pričajo tudi učitelji, ki ustvarjalni gib redno vključujejo v svoje delo – z njimi se srečujemo v 

praksi in na različnih simpozijih oziroma izobraževanjih, ki jih vodi doktorska kandidatka ali 

pa drugi strokovnjaki.  

 Po izobraževanju so se pri učiteljih načini in pogostost vključevanja ustvarjalnega giba v 

pouk spremenili v smeri celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja. Učitelji po 

izobraževanju pogosteje izvajajo učne ure z ustvarjalnim gibom tudi v namene razlage 

učne snovi, utrjevanja znanja ter preverjanja znanja. Dosedanje študije kažejo, da učitelji 

uporabljajo gib predvsem za motiviranje in sprostitev učencev, uporaba v druge namene pa 

je praktično zanemarljiva (Geršak, 2007), tako da so omenjeni rezultati zelo spodbudni. 
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 Učitelji so po izobraževanju navedli, da ustvarjalni gib uporabljajo najpogosteje pri glasbi, 

slovenskem jeziku, matematiki in pri naravoslovju, manj pa pri likovni umetnosti in 

družboslovju. V nadaljnjih oblikah izobraževanja bo potrebno področji družboslovja in 

likovne umetnosti še bolj poudariti. Na področju likovne umetnosti smo že izvedli 

primerjavo eksperimentalne skupine otrok tretjega razreda, ki so bili poleg klasičnih metod 

in oblik dela pri urah likovne umetnosti deležni tudi ustvarjalnega giba za motivacijo in 

razlago likovnih pojmov, s kontrolno skupino učencev, kjer je bila uporabljena klasična 

oblika dela. Rezultati pričajo, da so učenci eksperimentalne skupine bolje razumeli likovne 

pojme, oziroma jih doživeli na celosten način in se pri izvajanju likovne naloge ustvarjalneje 

oziroma uspešnejše izražali v primerjavi s kontrolno skupino (Geršak, Prunk, 2010). Na 

področju družboslovja je v teku raziskava medpredmetnega povezovanja naravoslovja in 

družboslovja z didaktičnimi pristopi s področja umetnosti in giba (ustvarjalni gib in lutka). 

Pouk v šoli bo povezan z obiskom muzeja, kar bo osnova za oblikovanje modela 

medpredmetnega povezovanja z vključevanjem zunanje inštitucije.31 

 Odzivi učencev na učenje skozi gibalne dejavnosti so bili po mnenju učiteljev že pred 

izvedbo izobraževanja v glavnem pozitivni, po izobraževanju pa so učitelji odziv otrok na 

učenje skozi gibalne dejavnosti ocenili kot statistično značilno bolj pozitiven v primerjavi z 

odzivom pred izvedbo izobraževanja. O tem priča tudi kvalitativna analiza odgovorov 

učiteljev. Ti rezultati se skladajo tudi z drugimi raziskavami s tega področja, ki poročajo o 

visoki motiviranosti učencev, dobrem razumevanju učne snovi in dobrem počutju (Geršak, 

2007; Griss, 2013; Anttila, 2015). 

 Pri integraciji UG pri delu z otroki s posebnimi potrebami so učitelji mnenja, da s tovrstnim 

učenjem in poučevanjem največ pridobijo otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo 

ter zavrti otroci. Po izobraževanju se je zvišal delež učiteljev, ki menijo, da z integracijo UG 

največ pridobijo tudi nadarjeni otroci. Glede na omenjene rezultate bi bilo potrebno še bolj 

dodelati modele integracije UG za različne skupine učencev s posebnimi potrebami. 

 Z vidika učitelja se je ob integraciji giba v poučevanje po izvedenem izobraževanju zvišala 

percepcija lastne učinkovitosti, ki se je odražala pri vseh kategorijah – z vidika poučevanja, 

discipline, upoštevanja razreda in organizacije.  

                                                             

31 Raziskava bo potekala v letu 2016/2017 v okviru internega projekta na UL PeF z naslovom Medpredmetno povezovanje 
– naravoslovje, družboslovje in umetnost (nosilka dr. Maja Umek, sodelujoče v raziskavi dr. Darja Skribe-Dimec, Vesna 
Geršak, dr. Helena Korošec, dr. Irena Hergan). 
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 Prav tako se je po izobraževanju z vseh vidikov znižala tudi stopnja zaznane izgorelosti pri 

učiteljih – tako z vidika iztrošenosti, nedoseganja ciljev kot depersonalizacije. 

 Ugotovili smo, da so s percepcijo samoučinkovitosti povezana stališča učiteljev. Iz tega 

lahko sklepamo, da z zvišanjem učiteljevih stališč do UG zvišamo tudi njihovo zaznavo 

samoučinkovitosti. Ti rezultati nas spodbujajo k še bolj načrtnemu vključevanju UG v 

različne formalne in neformalne oblike izobraževanja za učitelje. 

 

Slika 14: Model učenja z ustvarjalnim gibom z vidika različnih komponent 

Glede na teoretične pristope, izsledke različnih študij in rezultate naše raziskave lahko zaključimo, 

da integracija ustvarjalnega giba v pouk naredi učenje bolj smiselno, saj učenci povezujejo fizično, 

čustveno in kognitivno navezavo učne snovi s kontekstualnim okoljem, kar pripomore k pomnjenju 

vsebin. Lahko trdimo, da se učinki ustvarjalnega giba izražajo na fizičnem, kognitivnem, 

vedenjskem, čustvenem, socialnem in umetnostnem področju učenja. Ob tem je potrebno 

poudariti, da se pozitivni učinki po mnenju učiteljev ne odražajo le pri učencih, temveč tudi pri njih 

samih. Vsekakor so za uspešno integracijo giba v pouk ključna pozitivna učiteljeva stališča do 
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pristopa in znanje za izvajanje pouka skozi ustvarjalni gib.  Učitelji navajajo tudi ostale pomembne 

dejavnike, kot so podpora vodstva in sodelavcev ter fleksibilnost učnega načrta ter prostorske 

organizacije razreda. Menimo, da je v prihodnje potrebno različna izobraževanja s področja 

ustvarjalnega giba v obliki seminarjev približati tudi učiteljem, ki do tovrstnega poučevanja nimajo 

osebnih afinitet. Prepoznavanje pristopa pa bi se lahko izboljšalo tudi s pomočjo dodatne strokovne 

literature in ostalih oblik izobraževanja ter obveščanja, ki jih bo potrebno še dodelati (slika 14). 

Zaključujemo, da doktorska disertacija predstavlja izvirni znanstveni prispevek v raziskavi in 

kompleksnem vpogledu ter razjasnitvi različnih kognicij učitelja v povezavi z implementacijo in 

uporabo ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalnem procesu na različnih predmetnih področjih 

ter pri učencih z različnimi učnimi zmožnostmi. S poglobljenim študijem teorij o vlogi gibalnih 

dejavnosti pri vsestranskem razvoju in učenju v osnovni šoli in primerjalno analizo teoretičnih 

konceptov in metod smo ovrednotili ustvarjalni gib kot celostni in izkustveni učni pristop v osnovni 

šoli, ki spodbuja aktivno participacijo otrok in sodelovalne oblike učenja. Poleg tega so izsledki 

naše raziskave osvetlili integracijo ustvarjalnega giba v pouk z vidika učenja in poučevanja z 

umetnostjo in skozi umetnost. Plesna umetnost namreč nima svojega mesta v trenutnem 

slovenskem šolskem kurikulumu, zato integracija ustvarjalnega giba v različna predmetna področja 

v osnovni šoli poleg doseganja ciljev kurikularnega področja omogoča tudi doseganje ciljev 

umetnostnega področja – v našem primeru ciljev plesne umetnosti. Ob učenju z uporabo 

ustvarjalnega giba se otrok tudi motorično razvija, raziskuje različne elemente plesa in ima možnost 

samoizražanja. 
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8.1 PREDLOGI APLIKACIJE UGOTOVITEV V PRAKSO 

Eden od osnovnih namenov doktorske disertacije je oblikovati program usposabljanja učiteljev za 

uvajanje ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v osnovni šoli. Po načelih celostnega in 

izkustvenega učenja/poučevanja smo izobrazili skupino učiteljev za uporabo ustvarjalnega giba kot 

učnega pristopa na različnih vzgojno-izobraževalnih področjih v osnovni šoli. 

Na podlagi izsledkov znanstvene in strokovne literature, rezultatov študije primera dobre prakse, 

dolgoletnih izkušenj izobraževanja študentov različnih oddelkov pedagoških fakultet, vodenja 

strokovnih usposabljanj učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in 

vključevanja ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v različne starostne skupine otrok in mladih, 

smo razvili avtorski model izobraževanja s področja ustvarjalnega giba kot učnega pristopa. Ta 

temelji na modelu aktivnega, sodelovalnega in izkustvenega učenja in je načrtovan kot cikličen 

proces učenja po Kolbu (1984), v katerem se ustvarja znanje s teoretično podkrepitvijo oziroma 

abstraktno konceptualizacijo in s pretvorbo  posameznikove izkušnje skozi konkretne izkušnje na 

delavnicah. Sledi prenos znanja v prakso – aktivna uporaba ustvarjalnega giba v razredu oziroma 

eksperimentiranje. Po izvedenih učnih urah v razredu učitelj reflektira tovrsten način učenja in 

poučevanja, pri čemer samorefleksijo deli z ostalimi učitelji na ponovnem izobraževanju (slika 15). 

konkretna
izkušnja

učiteljeva uporaba 
UG v razredu 

načrtovanje in 
preizkušanje

različnih 
dejavnosti UG 

na izobraževanju

predstavljen model
učenja in poučevanja

skozi UG (teorija, 
primeri integracije)

razmišljujoče
opazovanje

aktivno
eksperimentiranje

abstraktna
konceptualizacija

učiteljeva
samorefleksija 

 

                            Slika 15: Model izobraževanja iz UG za učitelje, prilagojen po Kolbu  
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Aplikativni prispevek disertacije je oblikovan in v praksi preverjen model izobraževanja s področja 

ustvarjalnega giba za učitelje, ki predstavlja pomemben doprinos k formalnim in neformalnim 

oblikam izobraževanja učiteljev. Prav tako je bil tekom izobraževanja znotraj obstoječih učnih 

načrtov za prvo in drugo triletje osnovne šole izoblikovan model učenja in poučevanja skozi 

ustvarjalni gib za učence. Učitelji so ustvarjalni gib integrirali v različna predmetna področja, 

oziroma so ga bili deležni učenci z različnimi učnimi zmožnostmi. Skozi refleksijo sodelujočih 

učiteljev, ki so poročali o načinih integracije giba v razredu, odzivih učencev in lastnem počutju 

učiteljev ob tovrstnem poučevanju, smo nadgrajevali načrtano izobraževanje, udeleženci pa so 

pridobivali preverjene nove ideje za implementacijo različnih gibalnih dejavnosti v pouk.  
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8.2 OMEJITVE RAZISKAVE IN PREDLOGI ZA RAZISKOVANJE V PRIHODNJE 

Predstavljene ugotovitve je potrebno obravnavati z ozirom na nekatere potencialne omejitve z 

metodološkega in vsebinskega vidika. Poleg tega pa se po izvedeni raziskavi odpirajo številne ideje 

in možnosti za nadgradnjo raziskave. 

 Vzorec učiteljev je bil izbran namensko – v raziskavo smo vključili učitelje, ki so se preko 

Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju (2011/12 in 2012/13) prijavili na izobraževanje s področja ustvarjalnega 

giba, ki ga je oblikovala in izvajala doktorska kandidatka. Iz tega lahko sklepamo, da so 

učitelji imeli motiv za udeležbo na izobraževanju in posledično pozitivna stališča do 

ustvarjalnega giba kot učnega pristopa. Zanimivo bi bilo raziskati stališča učiteljev do 

ustvarjalnega giba kot učnega pristopa na širši populaciji učiteljev – tudi tistih, ki se 

samoiniciativno ne prijavljajo na izobraževanja s področja ustvarjalnega giba. V prihodnje 

bi bilo smiselno raziskati tudi stališča učiteljev, ki poučujejo na predmetni stopnji, saj se 

pozitivni učinki pristopa po mnenju učiteljev kažejo prav tako pri starejših učencih. Poleg 

tega bi bilo zanimivo v raziskavo vključiti učitelje, ki poučujejo v osnovnih šolah s 

prilagojenim programom, saj so v naši raziskavi učitelji omenjali otroke z različnimi 

posebnimi potrebami, ki so ob učenju skozi ustvarjalni gib pridobili na različnih področjih 

razvoja. 

 Uporabljena baterija merskih pripomočkov je bila sestavljena posebej za namene 

raziskave, saj še ni na voljo ustreznih merskih pripomočkov s preverjenimi merskimi 

karakteristikami. Po preverjanju veljavnosti in zanesljivosti smo vprašalnik za učitelje o 

stališčih in prepričanjih o UG (VSPUG) nekoliko skrajšali oziroma priredili, da smo dosegli 

boljše psihometrične lastnosti vprašalnika.  

 V raziskavi smo poleg stališč učiteljev do UG kot učnega pristopa preverjali tudi učinke, ki 

jih učitelji ob integraciji UG v pouk zaznavajo pri učencih z različno učno uspešnostjo 

oziroma brez ali s posebnimi potrebami. Ker so učiteljeva opažanja lahko subjektivna, bi bilo 

v nadaljnje pomembno raziskati te učinke pri učencih z neposrednim opazovanjem in 

merjenjem učinkov, ki bi se kazali pri učencih, ki bi bili poučevani z uporabo ustvarjalnega 

giba v primerjavi z učenci, ki takega poučevanja ne bi bili deležni – v obliki eksperimenta. 

Tovrstna raziskava že poteka na UL PeF v okviru internega raziskovalnega projekta. V letu 

2015 so bili v obliki preliminarne študije raziskani nekateri vidiki integracije ustvarjalnega 

giba v pouk (Smrtnik Vitulić idr., 2015), poleg tega pa se je pričelo z načrtovanjem raziskave 

o učinkih ustvarjalnega giba pri učencih 2. razreda osnovne šole (nosilka internega projekta 
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v 2015 Vesna Geršak). V letu 2016 se bo preverjalo, kako se uporaba ustvarjalnega giba pri 

pouku povezuje z različnimi področji razvoja učencev 2. razreda (nosilka internega projekta 

dr. Helena Smrtnik Vitulić). Omenjene povezave bomo iskali s pomočjo objektivnih meritev, 

npr. preverjanje znanja učencev z vnaprej pripravljenimi preizkusi znanja (po izvedbi učnih 

ur), preverjanje socialnih odnosov (npr. s sociometričnim preizkusom pred in po izvedbi 

učnih ur), prepoznavanje čustev učencev (z opazovalno shemo, vprašalnikom in skupinskim 

pogovorom med in po izvedbi učnih ur), merjenje gibalne ustvarjalnosti (Torrance-ov 

preizkus ustvarjalnosti pred in po izvedbi učnih ur) in preverjanje nekaterih indikatorjev 

telesne aktivnosti (z nošenjem merilnika med učnimi urami). 

 Glede na to, da smo pripravili smernice za nadaljnje izobraževanje učiteljev, bi bilo 

priporočljivo izvajati izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju na osnovi ugotovitev raziskave. Stališča učiteljev do ustvarjalnega giba in 

učinkovitost izobraževanja bi lahko preverjali iz različnih vidikov; v odnosu na učiteljevo 

zaznavo samoučinkovitosti in izgorelosti (kot v naši raziskavi), z vidika ustvarjalnosti 

učiteljev in/ali njihovega psihičnega blagostanja. 

 Z aplikativnega vidika bi bilo koristno proučiti različne primere dobre prakse integracije 

ustvarjalnega giba v proces vzgoje in izobraževanja. Nekateri tovrstni primeri dobre prakse 

že obstajajo (npr. Geršak, 2014; Godler idr., 2015). Pomembno bi bilo še bolj načrtno 

spremljanje, dokumentiranje in evalviranje dobrih praks integracije ustvarjalnega giba v 

pouk za dosego ciljev na različnih področjih otrokovega razvoja.  

 Prav tako bi bilo z aplikativnega vidika dobro razviti in preveriti model sodelovanja učitelj – 

študent pedagoške fakultete – plesni umetnik, ki smo ga kot obliko integriranja 

ustvarjalnega giba v pouk pričeli razvijati na Pedagoški fakulteti UL v študijskem letu 2014/15 

v okviru internega projekta Ustvarjalni gib – most med izobraževanjem in umetnostjo32 in 

se že udejanja v praksi (Geršak, Smrtnik Vitulić, Prosen, 2015).  

 

 

                                                             

32 Interni projekt Ustvarjalni gib – most med izobraževanjem in umetnostjo (vodja Vesna Geršak, sodelujoči dr. Helena 
Smrtnik Vitulić, dr. Simona Prosen, študentje razrednega pouka in predšolske vzgoje ter zunanji sodelavci – plesni 
umetniki, učiteljice na osnovnih šolah, JSKD in Muzej in galerije mesta Ljubljane poteka na Pedagoški fakulteti UL kot 
povezovalni projekt, ki razvija model sodelovanja med učitelji – študenti – umetniki pri integraciji ustvarjalnega giba kot 
učnega pristopa v vzgojno-izobraževalni sistem). 
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9 EPILOG 

Ob vseh dognanjih v procesu raziskovanja in nastajanja doktorske disertacije bi v zaključku želela 

izpostaviti tudi osebno refleksijo, vezano na poučevanje z in skozi ustvarjalni gib. Na delavnicah, ki 

jih izvajam za študente, neštetih izobraževanjih za učitelje, vzgojitelje in ostale strokovne delavce v 

vzgoji in izobraževanju, učnih urah z učenci v šoli ali pri dejavnostih ustvarjalnega giba z otroki v 

vrtcu, pa tudi gibalno-plesnih igrarijah z otroki različnih starosti v domačem okolju, vedno znova 

ugotavljam, kako me gibalno-plesno ustvarjanje bogati – mentalno, čustveno in telesno. Tako kot 

je v eni izmed refleksij na ustvarjanje skozi gib komentirala svoje počutje učenka prvega razreda: 

»Počutila sem se živo«, bi tudi sama temu lahko pritrdila. Na delavnicah ustvarjalnega giba se 

počutim živo. Čutim utrip srca, se igram z obliko giba, usmerjam svoje misli v gibne kreacije, se 

sprostim, povežem z udeleženci delavnice. Počutim se živo – zavedam se svojih misli, zaznav, 

počutja, čustev in telesa – govorimo lahko o tako imenovanem stanju zavesti v danem trenutku, ki 

je prav tako lastno čuječnosti – gre za namerno pozornost na sedanji trenutek (Kabat-Zinn, 2003).  

Biti z mislimi »tukaj in zdaj« – ko stopam, skačem, se vrtim, lebdim ... skozi prostor in čas. Z energijo. 

Ljudje, otroci ali starejši, ne glede na spol, raso in ostale razlike skozi gib širimo ideje, občutja, 

sporočamo. Včasih se le igramo z obliko, načinom gibanja ... Ko gledamo ustvarjalno gibanje, ples, 

sprejemamo sporočila, občutimo jih v naših telesih.  
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V tehnološko razvitih družbah potreba po fizičnih, utelešenih aktivnostih v vsakdanjem življenju, 

izražanju in komunikaciji izginja. Izginjanje fizične aktivnosti je za otrokov razvoj kritična, saj je 

raznolika fizična aktivnost osnova za zdrav razvoj in učenje. Utelešena aktivnost, ki vključuje 

celotno telo, je počasi nadomeščena z interakcijami v virtualnem svetu, kjer lahko zgradimo hiše in 

izbojujemo vojne brez uporabe fizične sile. Posledično je razumevanje fizične in socialne resničnosti 

resno ogroženo (Anttila, 2015).  

V oblikovanju šole prihodnosti vidim mnoge izzive. V raziskovanju sodobnih paradigem pojmovanja 

učenja in poučevanja, v katerih igra telo pomembno vlogo, ter vključevanju spoznanj s področja 

nevroznanosti, ki med drugim razstira vpogled v pomen gibanja v kognitivnih procesih. Ob tem se 

poraja misel, da bi bilo potrebno poseči ne le v spremembo poučevalnih pristopov, ampak tudi v 

oblikovanje prostorov za učenje – sedeče učenje, ki deli miselne, razumske in čustvene zmožnosti 

od telesnosti in čutnosti, namreč ne spodbuja celostnega razvoja otroka v tolikšni meri, kot to 

omogoča učenje z ustvarjalnim gibom. 

Za začetek predlagam, da že v šoli sedanjosti vsaj občasno odmaknemo stole … 
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11 PRILOGE 

11.1 SWOT ANALIZA – OPREDELITEV PREDNOSTI, POMANJKLJIVOSTI, 
PRILOŽNOSTI IN OVIR  

1. Analiza 

(S, +) PREDNOSTI, DOBRE STRANI 

 socializacija II 

 pridobivanje samozavesti 

 odpiranje vseh kanalov učenja II 

 razvijanje divergentnega mišljenja 

 razvijanje domišljije in kreativnosti II 

 ustvarjanje pozitivne klime razreda III 

 ustvarjanje pozitivnega odnosa učitelj – 

učenec 

 sproščanje 

 koncentracija 

(W, -) SLABOSTI, POMANJKLJIVOSTI 

 pomanjkanje opreme (CD predvajalnik, posnetki) I 

 pomanjkanje zbirke glasbe (CD knjižnice) 

 veliko časa porabiš za izbiro ustrezne glasbe 

 prostor – razred je premajhen, telovadnica ni vedno 

na voljo II 

 nerazumevanje pomena ITG nekaterih staršev II 

 nerazumevanje pomena celostnega učenja III 

(O, ?) PRILOŽNOSTI, MOŽNOSTI 

 nadgradnja lastnega dela 

 spreminjanje svojih lastnih strategij III 

 osvobajanje I 

 odpiranje v drugačne načine dela, poučevanja 

III 

 za lasten razvoj predstavitve lastnega dela 

drugim učiteljem 

 možnosti inovativnega razvoja I 

 

(T, !) GROŽNJE, OVIRE, NEVARNOSTI 

 odstopanje od klasične oblike moti »dvomljivce« II 

 pojmovanje ITG kot plesa – igranja in zapravljanja časa 

namenjenega športu II 

 agresivnost okolja, ki ne razume prednosti dejavnosti 

I 
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2. Analiza 

 

(S, +) PREDNOSTI, DOBRE STRANI 

 harmoničen razvoj otroka II 

 dobra komunikacija v skupini I 

 boljša komunikacija učitelj – učenec 

 uravnoteženo delo – kognitivno in socialno 

emotivno I 

 holističen pristop učenja I 

 novi vidiki iste teme, vsebine 

 zadovolji kinestetične tipe I 

 razvija domišljijo I 

 dobijo znanje iz umetniškega področja I 

(W, -) SLABOSTI, POMANJKLJIVOSTI 

 prostorske težave II 

 slaba časovna možnost pri predmetnem pouku II 

 premalo izobraževanja s področja na 

mednarodnem nivoju v Sloveniji 

 tehnične težave I 

 letni plan dela 

(O, ?) PRILOŽNOSTI, MOŽNOSTI 
 

 za uravnotežen odnos 

 za terapevtsko delo z otroki s posebnimi 

potrebami III 

 za dodatno obrazložitev tedenskih 

aktivnosti, vsebin I 

 za boljše sodelovanje 

 celosten pristop III 

 medpredmetno povezovanje III 

 možnost izobraževanja s pomočjo 

konvergentnega pristopa 

 možnost integracije novih metodologij III 

 razvoj samozavesti in osebnega zavedanja 

učencev in učiteljev I 

  

(T, !) GROŽNJE, OVIRE, NEVARNOSTI 

 

 zunanje institucije, ki ne razumejo pomena ITG II 

 predsodki drugih ljudi (kolegov, staršev in 

drugih) III 

 premalo znanja izvajalca I 
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3. Analiza 

(S, +) PREDNOSTI, DOBRE STRANI 

 socializacija otrok I 

 razvoj motorike 

 zavedanje sebe 

 dobra skupinska dinamika in organizacija I 

 terapija otrokom pri težavah z motoriko, 

vedenjem, koncentracijo I 

 dobro počutje I 

 celostna osebnost 

 celovit in integriran učni proces III 

 harmonija skupine 

 odprtost učitelja – prenašanje na otroke 

 pozitivna klima, dobra atmosfera III 

(W, -) SLABOSTI, POMANJKLJIVOSTI 

 nepoznavanje ITG-ja pri kolegih in drugih zunanjih 

gostih šole 

 učni načrti, ki so napisani preveč klasično II 

 ITG je pomemben za otroke, še zlasti v zgodnjem 

obdobju, zato ga je potrebno izvajati vsak dan – 

težava prostor in čas III 

(O, ?) PRILOŽNOSTI, MOŽNOSTI 

 vključenost ITG v učno-vzgojni proces pri 

pouku (delo z otroki v razredu) I 

 pri urah športa (razvijanje prostorske 

orientacije, ples, organizacija) 

 odprtost otrok 

 seminarji – kontinuirano izobraževanje kot 

spodbuda pri gradnji znanja za učitelja, ki 

mora imeti širino II 

 za šolo je to izjemnega pomena – 

prepoznavnost I 

(T, !) GROŽNJE, OVIRE, NEVARNOSTI 

 materiali, CD – glasba I 

 nerazumevanje drugih ljudi III 

 vodstvo šole mora imeti širino, znanje na tem 

področju, da lahko motivira učitelje za izvajanje 

ITG-ja II 
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4. Analiza 

(S, +) PREDNOSTI, DOBRE STRANI 

 socializacija otrok – skozi drugačen pristop II 

 zadostitev naravni potrebi po gibanju 

 doživljanje pojmov, procesov z lastno izkušnjo 

– učenje in poglabljanje I 

 notranja mirnost otrok 

 sredstvo z različnimi nameni (motivacija, 

učenje, utrjevanje) I 

 razbijanje klasičnega učnega procesa I 

 celostni pristop – naravna oblika učenja III 

 razvoj »drugačnega« učitelja I 

 medpredmetno povezovanje 

 pozitivna samopodoba otroka I 

(W, -) SLABOSTI, POMANJKLJIVOSTI 

 prostorska organizacija III 

 na nivoju šole časovna in predmetna organizacija 

– urnik – sploh v 2. triadi I 

 nepripravljenost sodelavcev sodelovati pri 

izvajanju in razumevanju pomena giba III 

 omejitve, ki jih prinaša učni načrt s predmetno 

naravnanostjo III 

  

(O, ?) PRILOŽNOSTI, MOŽNOSTI 

 povezovanje učencev na drugem nivoju 

(medrazredne, medoddelčne povezave) III 

 vzpostavitev »funkcioniranja« celotne šole na 

drugačnem nivoju I 

 terapija sodobnim otrokom III 

 prenovitev šolskega sistema (metodologija, 

časovna organizacija) 

 drugačna priprava učitelja na pouk – 

življenjska organizacija pouka III 

 

(T, !) GROŽNJE, OVIRE, NEVARNOSTI 

 zavedanje, da je dejavnost izredno pomembna, 

pa jo izvajaš premalokrat III 
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11.2 KODIRANJE INTERVJUJA S FOKUSNO SKUPINO     

 

 Pojmi Kategorije 

Začelo se je tako, da je Wambach imel seminar v Kranju na OŠ 

Primskovo in so bile vključene OŠ Bičevje, potem Gimnazija Vič 

in so povabili učitelje iz okolice. Se nas je veliko zbralo, prvo 

izobraževanje je trajalo teden dni in bila so 4 izobraževanja 

letno. Dobile smo potrdilo in jeseni začele s poučevanjem. 

Učiteljice opravile več 

izobraževanj po 

Wambachovi pedagogiki 

Izobraževanje 

Ste že na začetku opažale, da je vredno delati na tak način? 

Ja 

Že takoj na začetku 

pozitiven odnos do 

takega poučevanja 

Stališča do učnega 

pristopa 

A sta vidve, ki sta začeli s tem, že prej razmišljali o drugačnih 

pristopih ali kako je prišlo do tega? 

Ves čas smo iskali načine … 

Iskanje različnih načinov 

poučevanja 

 

Načini učenja 

smo imeli srečo, ker so bila Wambachova izobraževanja 

kontinuirana, imeli smo projekt, zaključno evalvacijo. Tako da 

smo imeli kontinuiteto skos. Potem pa jasno gradiš sam. 

Kontinuirano 

izobraževanja po 

Wambachovi metodi 

Izobraževanje 

In zdaj verjamete v to metodo? 

Jaz bi tako rekla. Ko sem s tem začenjala v tretjem razredu,  je 

bilo za tisti čas res nekaj zelo revolucionarnega, zelo 

drugačnega glede na splošni šolski sistem. 

Verjamejo v metodo – 

nov učni pristop 

 

Stališča do učnega 

pristopa 

 

Jaz sem se v tistem obdobju prepričala, da gre za pomembne 

stvari, ki so pomembne za življenje, da gre za pomembno 

vseživljenjsko učenje. Da so to stvari, ki jih bodo učenci 

potrebovali na predmetni stopnji in srednji šoli. Tako da to me 

je v bistvu zelo prepričalo. Da je to neka tista prava pot. 

Učenci pridobijo znanje 

za življenje – 

vseživljenjsko učenje, 

prepričanje v metodo 

Stališča do učnega 

pristopa 

 

Sočasno pa je bil ta ITG tisto, kar je res delalo stvar posebno.  ITG je bil novost, 

posebnost 

Stališča do učnega 

pristopa 

In je razvijalo stvari, ki se sicer niso razvijale. Razvoj novih kompetenc Znanje 

Kaj od  ITG-ja sta na začetku, ko sta začele uporabljati, najbolj 

opažale? Pa zakaj?  

Na začetku sem imela ITG kar vsak dan, moraš malo prilagoditi 

glede na prostor in otroke. Delali smo v razredu. Začeli smo 

dan vsako jutro s tem.  

Dnevna uporaba ITG-ja v 

razredu; Prilagoditve 

glede na prostor, otroke 

 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Jaz se spomnim, ko sem prvič prišla sem, sem ravno študirala 

Waldorfsko pedagogiko in evritmijo. Sem prišla iz Salzburga in 

sem tam res delala z otroki s posebnimi potrebami. V 

Waldorfski šoli, kjer je bila evritmija pomemben element 

samega dela. In to, kar smo študirali,  poezijo in glasbo skozi 

gib v povezavi z naravoslovjem in drugim, je bilo izredno 

 

 

Primerjava pristopa s 

študijem Waldorfske 

pedagogike in evritmije 

 

 

 

Stališča do učnega 

pristopa 
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zanimivo, ampak to, kar sem jaz kasneje videla pri kolegici, mi 

je bilo bližje današnji dobi, ker evritmija se res ukvarja samo s 

klasično glasbo večinoma in s poezijo. Ima vzorce, ki so zelo 

določeni in striktni.  

Medtem ko se mi je zdelo, da ta ustvarjalni gib, ki se tukaj 

uporablja, bolj daje možnost mladini, ki danes raste v tej 

družbi, taka kot je. 

Ustvarjalni gib prilagojen 

današnji mladini 

Stališča do učnega 

pristopa 

Daje različne zvrsti na različen način in da lahko umetnost 

povežemo z intelektualnim delom. 

Umetnost povežemo z 

intelektualnim delom 

Učenje skozi umetnost 

In všeč mi je bilo, ker je zelo podobno Waldorfski pedagogiki 

in antropozofiji. 

Primerjava ustvarjalnega 

giba z Waldorfsko 

pedagogiko 

Stališča do učnega 

pristopa 

Podobnost je, da je treba paziti pri mlajših otrocih, mlajši kot 

so, bolj je treba paziti, da ni to akademsko znanje edino, kar se 

z njimi počne. 

Prilagoditve učnih 

pristopov mlajšim 

učencem 

Stališča do učnega 

pristopa 

Možnost umetnostnega izražanja v šoli, kreativnosti, razvijanja 

domišljije, tega vdiha in izdiha, kot je v naravi, in je to naraven 

način dela, da se učiš z umetnostjo. 

Umetnostno izražanje, 

kreativnost, domišljija, 

vdih – izdih, kot v naravi 

Učenje skozi umetnost 

Poleg tega pa učencem, ki niso ne vizualni in ne slušni tipi, in 

večina otrok, posebno mlajših, je kinestetičnih, tem učencem 

da možnost razumeti stvari na drug način. In to je mene 

osebno pritegnilo.  

Prilagoditev učnega 

pristopa kinestetičnim 

učencem 

Stališča do učnega 

pristopa 

Ko se je začelo pri angleščini, je bil pa čisto svojstveni izziv – 

kako uporabiti ustvarjalni gib pri jeziku in to vse skupaj združiti 

v celoto, ker smo imeli časa na razpolago isto.  

Gib pri poučevanju jezika 

– izziv 

Integracija giba 

 

Jaz sem skozi izobraževana začela ugotavljati, kaj je v ozadju 

ITG, da to vsekakor ni samo glasba in eno premikanje ob 

glasbi, ampak da ima globljo vsebino in globljo povezavo. 

Globlje vsebine in 

povezave 

Stališča do učnega 

pristopa 

 

Kaj se vam pa zdi, da je pri vsemu temu, pri vaših dolgoletnih 

izkušnjah, kot pravite 20, 17 let; kaj vam ITG največ prinese v 

razredu? 

Za mene posebno kemijo med tem, kar mi smo, ali učitelji ali 

učenci, in vsak s svojo individualno osebnostjo in vsebino, ki jo 

prinašamo. 

 

Kemija med udeleženci 

učnega procesa 

 

 

Čustveno-socialne 

kompetence 

Ali je to zvrst glasbe, ali je to zgodba, ali je to samo 

ustvarjanje, ali je to telesno pripovedovanje. To je ena 

posebna kemija, ki se zgodi na eni drugi sferi, ki ni zelo 

oprijemljiva, v smislu to je rdeče in tole modro, ampak ja nekaj 

globljega, že  kar malo spiritualnega, da je težko oprijemljivo z 

besedami. 

 

Kemija med 

posamezniki, nekaj 

globljega, spiritualnega 

 

Čustveno-socialne 

kompetence 
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Je povezano s tem, da ne vemo veliko o delovanju možganov, 

da ne vemo še prav veliko o tem, kako smo ljudje na druge 

načine povezani. In se mi zdi, da tam skozi pridobimo največ. 

Povezave med ljudmi Čustveno-socialne 

kompetence 

 

En odnos je tisti, ki ga ti na verbalni ravni vzpostaviš z učenci. 

Potem pa prideš v to fazo, kjer si prepuščen glasbi, ki se zgodi 

čisto na drugi ravni. Drugače si prideš nasproti, drugače se 

gledaš, drugače se spoznaš. In če bi samo na verbalnem ostali, 

bi bilo nekaj izgubljenega.  

Drugačno doživljanje 

drug drugega v učnem 

procesu 

 

Čustveno-socialne 

kompetence 

 

V telovadnici ob glasbi se otroci drugače sprejemajo in ti jih 

drugače sprejemaš. Se povežemo. Meni se zdi zelo 

pomembno za socialo. In je drugače, tako jaz vidim, če dolgo 

časa nimam, stopimo na eno drugo raven, ko pa prideš tja, to 

izgine. 

 

Socialni odnosi 

 

Čustveno-socialne 

kompetence 

 

Drug vidik pridobivanja znanja privede do bolj pomembnega, 

vseživljenjskega. Nekaj, kar ti ostane za vedno. 

Znanje, ki ostane – 

vseživljenjsko učenje 

Znanje 

Pravite bolj vseživljenjsko znanje.  Lahko še to malo razdelate. 

Kaj si mislite o kompetencah, ki jih otrok dobi? Ciljih, ki jih 

dosežete skozi tak način poučevanja v primerjavi s klasičnim 

poučevanjem? 

Jaz mislim, da je gibanje. Jaz gibanje doživljam, da je to 

primarna človekova dejavnost skozi katero prihajam do 

mnogih spoznanj v svojem življenju, in zdi se mi, da je izjemno 

pomembno za učenje. 

 

 

 

Primarno učenje skozi 

gib 

 

 

 

 

Načini učenja 

 

Druga stvar, ki se mi zdi zelo posebna, je, da v tem gibanju, ko 

gledaš skupino, ko jim daš možnost, da se hkrati izražajo ali na 

temo ali na karkoli, vsak izrazi sebe, hkrati pa skupnosti daje 

nekaj, delujejo harmonično. 

Daješ skupnosti – 

harmonično delovanje 

 

Čustveno-socialne 

kompetence 

 

Mislim, da to daje otrokom občutek varnosti – lahko se izrazijo 

na svoj način. 

Občutek varnosti, 

izražanje na svoj način 

Čustveno-socialne 

kompetence 

Hkrati pa daje znanje.  Učenje, znanje  Znanje 

Ko pa prideš do določene stopnje, skupaj ustvarjamo, kjer se 

učimo eden od drugega. Si sledimo. 

Sodelovalno učenje Načini učenja 

Zdaj ti vodiš, zdaj on vodi. In tukaj je ogromno tega ozadja, kaj 

otrok socialno pridobiva. 

Socialne kompetence Čustveno-socialne 

kompetence 

To je podlaga za ostalo učenje. Če se pri takem gibanju 

navadiš, da od nekoga nekaj vzameš in nekomu nekaj daš, to 

preneseš v situacijo pri učenju. Se pravi, od nekoga pridobim, 

nekomu dam. In to je dobra podlaga za razvoj sodelovalnega 

učenja. 

Dobra podlaga za 

sodelovalno učenje 

Načini učenja 

 

Poleg komunikacijskih zmožnosti, ki jih otrok razvija Komunikacijske 

zmožnosti 

Znanje 
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in dviga čustvene inteligence Čustvena inteligentnost Čustveno-socialne 

kompetence 

se lahko ob tem lotiš čisto specifičnih ciljev: razumevanja 

matematičnih likov, razumevanja prostorske organizacije, 

abstraktno mišljenje, predstavljivost določene slike, 

postavljanje trodimenzionalnega v dvodimenzionalno in 

obratno, metodike poslušanja, razvoj ritma, štetje, 

predstavljivost, zgodovinska dejstva, geografska dejstva, 

naravoslovje, naravoslovni postopki, naravoslovne vzročnosti 

in posledičnosti. 

Učenje skozi gib – 

medpredmetno 

povezovanje 

Integracija giba v  

učenje 

To za mene pomeni zagotovo višji nivo znanja. Ne gre za 

faktografsko reprodukcijo nečesa, gre zato, da znanje je tisto, 

kar lahko umestiš v svoje izkušnje in prejšnje znanje in nato 

uporabiš. Na pamet se lahko vsak nauči nekaj. Kaj pa s tem 

počneš, je pa vprašanje. Gre za višje-nivojsko učenje.  

Višje-nivojsko učenje Načini učenja 

 

Jaz sem prebrala članek od Tima Burnsa v Dnevniku. Se zelo 

strinjam s tem, da je gibanje pomembno za možgane, za 

učenje, pravijo za utelešenje. 

Gibanje pomembno za 

možgane, učenje 

Utelešena kognicija 

Pomembno je, da po fazi intenzivnega učenja sledi faza, ko 

možgani lahko počivajo; da se riše, posluša glasbo, da se 

absorbira tisto, kar je. 

Počitek skozi umetniška 

sredstva 

 

Učenje skozi umetnost 

To mi je bilo v naši konvergentni pedagogiki všeč; da se išče še 

ene druge dejavnosti znotraj tega, kar je predpisano. 

Išče se drugačne 

dejavnosti 

Stališča do učnega 

pristopa 

Učinkovito pa ni, če samo tlačiš, tlačiš,  na koncu ni več 

prostora, da boš natlačil, samo zmečkano je vse in ni znanje.  

Se pravi, da si na nek pravi način zastaviš pametne, 

funkcionalne cilje in dosežeš uporabno znanje pri otroku. 

Postavljanje ciljev za 

dosego uporabnega 

znanja 

Znanje 

Zdaj pa, ko ste rekle tlačim; ukvarjale ste se tudi s slabostmi, v 

smislu težav. Prostor, čas, urnik, učni načrti. Kakšno je vaše 

stališče do teh zadev? Kako to usklajujete, kombinirate? Pravite, 

da ste to nekatere delale vsak dan? 

Zdaj prilagajam, glede na vaje, ki jih imam, prilagajam prostor, 

enkrat na teden imam telovadnico, tam delam organizacijo, 

orientacijo v prostoru, poslušanje, ritem, te stvari. Ker je pač 

večji prostor. Ostale dejavnosti pa bolj v razredu; vaje z 

bobnom, poslušanje. Tako da se temu prilagajam. 

 

 

 

 

Prilagajanje prostora 

 

 

 

 

 

 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

 

Jaz sem zelo omejena trenutno. Prej smo imeli dovolj ur, v 

razred sem lahko prihajala šestkrat na teden. Razporeditev ur 

je bila tako drugačna. Zdaj ure kar naprej krčijo, tako da imamo 

po tri ali štiri ure, smo se me dogovorile med seboj, da jaz 

delam bolj jezikovno stvar, zato da imamo rezultate, 

razredničarke pa ITG, kar jaz zelo pogrešam ... 

 

Krčenje ur, ni časa za gib 

pri uri angleščine 

 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 
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Saj se naredi, samo je veliko krajše in manj poglobljeno. Časovna omejitev, 

krajše, manj poglobljeno 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Takrat smo za eno uro dobili telovadnico, potem je pa 

problem tudi zaradi raznih zunanjih dejavnikov, da se te ure 

jemljejo športni vzgoji in to dobiva jezik. In je bil problem 

zaradi inšpekcij. In smo začeli drugače delati. Finančno pa tudi, 

ker se krajšajo ure, namesto da bi ostale v tem obsegu, kar bi 

nam dalo več možnosti. Pač na žalost ni. 

Ovire – težave s 

prostorom, drugimi 

zunanjimi dejavniki, 

jemanje ur športu, 

inšpekcija, finančni 

okvirji, krajšanje ur 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

 

Nekako smo našle tisto vmesno pot, da razredna učiteljica pazi 

na gib, jaz pa v razredih, kjer vem, da razredni učitelj ni tako 

močan na tem področju, svoje ure usmerim v to.  

Sedaj delajo drugače, 

razredničarka ima gib, 

anglistka uporablja gib, 

če ta ni močno področje 

razredničarke 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Če bi bil prostor, bi bile cele ure ITG potrebne. Zato da 

pokrijemo, da jim res damo nekaj, si od vsake ure vzameš 

nekaj časa, manjka pa poglobljeno delo.  

Premalo časa za 

poglobljeno delo 

 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Telovadnice ne moreš vsak teden vzeti, že tako imamo samo 

dve uri. In potem prilagodiš. Potrebuješ pa prostor za to. 

Prilagajanje učnemu 

načrtu in prostoru 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Tako smo se veselili, ko so nam obljubljali zgoraj en prostor, 

»ritmični prostor« naj bi se imenoval. To bi pomenilo, da bi 

imeli ekstra uro. Ali pa ekstra ure, če hočeš kdaj, če imaš 

kakšen teden še bolj zanimivo in še bolj potrebno. Še ni 

uspelo. Zaenkrat še ni uspelo.  

Želja po dodatnem 

prostoru za ustvarjalni 

gib 

 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Se mi zdi, da če bo UG bolj priznana metoda, bolj znanstveno 

dokazano, kako zelo potrebna je, da bomo take prostore tudi 

lažje dobivali. 

Priznanje učne metode v 

stroki  

Stališča do učnega 

pristopa 

Dejansko lahko tako integriramo, da lahko katerikoli predmet 

spelješ v telovadnici. Se mi zdi, da se še vedno tako gleda – če 

imaš matematiko, mora biti v učilnici. Ni treba, da je v učilnici! 

Izpelješ učno uro v 

telovadnici – 

medpredmetno 

povezovanje 

 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Otrok je veliko, iz leta v leto so večji. Jaz imam tretje razrede, 

ona četrte – notri narediš zmešnjavo – rabijo določen prostor. 

In to potem zmanjka. 

Veliko otrok, rabijo 

prostor 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Ali se poslužujete tudi tega, da v razredu delate razne dejavnosti 

skozi gib? Kako si to organizirate? Primer. Jutri imaš za obdelat 

vremenske pojave. Kako bi to speljali? 

Premaknimo mizice, pripravimo prostor za gibanje. 

 

 

Organizacija prostora v 

razredu 

 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Moja skupina je res velika, so četrti razred, so ogromni. 

Dejansko, kar je v razredu, izgubljaš na kvaliteti. In edina 

 

Velika skupina otrok;  
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možnost je, da delamo v skupinicah. Ker so otroci toliko večji, 

se tudi gledamo. Si potem kaj povemo, pripravljamo na 

različnih nivojih.  

Delo v manjših skupinah Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Včasih lahko pelješ uro (mizice pa to), da imajo podlago, da 

pridobijo predizkušnje. Včasih pa v zaključku narediš. Ali pa 

vmes. Včasih začutiš, da je na sredi treba in takrat narediš.  

Prilagojena uporaba giba 

v različnih delih učne ure 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Ali pa zaradi tega, da se malo sprostijo. Da jim daš eno glasbo.  Sprostitev Čustveno-socialne 

kompetence 

Ja, za sproščanje delamo. Tako za deset minut.  Sprostitev 

 

Čustveno-socialne 

kompetence 

Ali pa ob jezikoslovnih dejavnostih veliko teh gibalnih 

ponazoritvenih gibov, ki so bolj preprosti.  

Uporaba giba pri 

različnih področjih 

Integracija giba v 

učenje 

In jim pomaga pri spominu, kreativnosti. Pomoč pri spominu, 

kreativnosti 

Znanje 

Ali čisto prostorsko. Smo delali v telovadnici rast rastlin, 

zvončkov. 

Učenje skozi gib – rast 

rastlin 

Integracija giba v 

učenje 

Pri meni so poslušali zgodbo The snowman v angleščini. 

Potem so pa to v skupinah uprizorili, kaj se je zgodilo. Ko 

snežak oživi in z dečkom raziskuje okolico in potem snežak 

njemu nekaj pokaže. Otroci so podoživeli nekaj, kar so že 

slišali.  

Učenje skozi gib pri 

angleščini 

 

Integracija giba v 

učenje 

 

In tisti, ki verbalno morda niso vsega razumeli, so razumeli, kaj 

je bilo sporočilo zgodbe, kaj je bilo tisto lepo. 

Boljše razumevanje Znanje 

 

In še povezovali so se med sabo v skupini, je bila interakcija. Povezovanje med seboj, 

interakcija 

Čustveno-socialne 

kompetence 

In imeli so čas tisto resnično podoživeti skozi gib. In potem je 

sledilo pisanje in vaje in branje. Ampak vse je povezano in ker 

je bilo doživeto, potem tudi nekaj ostane. 

Doživeto skozi gib – 

znanje ostane 

 

Znanje 

 

Mi smo tudi tulipane sadili skozi gib. In dejansko so našteli vse 

dele rastline. Pa ne vem, če smo se o tem sploh pogovarjali 

prej,  tako da bi jim dajala neke informacije: ima korenine, liste, 

steblo, cvet. Ampak so speljali skozi glasbo, od korenin, ki so 

bili čebulice, list, steblo, cvet in na koncu so prišle še čebele, 

ker so jih slišali v glasbi. Do oprašitve in oploditve. 

Učenje zgradbe tulipana 

skozi gib  

Integracija giba v 

učenje 

Skozi njihovo literarno pripoved si spoznal, da obvladajo 

pojme iz spoznavanja okolja. So res znali. 

So obvladali 

naravoslovne pojme 

Znanje 

 

Samo z gibanjem, brez učenja, risanja, to je to, so utelesili 

pojme. 

Utelešenje, obvladajo 

pojme pridobljene z 

gibanjem 

Utelešena kognicija 
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In ko napišejo, kar so prej skozi ples doživeli, je res čisto druga 

interpretacija, ker so imeli možnost doživeti skozi ples. 

Interpretacija je 

drugačna, ko doživijo 

skozi ples 

Učenje skozi umetnost 

Meni se je zdelo, ko smo delali »The giving tree«, s ta 

majčkenimi smo gledali, kako kalček raste. Smo gledali kalček 

drevesa (na videu), kako raste. Smo se pogovarjali o tem, kako 

z gibom pokažeš, da gre tako počasi. To lahko traja več 

mesecev. 

Pokazati skozi gib 

počasen proces rasti 

Integracija giba v 

učenje 

 

In ti moraš ta svoj abstraktni pogled te dobe pretvoriti v gib, 

da pokažeš kako počasi to gre.  

Utelešenje 

 

Utelešena kognicija 

 

In ta kontrola telesa, kar pomeni zavedanje telesa, te 

povezave med telesom in razumevanjem, da ti tako počasi 

pokažeš, je bilo zelo zanimivo, ko so to opazovali na 

resničnem posnetku, kako to v naravi izgleda, kako je to rastlo 

in se širilo. 

Kontrola telesa, 

zavedanje telesa, 

povezave med telesom 

in razumevanjem 

Utelešena kognicija 

 

Ko so to kot skupina naredili, ne kot posameznik. Kar je zelo 

pomembno, da se v skupini čutiš. 

Sodelovanje v skupini, 

medsebojno čutenje  

Socializacija 

So pokazali, kako je to zrastlo počasi. To mi je bilo dragoceno, 

ker tudi, ko so pisali o tem, ko smo se o drugih kalčkih 

pogovarjali, ko so sami sadili, so čisto drugače naravo doživeli 

in to so tisti cilji, ki jih drugače z učbenikom težko dosežeš. 

Drugačno doživljanje 

narave – izkustveno 

učenje 

Načini učenja 

 

V učnih načrtih piše: otrok doživi naravo in jo občuti in potem 

jo bo varoval. Take stvari skozi papir in besedila ne moreš 

doživeti. Tu pa gre za globoko izkustveno učenje, ker pokriva 

vse čute. 

Drugačno doživljanje 

narave – izkustveno 

učenje, pokriva vse čute 

Načini učenja 

 

Tako je potem za vedno. Tudi če informacijo (katero drevo je 

bilo) pozabiš, ne pozabiš občutka. Na tem, če se gradi, se 

pride daleč. To mislim z vseživljenjskim učenjem. Ko nikoli ne 

pozabiš. Znaš. 

Vseživljenjsko učenje; ne 

pozabiš občutka, nikoli 

ne pozabiš, znaš 

Znanje 

Je pa zelo pomembno to, da že od vsega začetka to gradiš. 

Začneš v prvem in greš postopoma naprej. V tretjem je težje 

nekaj narediti, če otroci tega že prej niso delali. Lahko, a veliko 

težje. 

Pomembno začeti 

uvajati UG že v prvem 

razredu in nato 

kontinuiteta 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Super bi bilo, če bi bilo že prej. Recimo v predšolski vzgoji, kjer 

imajo pa še toliko več možnosti, časovnih in prostorskih. 

 

Zgodnje uvajanje UG v 

učenje – že v predšolski 

vzgoji 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Meni se zdi zelo dragoceno v predšolski dobi – mi, ki smo 

angleščino delali, smo začeli v vrtcu. Smo delali od dvoletnikov 

naprej. Istočasno je potekalo kot v šoli za vzgojiteljice in 

jezikoslovce. 

Pomen učenja skozi UG 

pri angleščini v 

zgodnjem obdobju 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 
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Pomen je bil v smislu integracije, ne da jim en gib pokažejo in 

oni kopirajo. Ampak da iz otroka izhaja, da je sam poiskal gib, 

da je nekaj pripovedoval, nekaj sporočil, kar je doživel ob 

glasbi. 

Integracija ustvarjalnega 

giba, izhajati iz otroka, 

otrok ustvarja in sporoča 

skozi gib 

Integracija giba v 

učenje 

 

Mislim, da je to za predšolske otroke bolj pomembno. Da je 

sledenje nekim koreografijam, nečemu, kar si nekdo izmišljuje, 

pa čeprav temu reče gibalna naloga, nekaj kar otrok kopira 

(saj je tudi to dobro, da se nauči hodit in sledit). Jaz bi si zelo 

želela, da bi imeli več priložnosti ustvarjati, ne pa tistih plesnih 

šol in podobnih cepetanj. 

Ne sledenje že izdelanim 

koreografijam, več 

lastnega ustvarjanja – 

ustvarjalno učenje 

 

Načini učenja 

 

Ukvarjati bi se morali z razvojem domišljije, razvojem 

zavedanja telesa v prostoru, z drugimi, v času. To je bistvo 

umetnosti. To bi nam v šoli zelo pomagalo.  

Razvijanje domišljije, 

zavedanja telesa v 

prostoru, času, z drugimi 

– bistvo umetnosti 

 

Učenje skozi umetnost 

Sploh pa poslušati, slišati. Tega otroci ne znajo, ko pridejo v 

šolo. En čez drugega. To se da skozi take gibalne dejavnosti 

naučiti. 

Poslušati, slišati  Integracija giba v 

učenje 

 

Glede na to, da so preobremenjeni z dražljaji, televizija, pa 

nekaj tam tuli, pa tu slika, pa … bi moralo biti v šoli tega 

ogromno. Veliko več kot je časa in prostora. 

Več ustvarjalnega giba v 

šoli, več kot je 

namenjenega sedaj časa 

in prostora 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

 

Pridejo v prvi razred že s takimi zavorami, da jih težko razbiješ. 

Težko se osvobodijo. Kot pravita zakonca Wambach, da je 

izraz telesa ob glasbi osvobajanje osebnosti.  

Osvobajanje skozi gib 

 

Čustveno-socialne 

kompetence 

Če se osredotočimo na otroke z različnimi posebnimi potrebami. 

Pod priložnosti ste napisale, da ta pristop prinaša drugačen 

način dela, ker je to neke vrste terapevtsko delo za otroke s 

posebnimi potrebami. Kaj pri teh otrocih opažate ob vpeljevanju 

takih načinov učenja? 

Da imajo težave z bobnom. Ker je boben strikten. In tam 

dobivajo mejo. 

 

 

 

Težave z bobnom – 

meje, striktnost  

 

 

 

 

Otroci s posebnimi 

potrebami 

Mislim za vedenjsko motene, nemirne. Boben je inštrumenti, 

ki jim daje nezavedno mejo. Ga ne sprejemajo, boben jih 

omejuje. To se mi zdi res tak čudež, kar sami povejo: spet boš 

imela bobenček. Ob glasbi čutijo več svobode. Boben pa daje 

striktno mejo. Jim koristi. 

Boben koristi nemirnim 

otrokom, otrokom z 

vedenjskimi motnjami 

Otroci s posebnimi 

potrebami 

In če spremljaš takega otroka, kljub temu, da sovraži boben, 

sledi, gre v to. In pridobiva. Opazim napredek. 

Viden napredek otrok Otroci s posebnimi 

potrebami 

Se spomnim, ko sem imela punčko s posebnimi potrebami, 

ona se je potem prepisala na posebno šolo. Je imela izrazite 

težave. Ampak ko smo imeli ITG, je pa ona zelo uživala. Čisto 

Uživanje ob gibalnih 

dejavnostih, 

Otroci s posebnimi 

potrebami 
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se je sprostila. Tavala je med otroki, doživljala svoje. Čisto 

sproščena.  

sproščenost, doživljanje 

po svoje 

 

Nič narobe, nihče ni zaznal, da nekdo dela nekaj na svoj način, 

drugače.  

Ni vidna drugačnost Otroci s posebnimi 

potrebami 

Je takoj dojela, da je treba v krog, da je treba ritem slišati, ga je 

tudi ona. Prav fajn. 

Zmožnost sodelovanja Otroci s posebnimi 

potrebami 

Taki otroci se lažje integrirajo. Integracija otrok s 

posebnimi potrebami 

Otroci s posebnimi 

potrebami 

Bralno-napisovalne težave – je priložnost, da mnogo bolje 

izrazi svoje znanje skozi gib, kot kjerkoli drugje in učitelj ga 

lahko celo preveri. 

Otroci z bralno-

napisovalnimi težavami 

napredujejo, učitelj jih 

lahko preveri 

 

Otroci s posebnimi 

potrebami 

Tudi nadarjeni učenci pridejo bolj do izraza. Jih te klasične 

zadeve zelo omejujejo in so premalo zanimive, da bi 

sodelovali. Niso motivirani, tu imajo možnost, da nekaj 

popolnoma svojega dodajo, kar jih motivira. 

Nadarjeni otroci pridejo 

do izraza, so motivirani 

 

Otroci s posebnimi 

potrebami 

Deklica z Downovim sindromom je imela težave na 

motoričnem področju – je potem to delovalo  izredno 

blagodejno.  

Učenka z Downovim 

sindromom – gib 

blagodejen za motorični 

razvoj 

Otroci s posebnimi 

potrebami 

Je imela možnost, da na svoj način dela tisto, kar je, brez tega 

da bi bila posebno izpostavljena … 

 

Izražanje na svoj način, 

ni izpostavljenosti 

Otroci s posebnimi 

potrebami 

Vseeno lahko napreduje, ker je otrok motiviran. Napredovanje, 

motiviranost 

Otroci s posebnimi 

potrebami 

Otroci nimajo občutka, kako pristopiti k nekomu, kako 

komunicirati, kako se ga dotakniti, kako blizu priti, kako daleč. 

Take stvari pridobijo lahko skozi te metode. 

Učenje komunikacije, 

dotika 

Otroci s posebnimi 

potrebami 

Do drugih, ki imajo hude žalosti, napetosti, nemir, kar lahko 

izrazijo ob gibu in na ta način to tudi sprostijo. Transformirajo. 

Zato izraz telesa ob glasbi tudi poteka na ta način, skozi 

različne dejavnosti, z različnimi ritmi, izrazi, dejavnostmi, 

čustvi. To jim pomaga, da lažje te stvari transformirajo. 

Nemirni, napeti, žalostni 

otroci lahko napetost, 

žalost sprostijo skozi gib 

– transformacija 

Otroci s posebnimi 

potrebami 

Otroci s posebnimi potrebami bi verjetno to potrebovali 

vsakodnevno in še individualno dodatno.  

 

Otroci s PP bi 

potrebovali dnevno in še 

individualno 

Stališča do učnega 

pristopa 

Ali pa otroci z motnjami v komunikacijah. Njim tudi zelo koristi. Pozitivno za otroke z 

motnjami v komunikaciji 

Otroci s posebnimi 

potrebami 

Imamo ogromno vedenjskih težav, kjer se lahko skozi to učijo 

sodelovanja, prilagajanja, vodenja, vsega. 

Otroci z vedenjskimi 

težavami se učijo 

Otroci s posebnimi 

potrebami 
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sodelovanja, prilagajanja, 

vodenja 

Saj imamo zelo različne – ene tihe miške, eni dominantni. In jih 

je treba v skupini ekvilibrirati, da dobiš pametno socializacijo. 

Socializiranje med seboj 

različnih otrok 

 

Čustveno-socialne 

kompetence 

 

Učimo se lahko šele takrat, ko se v skupini varno počutimo. 

Dokler te varnosti v skupini ni, in ni je, dokler ni ravnotežja in 

harmonije, je učenje 10-procentno. To se da super delati skozi 

gib. 

Pomen varnega počutje 

v skupini, ravnotežje, 

harmonija 

Čustveno-socialne 

kompetence 

 

Da ne govorimo o tem, kako je to zdravo. Da to delajo fizično, 

da se ne sedi ves čas. 

Gibanje je zdravo, se ne 

sedi ves čas 

Stališča do učnega 

pristopa 

Ta harmonija je res pomembna. Dokler otroci niso med sabo 

povezani, ne sprejemajo. Snov lahko podajaš, a je ne 

sprejemajo, dokler niso na pravi stopnji. Da so sposobni skupaj 

delati in skupaj živeti. In to se res spodbuja s temi dejavnostmi. 

Harmonija, povezanost 

otrok, sodelovanje 

Čustveno-socialne 

kompetence 

 

Meni se zdi to še bolj pomembno. Sem velikokrat žalostna, ko 

mi kakšen učitelj reče, da mora snov obdelat. In gredo kot 

tanki naprej. Snov obdelati in priti do konca učbenika. Kaj 

pomaga, če nihče ni imel od tega nič. Razen da sam sebi rečeš, 

da si obdelal in napišeš v dnevnik: sem obdelal vso snov, 

ampak kakšne globoke vsebine ali učinka pa to nima. Z gibom 

se pa da narediti drugače. 

Pomembnost učenja 

skozi gib – nekateri 

učitelji preveč 

storilnostno naravnani 

 

Stališča do učnega 

pristopa 

To bi bilo še bolj potrebno na predmetni stopnji.  Potrebno uvajati gib na 

predmetni stopnji 

Stališča do učnega 

pristopa 

Ker bi najstniki tega morali še več delat, ker imajo še več 

problemov s svojim telesom, s čustvovanjem, komunikacijo, 

socializacijo … 

 

Najstnikom bi pomagalo 

pri odnosu do telesa, 

čustvovanju, 

komunikaciji, socializaciji 

Stališča do učnega 

pristopa 

Slišala sem ravnateljico, da vzpodbuja, da bi se tako delalo tudi 

na višji stopnji … 

To je odvisno od učitelja, kako on čuti, če je pripravljen to 

delat, ali si upa, če zna. Eni imajo veliko težav, da ne najdejo 

ustreznik načinov. Najprej si moraš želeti, potem naučiti in na 

koncu dajati naprej. 

 

Odvisno od učitelja, če je 

pripravljen, si želi, če zna 

 

 

Težave učitelja 

Mislim, da je velika težava pri učiteljih, da sami nimajo 

osvobojenega telesa in potem je to težko prenesti na otroke. 

Težava pri učiteljih, da 

nimajo osvobojenega 

telesa, težko poučujejo 

na tak način 

 

Težave učitelja 

In dejstvo je, da se to zavedanje svojega telesa na fakulteti ni 

negovalo. 

Na PeF se ni negovalo 

zavedanja telesa 

 

Izobraževanje 
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Se vidi, kako ljudje, ki imajo osvobojeno telo in prepoznavajo 

in so empatični, ko občutijo skupino skozi telo – lažje vozijo 

skozi življenje. 

Pomen osvobojenega 

telesa v komunikaciji, 

odnosih 

Utelešena kognicija 

 

Mi na razrednem pouku  smo imeli srečo, da smo imeli 

možnost izbirnega predmeta Ustvarjalni gib, kjer se je nekaj 

lahko tudi zgodilo, ne glede na to, ali si imel prej kakšno 

plesno izobrazbo. 

Pomembnost 

izobraževanja s področja 

UG 

 

Izobraževanje 

Pri tem predmetu je bilo zbujanje, ozaveščanje.   Zbujanje, ozaveščanje pri 

predmetu UG 

Izobraževanje 

Vsa izobraževanja: Waldorfska pedagogika, Wambach, pet 

ritmov … v Sloveniji so na razpolago stvari, ki jih lahko 

delamo. Tujina ima pa to že dolgo časa. 

Možnosti izobraževanja 

iz različnih pristopov, ki 

podpirajo gib 

Izobraževanje 

Kaj pa same pri sebi opažate? Ali imate dosti energije za to? Ali 

čutite, da bi rabile na sebi stalno nekaj delati? 

Vse: Sigurno. To moraš pa ves čas, delati na sebi, se 

izobraževati. 

 

 

Delo na sebi 

 

 

Izobraževanje 

Pa fino je, ko Wambacha prideta. Ker je vedno kaj novega. 

 

Vedno novosti ob 

izobraževanju zakoncev 

Wambach 

Izobraževanje 

Brez njiju ne vem, kako bi bilo … smo vsaj tu pa tam … se mi 

zdi, da te ta storilnost povozi, pa vsi pritiski od zunaj … 

inšpekcije … 

Pomen seminarjev, da to 

izvajaš, sicer nevarnost, 

da prenehaš 

Izobraževanje 

Meni se zdi, da sem se zelo spremenila skozi to. Spremenila 

svojo osebnost. 

Spreminjanje učiteljeve 

osebnosti ob uporabi 

pristopa 

Osebna rast učitelja 

Jaz mislim, da sem se in v odnosu do svojega telesa 

spremenila, do razumevanja otrok, odraslih, sveta, stvari. 

Spreminjanje učitelja ob 

uporabi pristopa v 

osebnosti, odnosu do 

telesa, razumevanja 

sveta, odraslih, otrok 

Osebna rast učitelja 

 

Mislim, da je ta transformacija, da ti kot osebnost tudi 

napreduješ. Da ne rečeš, potem ko dobiš diplomo, to je to, 

zdaj grem pa samo še domov in svoje stvari delam. Ampak da 

ves čas napreduješ. 

Osebna transformacija, 

napredovanje 

 

Osebna rast učitelja 

 

Se mi zdi, da ta interakcija, ki se nam zgodi na seminarju, 

kdorkoli ga že vodi, se med nami nekaj zgodi. Kar je spet neko 

novo spoznanje.  

Interakcija na seminarjih 

med učitelji 

 

Izobraževanje 

 

 

 

 

Zelo pomembna je ta kontinuiteta, da se Wambachova vračata 

in da imaš na vsake toliko časa seminar. 

Kontinuiteta 

izobraževanja 

 

Izobraževanje 
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Motivacija po seminarju ti pade. Ko je seminar, spet dobiš 

zagon. Spet delaš. 

Pridobitev zagona, 

motivacije z 

izobraževanjem 

Izobraževanje 

Čeprav na seminarju delamo veliko na sebi, ne toliko za 

otroke. To bo potrebno ves čas. Če tega nimaš, se izgubiš. 

Pomembno je delo na 

sebi 

Izobraževanje 

To so vedno novi izzivi. Novi izzivi Izobraževanje 

Mislim, da je ta dejavnost zadostila v meni tisti moj skriti jaz, ali 

pa skrite potenciale, ki so bili v eni fazi verjetno zatrti. Tako da 

jih lahko izživim. To mi je v strašni užitek. 

Rast učitelja, skriti 

potenciali, užitek 

 

Osebna rast učitelja 

 

Vsakič, ko delamo z otroki, je čisto drugo vzdušje. Čisto 

drugače se ti odnosi postavijo. Saj včasih pride kakšen dan, ko 

se ne morem tako sprostiti, tudi z njimi ne. Je pa toliko bolj 

vredno takrat, ko gre. Čutim, da tudi otroci točno vedo, da 

sem jaz vse dala, ker tudi oni dajo maksimum. To so te 

interakcije. 

Harmonija, interakcija 

med otroki in učiteljem 

 

Čustveno-socialne 

kompetence 

Meni je največja stiska prostori in število otrok, pri četrtem 

razredu je že kar kriza. Včasih ne moreš. 

Stiska s prostori in 

številom otrok 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Ampak glede tega nam ravnateljica kar pusti proste roke, da 

se znajdemo. Zelo rada pride v telovadnico, ko sliši muziko. 

Vodstvo pusti proste 

roke učiteljem 

 

Stališča do učnega 

pristopa 

Lahko delamo. Nas čisto podpira. Ne glede na vse inšpekcije, 

ne glede na vse, kar je bilo. Nekako učitelje tudi spodbuja, 

motivira. Skrbi, da vse ne zamre in da se pelje naprej. 

Podpora vodstva, 

spodbujanje, motiviranje 

Stališča do učnega 

pristopa 

Kaj pa dolgoročno gledano? Vaša šola je zdaj ena redkih, ki to 

počne. Tukaj ste izobraževali še eno šolo, OŠ Preserje. Drugega ni 

na vidiku? 

To je tudi za šolo precejšen zalogaj. 

 

 

Zalogaj za šolo 

 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Mislim, da se tudi Wambacha zavedata tega in skušata s 

seminarji dajati nam, ki smo že nekaj let v tem, čim več. 

Podpora zakoncev 

Wambach; 

Izobraževanje 

Da bi bile ve gonilo?  

Ne vem, želita pa dati maksimum od sebe nam, ki smo za to 

pripravljeni. 

 

Wambachova dajeta 

maksimum od sebe 

 

Izobraževanje 

Točno vesta. Želita, da bi to ostalo, da bi se preneslo tudi, ko 

njiju več ne bo. Mislim, da verjetno upata, da bi se vse to 

nadaljevalo z našo pomočjo. Vsaj jaz ju tako čutim. 

Želja Wambachov po 

nadaljevanju  

Izobraževanje 

Ali so učiteljice iz nižje stopnje večinoma že vključene v to? 

So vse, ampak je odvisno od lastnega interesa. Koliko se sam 

čutiš, da delaš z otroki. 

 

Lasten interes učiteljev 

 

Stališča do učnega 

pristopa 

Mislim, da se kar veliko več dela teh stvari, kot se je. 

Tudi druga triada se že dela. 

Veliko se dela, tudi druga 

triada 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 
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Včasih je bila ena paralelka, zdaj pa vse tri paralelke. Izvaja se v veliko 

razredih 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Jaz imam občutek, da ti, ki so zdaj v prvi triadi, nimajo odpora. 

Da ne delajo tega, zato ker morajo. Da so prestopile to mejo, 

jim je to blizu. 

Učiteljem je pristop blizu Stališča do učnega 

pristopa 

Od začetka je bilo to OK, ker moram, zdaj so pa to začele z 

namenom uporabljati. Ne zato, ker morajo, ampak ker vidijo, 

da jim pomaga. Včasih se s katero pogovarjam in prav izraža 

občutke zadovoljstva.  

Učiteljev občutek 

zadovoljstva ob 

izvajanju, vidijo da 

pomaga učencem 

Stališča do učnega 

pristopa 

Mislim, da brez Wambacha ne bi šle stvari v tako smer, nas 

učita. Sta s srcem v tem.  

Pomen zakoncev 

Wambach, da se pristop 

izvaja 

Izobraževanje 

Jaz čutim tukaj prenos na višji nivo. Pedagoška fakulteta je 

tista, ki bi morala te stvari, ki se zdaj dokazujejo s strani 

različnih znanosti, podariti študentom v poglobljeno zavest, 

kako je to pomembno. Brez tega se bo to ustavilo. 

Odgovornost Pedagoške 

fakultete, da seznani 

študente s pristopom 

 

Izobraževanje 

 

Saj kurikulum in prenova postavljata dokaj dobre temelje. Kurikulum in šolska 

prenova sta odprta do 

pristopa 

Organizacijski vidik 

uporabe učnega 

pristopa 

Ampak izvesti v praksi vse to, je pa druga slika, moraš imeti 

znanje, se moraš izobraziti. 

Potrebno znanje za 

izvajanje v praksi 

Izobraževanje 

Ja, ja, otroci so drugačni. Oni se ne bodo spremenili, mi se 

bomo morali prilagoditi. 

 

Prilagoditev učiteljev 

današnjim otrokom 

 

Stališča do učnega 

pristopa 

 

Šola bo počasi izgubila intelektualno funkcijo. In bo bolj 

pomembna vzgojna funkcija. Kar se že kaže. Že prvi, drugi 

razred se ukvarjaš s tem, da postaviš temelje odnosov. In skozi 

te metode se to fino dela. 

Temelji odnosov, 

socializacije skozi UG 

Čustveno-socialne 

kompetence 

 

Ravnateljica je vsa leta to spodbujala, podpirala, sama iskala 

sebe v tem. Tudi razvijala. 

Podpora vodstva Stališča do učnega 

pristopa 

Wambach vedno govori, najprej moraš sebe spremeniti, 

potem pa to prenašati na druge. 

Spremeniti sebe, nato 

prenos drugim 

Stališča do učnega 

pristopa 

Koliko se vam pa zdi, da ste učinkovite? 

Mislim, da kar. 

Tudi jaz tako mislim. 

 

Občutek lastne 

učinkovitosti 

 

Samoučinkovitost 

učitelja 

Meni se tudi zdi. Saj včasih si obupan, ampak vidiš napredek. 

Vidiš, kar si vlagal, se vrača. Čeprav je težko, ampak vidiš, da 

gre. Da ima smisel.  

Občutek lastne 

učinkovitosti, optimizem 

Samoučinkovitost 

učitelja 

Je napredek in to ostane za naprej. Viden napredek otrok Znanje 
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Res ostane znanje. Se vidi napredek. Pa tudi če delamo gib 

samo prve tri razrede. 

Viden napredek otrok Znanje 

Bi še karkoli katera rada dodala za konec?  

Jaz bi rekla to. Jaz na drugačen način sploh ne bi več znala 

učiti. Saj ne vem, če je vse prav, ampak noter dam, kar znam, 

kar vem.  

Takšno poučevanje 

postalo osebni stil 

učitelja 

Stališča do učnega 

pristopa 

 

Vem, da je ITG zelo pomemben. Si ne predstavljam, kako 

oblikovati skupino brez teh dejavnosti in te skupinske terapije. 

Pomembnost ITG 

 

Stališča do učnega 

pristopa 

Jaz sem v tem suverena, se mi zdi, da dobro delam in se fajn 

počutim, da lahko to delam. 

 

Suverenost pri 

poučevanju, zavedanje, 

da dobro dela, dobro 

počutje učitelja 

Samoučinkovitost 

učitelja 

Ko zapadeš v tak način dela, ne moreš nazaj. Lahko 

napreduješ, se ustaviš, nazaj pa ne moreš, ker ti drugi pristopi 

niso v redu. In iščeš svoje poti na tej osnovi. Bi mi bilo hudo, če 

tega ne bi bilo več. 

Pozitiven odnos do 

tovrstnega poučevanja, 

ne odnehaš, iskanje 

svojih poti poučevanja 

Stališča do učnega 

pristopa 

 

 

In vidiš, da imajo otroci to radi. Ne vedno vsi, ampak v osnovi 

imajo radi. 

Otroci imajo radi Čustveno-socialne 

kompetence 
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11.3 SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIKI – PRED IZOBRAŽEVANJEM 

Ustvarjalni gib kot učni pristop (UG) 

Prosimo Vas, da označite, v kolikšni meri se strinjate z izraženimi trditvami o vključevanju različnih gibalnih dejavnosti v pouk – učenju 
skozi gib (UG). Odgovorite tako, da ne razmišljate preveč o odgovoru, ampak označite prvi odgovor, ki vam pride na misel. 

Anketa je anonimna, zato Vas prosimo, da za vašo identifikacijo vnesete svoje geslo ________________. Geslo si zapomnite, ker ga boste 
potrebovali za izpolnjevanje vprašalnika ob zaključku izobraževanja. 

Prvi sklop trditev  (VSPUG) 

 se nikakor 
ne strinjam 

se ne 
strinjam 

se ne 
morem 
odločiti 

se 
strinjam 

se zelo 
strinjam 

1. Menim, da je uporaba UG pomembna za otrokov celostni 
razvoj. 

     

2. Menim, da UG otrokom nudi možnost razvijanja lastnih idej in 
znanja. 

     

3. Menim, da UG pripomore k pozitivni klimi, vpliva na razvoj 
sodelovanja in večjo vključenost učencev v razredu. 

     

4. Menim, da na učence deluje UG motivacijsko.      

5. Menim, da pristop učencem omogoča boljše razumevanje 
učne snovi. 

     

6. Menim, da pristop izboljša zbranost pri učencih.      

7. Menim, da UG vpliva na domišljijo in kreativno mišljenje otrok.      

8. Menim, da uporaba UG ni primerna za vse učence.      

9. Menim, da se učenci ob takem pristopu zabavajo, nasmejijo, 
uživajo. 

     

10. Menim, da UG kot učni pristop pripomore k trajnejšemu 
znanju. 

     

11. Menim, da UG kot učni pristop vnaša nemir med učence.      

12. Menim, da je pristop primeren predvsem za gibalni tip 
učencev. 

     

13. Menim, da je pristop primeren za učence z motnjo pozornosti 
in hiperaktivne učence. 

     

14. Menim, da je uporaba UG pomembna za otroke s posebnimi 
potrebami. 

     

15. Menim, da pri dejavnostih UG raje sodelujejo dekleta kot 
fantje. 

     

16. Menim, da je pri uvajanju UG v razredu pomembnejši proces 
kot rezultat. 

     

17. Menim, da uporaba UG v razredu vpliva na boljši odnos 
učenec – učitelj. 

     

18. Menim, da uporaba UG spodbuja učiteljevo kreativnost in 
inovativnost. 

     

19. Menim, da je uporaba UG v razredu za učitelja utrujajoča.      

20. Menim, da lahko učitelj uporabi UG pri vseh predmetnih 
področjih. 
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21. Menim, da UG učitelj ne more uporabljati v veliki meri, saj ob 
razlagi, reševanju nalog v delavnih zvezkih in utrjevanju ne 
ostane dovolj časa za gib. 

     

22. Menim, da lahko UG uporabljamo v telovadnici, v razredu ni 
dovolj prostora. 

     

23. Menim, da je otrokova telesno-gibalna dejavnost povezana s 
psihičnimi procesi. 

     

24. Menim, da UG omogoča večjo sprostitev otrok.      

25. Menim, da je telo (gibanje) pomembno vključevati v proces 
vzgoje in izobraževanja. 

     

26. Menim, da je v razredu potrebno uporabljati različne 
pristope, ki upoštevajo tudi kinestetični zaznavni stil učencev in 
ne samo vizualni oziroma slušni. 

     

27. Menim, da uporaba UG spodbuja učitelja k spreminjanju 
svojih lastnih strategij poučevanja. 

     

28. Menim, da ne obstaja veliko možnosti, kako UG vključiti v 
pouk. 

     

29. Menim, da je uporaba UG primerna za učence 1. triade, ne pa 
tudi za starejše učence. 

     

30. Menim, da UG spodbuja razvoj otrokove samozavesti.      

31. Menim, da je UG smiselno uporabiti za motivacijo, ne pa toliko 
za obravnavo učne snovi. 

     

32. Menim, da je tak način poučevanja za učitelja sproščujoč in 
motivirajoč. 

     

 
Drugi sklop trditev (VUS in VUI) 
 

 se nikakor 
ne 
strinjam 

se ne 
strinjam 

se ne 
morem 
odločiti 

se 
strinjam 

se zelo 
strinjam 

1. Menim, da sem zanimiv(a) in motivirajoči(a) učitelj(ica).      

2. Menim, da znam improvizirati, ko med poučevanjem v razredu 
pride do sprememb razmer. 

     

3. Menim, da sem zelo ustvarjalen(a) pri delu z učenci.      

4. Menim, da znam povezovati učno snov z vsakodnevnimi 
zanimanji učencev. 

     

5. Menim, da se na osnovi kritike zmorem naučiti novih stvari.      

6. Menim, da ne morem narediti veliko za to, da bo večina mojih 
učencev dosegla dobre ocene. 

     

7. Menim, da težko dosežem dober učni uspeh pri mojih učencih.      

8. Menim, da z lahkoto obvladam motnje v razredu.      

9. Menim, da v razredu dovolj dobro rešujem probleme z disciplino.      

10. Menim, da dovolj dobro obvladam neprimerno vedenje, ne da 
bi povzdignil(a) glas. 

     

11. Menim, da imam sposobnost, da v razredu spodbudim učence k 
svobodnemu izražanju misli in občutkov. 

     

12. Menim, da sem prožen(a) in prilagodljiv(a) v odnosih z učenci.      

13. Menim, da vzdržujem dobre odnose s starši v dobro učenca.      
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14. Menim, da lahko spodbudim k učenju tudi najbolj nemotivirane 
učence svojega razreda. 

     

15. Menim, da imam sposobnost videti učenca kot celostno (celo) 
osebo, pri kateri je učenje le en njen del. 

     

16. Menim, da razpoznam učenčeve probleme in jih rešujem še 
preden se stanje poslabša. 

     

17. Menim, da lahko pomagam vsem učencem izbrati in doživeti 
vrsto različnih aktivnosti, medtem ko so v šoli. 

     

18. Menim, da lahko igram pomembno vlogo pri reševanju večjih 
problemov na ravni šole. 

     

19. Menim, da šolskemu vodstvu lahko ponudim inovativne ideje in 
konstruktivne rešitve problemov. 

     

20. Šoli nudim koristne ideje in pobude.      

21. Menim, da imam ključno vlogo v šoli.      

22. Menim, da bi v šoli lahko dobil(a) boljši položaj, če bi to želel(a).      

23. Zaradi pouka se počutim čustveno izčrpano.      

24. Zaradi pouka se počutim izgorelo.      

25. Zaradi pouka se počutim utrujeno.      

26. Zaradi pouka se počutim izžeto.      

27. Zaradi pouka se počutim fizično iztrošeno.      

28. Menim, da bi lahko svoje osebne in profesionalne sposobnosti 
bolje izkoristil(a) v drugem poklicu kot pri poučevanju. 

     

29. Menim, da me poučevanje ne izpolnjuje.      

30. Menim, da mi kot učitelju ne gre tako dobro.      

31. Menim, da bi ponovno izbral(a) poučevanje, če bi se moral(a) še 
enkrat odločiti. 

     

32. Menim, da se moja pričakovanja o poučevanju niso uresničila.      

33. Menim, da se moji učenci v resnici ne trudijo dovolj.      

34. Menim, da mojim učencem v resnici ni dosti do tega, da bi bili 
dobri. 

     

35. Menim, da se moji učenci v resnici ne želijo učiti.      

36. Menim, da bi raje imel(a) boljše učence, kot te, ki jih imam.      

 
 
Vprašalnik o splošnih podatkih (VSPU) 
 
V zadnjem sklopu vprašanj Vas prosimo, da odgovorite na splošna vprašanja in vprašanja o vključevanju različnih gibalnih dejavnosti v 
pouk – učenju skozi gib (UG). Kjer svojega odgovora ne morete umestiti med predlagane, je na voljo okno "Drugo/Other", kjer vpišete 
svoj odgovor. 
 
1. Spol 

● ženski 

● moški 
 
2. Končana izobrazba 

● srednješolska 

● višješolska 

● visokošolska/univerzitetna 

● specializacija/magisterij 

● doktorat 
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3. Delovna doba 

● 1–5 let 

● 6–10 let 

● 11–15 let 

● 16–20 let 

● nad 20 let 
 
4. Delovno mesto 

● vzgojitelj(ica) predšolskih otrok v 1. razredu 

● razredni(a) učitelj(ica) 

● specialni(a) pedagog(inja)/defektolog(inja) 

● predmetni učitelj(ica) 

● Other: 
 
5. Naziv, ki ste ga pridobili na delovnem mestu 

● brez naziva 

● mentor 

● svetovalec(ka) 

● svetnik(ica) 
 
6. Šola, kjer poučujete, je v 

● mestnem okolju 

● vaškem okolju 

● primestnem okolju 
 
7. Zaposleni v: 

● osnovni šoli 

● osnovni šoli s prilagojenim programom 

● zavodu 

● Other: 
 
8. V katerem razredu učite  

● 1. razred 

● 2. razred 

● 3. razred 

● 4. razred 

● 5. razred 

● 6. razred 

● podaljšano bivanje 

● Other: 
 
IZKUŠNJE Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
9. Poučeval(a) sem učence s posebnimi potrebami 

● nikoli 

● enkrat 

● nekajkrat 

● že velikokrat 
 
IZKUŠNJE ZA POUČEVANJE SKOZI GIBALNE DEJAVNOSTI  
10. Koliko znanja in izkušenj imate za poučevanje skozi gib – ustvarjalni gib kot učni pristop (UG)? 

 1 2 3 4 5  

nič      imam zelo 
veliko znanja in 
izkušenj 
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11. Kje ste spoznali – izvedeli največ o UG (možnih več odgovorov)? 

● nikjer 

● v času študija na fakulteti 

● lastno izobraževanje – literatura 

● na seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja 

● od sodelavcev 

● Other: 
 
12. Če NE uporabljate UG, navedite, zakaj  

● ne poznam metode 

● nimam dovolj znanja 

● Other: 
 
UČITELJI, KI ŽE UPORABLJAJO 
 
13. Kako pogosto uporabljate UG pri delu z otroki 

● ne uporabljam 

● nekajkrat na mesec 

● enkrat na teden 

● večkrat na teden 

● skoraj vsak dan 
 
 
Vprašanja za učitelje, ki uporabljajo učenje skozi gib (VUUG) 
Če ustvarjalni gib uporabljate pri svojem delu, vas prosimo, da odgovorite še na zadnji sklop vprašanj. 
 
14. Kako pogosto uporabljate pri delu z otroki naslednje vsebine: 

 nikoli do enkrat 
mesečno 

večkrat 
mesečno 

enkrat do 
trikrat 

tedensko 

več kot trikrat 
tedensko 

Sprostilne telesne vaje in igre (masaža, elementi joge …)      

Didaktične gibalne in rajalne igre      

Plesno izražanje      

Socialne gibalne igre (za krepitev odnosov v skupini)      

Ustvarjalni gib za prikaz, razlago, lažje razumevanje snovi      

Ustvarjalni gib za utrjevanje, ponavljanje snovi      

Ustvarjalni gib za motiviranje učencev      

Ustvarjalni gib pri preverjanju znanja      

15. Kako pogosto uporabljate ustvarjalni gib pri posameznih področjih: 

 nikoli do enkrat mesečno večkrat mesečno od enkrat do trikrat 
tedensko 

skoraj pri vsaki učni 
uri 

Slovenski jezik      

Matematika      

Naravoslovje      

Družboslovje      

Glasbena vzgoja      

Likovna vzgoja      

Aktivni odmor      
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Jutranji krog      

Podaljšano 
bivanje 

     

 
 
16. Koliko so učni cilji, ki si jih zastavite pri takem načinu poučevanja, običajno doseženi?(označite na lestvici od 1–5) 

 1 2 3 4 5  

nedoseženi      preseženi 

 
17. Odzivi otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti(označite na lestvici od 1–5) 

 1 2 3 4 5  

zelo negativni      zelo pozitivni 

 
18. Pri dekletih vključevanje UG v pouk pripomore k izboljšanju(Prosimo, da učinke razvrstite od 1. do 5. mesta, pri čemer pomeni 1-najbolj 
pripomore, 5- najmanj pripomore). Ker gre za določanje vrstnega reda učinkov, naj vsak STOLPEC vsebuje samo eno oceno. 

 1 - najbolj 
pripomore 

2 3 4 5 - najmanj 
pripomore 

dobrih odnosov v skupini (dobro 
počutje) 

     

ustvarjalnosti      

motiviranosti      

zbranosti      

lažjemu razumevanju in trajnejšemu 
znanju 

     

 
18. Pri fantih vključevanje UG v pouk pripomore k izboljšanju(Prosimo, da učinke razvrstite od 1. do 5. mesta, pri čemer pomeni 1-najbolj 
pripomore, 5- najmanj pripomore). Ker gre za določanje vrstnega reda učinkov, naj vsak STOLPEC vsebuje samo eno oceno. 

 
 

1 - najbolj 
pripomore 

2 3 4 5 - najmanj 
pripomore 

dobrih odnosov v skupini (dobro počutje)      

ustvarjalnosti      

motiviranosti      

zbranosti      

lažjemu razumevanju in trajnejšemu znanju      

 
 
IZKUŠNJE Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI - UČITELJI, KI ŽE UPORABLJAJO 
 
19. Otroci s posebnimi potrebami, ki največ pridobijo pri takem načinu poučevanja. Možnih je več odgovorov. Če vpišete v okno 
Drugo/Other, ne pozabite tudi potrditi izbire. 

 z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo 

 zavrti (potrebujejo več spodbud) 

 otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 

 nadarjeni 

 Other:  

20. Odzivi otrok s posebnimi potrebami na take vrste poučevanja (možnih je več odgovorov) 

 zelo negativni odzivi 

 negativni odzivi 

 ni sprememb 
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 pozitivni odzivi 

 zelo pozitivni odzivi 
 
UČITELJI, KI ŽE UPORABLJAJO GIB PRI POUČEVANJU 
 
21. Vaše počutje pri delu z otroki, ko uporabljate metodo ustvarjalnega giba: 

 1 2 3 4 5  

zelo slabo      zelo dobro 

 
22. Vodstvo šole in vaši sodelavci spodbujajo vaš način poučevanja skozi gib? 

 zelo me spodbujajo 

 spodbujajo 

 ni odziva 

 nasprotujejo 

 zelo nasprotujejo 
 
23. Kakšen je odnos staršev do UG kot učnega pristopa? 

 zelo negativen odnos 

 negativen odnos 

 ni odnosa 

 pozitiven odnos 

 zelo pozitiven odnos 

Zahvaljujemo se vam za vse odgovore! 
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11.4 SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK – PO IZOBRAŽEVANJU 

Ustvarjalni gib kot učni pristop (UG)  

Prosimo Vas, da označite, v kolikšni meri se strinjate z izraženimi trditvami o vključevanju različnih gibalnih dejavnosti v pouk – učenju 

skozi gib (UG). Odgovorite tako, da ne razmišljate preveč o odgovoru, ampak označite prvi odgovor, ki vam pride na misel. 

Anketa je anonimna, zato Vas prosimo, da za vašo identifikacijo vnesete svoje geslo _____________________. 

Prvi sklop trditev (VSPUG) 

 se 
nikakor 
ne 
strinjam 

se ne 
strinjam 

se ne 
morem 
odločiti 

se 
strinjam 

se zelo 
strinjam 

1. Menim, da je uporaba UG pomembna za otrokov celostni razvoj.      

2. Menim, da UG otrokom nudi možnost razvijanja lastnih idej in znanja.      

3. Menim, da UG pripomore k pozitivni klimi, vpliva na razvoj sodelovanja in 
večjo vključenost učencev v razredu. 

     

4. Menim, da na učence deluje UG motivacijsko.      

5. Menim, da pristop učencem omogoča boljše razumevanje učne snovi.      

6. Menim, da pristop izboljša zbranost pri učencih.      

7. Menim, da UG vpliva na domišljijo in kreativno mišljenje otrok.      

8. Menim, da uporaba UG ni primerna za vse učence.      

9. Menim, da se učenci ob takem pristopu zabavajo, nasmejijo, uživajo.      

10. Menim, da UG kot učni pristop pripomore k trajnejšemu znanju.      

11. Menim, da UG kot učni pristop vnaša nemir med učence.      

12. Menim, da je pristop primeren predvsem za gibalni tip učencev.      

13. Menim, da je pristop primeren za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivne 
učence. 

     

14. Menim, da je uporaba UG pomembna za otroke s posebnimi potrebami.      

15. Menim, da pri dejavnostih UG raje sodelujejo dekleta kot fantje.      

16. Menim, da je pri uvajanju UG v razredu pomembnejši proces kot rezultat.      

17. Menim, da uporaba UG v razredu vpliva na boljši odnos učenec – učitelj.      

18. Menim, da uporaba UG spodbuja učiteljevo kreativnost in inovativnost.      

19. Menim, da je uporaba UG v razredu za učitelja utrujajoča.      

20. Menim, da lahko učitelj uporabi UG pri vseh predmetnih področjih.      

21. Menim, da UG učitelj ne more uporabljati v veliki meri, saj ob razlagi, 

reševanju nalog v delavnih zvezkih in utrjevanju ne ostane dovolj časa za gib. 

     

22. Menim, da lahko UG uporabljamo v telovadnici, v razredu ni dovolj prostora.      
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23. Menim, da je otrokova telesno-gibalna dejavnost povezana s psihičnimi 

procesi. 

     

24. Menim, da UG omogoča večjo sprostitev otrok.      

25. Menim, da je telo (gibanje) pomembno vključevati v proces vzgoje in 

izobraževanja. 

     

26. Menim, da je v razredu potrebno uporabljati različne pristope, ki upoštevajo 

tudi kinestetični zaznavni stil učencev in ne samo vizualni oziroma slušni. 

     

27. Menim, da uporaba UG spodbuja učitelja k spreminjanju svojih lastnih 

strategij poučevanja. 

     

28. Menim, da ne obstaja veliko možnosti, kako UG vključiti v pouk.      

29. Menim, da je uporaba UG primerna za učence 1. triade, ne pa tudi za starejše 

učence. 

     

30. Menim, da UG spodbuja razvoj otrokove samozavesti.      

31. Menim, da je UG smiselno uporabiti za motivacijo, ne pa toliko za obravnavo 

učne snovi. 

     

32. Menim, da je tak način poučevanja za učitelja sproščujoč in motivirajoč.      

Drugi sklop trditev (VUS in VUI) 

 se nikakor 

ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

se ne 

morem 

odločiti 

se 

strinjam 

se zelo 

strinjam 

1. Menim, da sem zanimiv(a) in motivirajoči(a) učitelj(ica).      

2. Menim, da znam improvizirati, ko med poučevanjem v razredu pride do 

sprememb razmer. 

     

3. Menim, da sem zelo ustvarjalen(a) pri delu z učenci.      

4. Menim, da znam povezovati učno snov z vsakodnevnimi zanimanji učencev.      

5. Menim, da se na osnovi kritike zmorem naučiti novih stvari.      

6. Menim, da ne morem narediti veliko za to, da bo večina mojih učencev 

dosegla dobre ocene. 

     

7. Menim, da težko dosežem dober učni uspeh pri mojih učencih.      

8. Menim, da z lahkoto obvladam motnje v razredu.      

9. Menim, da v razredu dovolj dobro rešujem probleme z disciplino.      

10. Menim, da dovolj dobro obvladam neprimerno vedenje, ne da bi 

povzdignil(a) glas. 
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11. Menim, da imam sposobnost, da v razredu spodbudim učence k 

svobodnemu izražanju misli in občutkov. 

     

12. Menim, da sem prožen(a) in prilagodljiv(a) v odnosih z učenci.      

13. Menim, da vzdržujem dobre odnose s starši v dobro učenca.      

14. Menim, da lahko spodbudim k učenju tudi najbolj nemotivirane učence 

svojega razreda. 

     

15. Menim, da imam sposobnost videti učenca kot celostno (celo) osebo, pri 

kateri je učenje le en njen del. 

     

16. Menim, da razpoznam učenčeve probleme in jih rešujem še preden se 

stanje poslabša. 

     

17. Menim, da lahko pomagam vsem učencem izbrati in doživeti vrsto različnih 

aktivnosti, medtem ko so v šoli. 

     

18. Menim, da lahko igram pomembno vlogo pri reševanju večjih problemov 

na ravni šole. 

     

19. Menim, da šolskemu vodstvu lahko ponudim inovativne ideje in 

konstruktivne rešitve problemov. 

     

20. Šoli nudim koristne ideje in pobude.      

21. Menim, da imam ključno vlogo v šoli.      

22. Menim, da bi v šoli lahko dobil(a) boljši položaj, če bi to želel(a).      

23. Zaradi pouka se počutim čustveno izčrpano.      

24. Zaradi pouka se počutim izgorelo.      

25. Zaradi pouka se počutim utrujeno.      

26. Zaradi pouka se počutim izžeto.      

27. Zaradi pouka se počutim fizično iztrošeno.      

28. Menim, da bi lahko svoje osebne in profesionalne sposobnosti bolje 

izkoristil(a) v drugem poklicu kot pri poučevanju. 

     

29. Menim, da me poučevanje ne izpolnjuje.      

30. Menim, da mi kot učitelju ne gre tako dobro.      

31. Menim, da bi ponovno izbral(a) poučevanje, če bi se moral(a) še enkrat 

odločiti. 

     

32. Menim, da se moja pričakovanja o poučevanju niso uresničila.      

33. Menim, da se moji učenci v resnici ne trudijo dovolj.      

34. Menim, da mojim učencem v resnici ni dosti do tega, da bi bili dobri.      

35. Menim, da se moji učenci v resnici ne želijo učiti.      
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36. Menim, da bi raje imel(a) boljše učence, kot te, ki jih imam.      

 

Vprašalnik o poučevanju skozi gibalne dejavnosti (VUUG) 

V zadnjem sklopu vprašanj Vas prosimo, da odgovorite na vprašanja o vključevanju različnih gibalnih dejavnosti v pouk – učenju skozi gib 

(UG). Kjer svojega odgovora ne morete umestiti med predlagane, je na voljo okno "Drugo/Other", kjer vpišete svoj odgovor. 

10. Koliko znanja in izkušenj za poučevanje skozi ustvarjalni gib ste si pridobili skozi izobraževanje? 

1 2 3 4 5 

nič    zelo veliko 

13. Koliko ste uporabljali UG v času izobraževanja? 

● nisem uporabljala 

● nekajkrat 

● enkrat na teden 

● večkrat na teden 

● skoraj vsak dan 

14. Kako pogosto ste pri delu z otroki uporabljali naslednje vsebine: 

 nikoli nekajkrat v 
obdobju 
izobraževa
nja 

enkrat 
tedensko 

dvakrat do 
trikrat 
tedensko 

več kot 
trikrat 
tedensko 

Sprostilne telesne vaje in igre (masaža, elementi joge …)      

Didaktične gibalne in rajalne igre      

Plesno izražanje      

Socialne gibalne igre (za krepitev odnosov v skupini)      

Ustvarjalni gib za prikaz, razlago, lažje razumevanje snovi      

Ustvarjalni gib za utrjevanje, ponavljanje snovi      

Ustvarjalni gib za motiviranje učencev      

Ustvarjalni gib pri preverjanju znanja      

15. Kako pogosto ste uporabljali ustvarjalni gib pri posameznih področjih: 

 nikoli redko (enkrat 

mesečno) 

včasih (večkrat na 

mesec) 

pogosto (večkrat 

tedensko) 

zelo pogosto (skoraj 

pri vsaki učni uri) 

Slovenski jezik      

Matematika      

Naravoslovje      
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Družboslovje      

Glasbena vzgoja      

Likovna vzgoja      

Aktivni odmor      

Jutranji krog      

Podaljšano 

bivanje 

     

16. Koliko so bili učni cilji, ki ste si jih zastavili pri takem načinu poučevanja, običajno doseženi? (označite na lestvici od 1–5) 

1 2 3 4 5 

nedoseženi    preseženi 

17. Odzivi otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti (označite na lestvici od 1–5) 

1 2 3 4 5 

zelo negativni    zelo pozitivni 

17b. Prosimo razložite zgornji odgovor 

18. Pri dekletih je vključevanje UG v pouk pripomoglo k izboljšanju (Prosimo, da učinke razvrstite od 1. do 5. mesta, pri čemer pomeni 1–

najbolj pripomore, 5– najmanj pripomore). Ker gre za določanje vrstnega reda učinkov, naj STOLPCI vsebujejo različne ocene med 1 in 5. 

 1 – najbolj 

pripomoglo 

2 3 4 5 – najmanj 

pripomoglo 

dobrih odnosov v skupini (dobro počutje)      

ustvarjalnosti      

motiviranosti      

zbranosti      

lažjemu razumevanju in trajnejšemu znanju      

18. Pri fantih je vključevanje UG v pouk pripomoglo k izboljšanju (Prosimo, da učinke razvrstite od 1. do 5. mesta, pri čemer pomeni 1–

najbolj pripomore, 5– najmanj pripomore). Ker gre za določanje vrstnega reda učinkov, naj STOLPCI vsebujejo različne ocene med 1 in 5. 

 1 – najbolj 

pripomoglo 

2 3 4 5 – najmanj 

pripomoglo 

dobrih odnosov v skupini (dobro počutje)      

ustvarjalnosti      

motiviranosti      
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zbranosti      

lažjemu razumevanju in trajnejšemu znanju      

19. Otroci s posebnimi potrebami, ki so največ pridobili pri takem načinu poučevanja. Možnih je več odgovorov. Če vpišete v okno 

Drugo/Other, ne pozabite tudi potrditi izbire. 

● z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo 

● zavrti (potrebujejo več spodbud) 

● otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 

● nadarjeni 

● Other: 

19b. Prosimo za razlago zgornjih odgovorov in podkrepitev s primerom. 

20. Odzivi otrok s posebnimi potrebami na take vrste poučevanja. (možnih je več odgovorov) 

● zelo negativni odzivi 

● negativni odzivi 

● ni sprememb 

● pozitivni odzivi 

● zelo pozitivni odzivi 

21. Vaše počutje pri delu z otroki, ko ste uporabljali metodo ustvarjalnega giba: 

1 2 3 4 5 

zelo slabo    zelo dobro 

22. Ali so vaši sodelavci in vodstvo šole spodbujali vaš način poučevanja skozi gib? 

● so me zelo spodbujali 

● so me spodbujali 

● ni bilo odziva 

● so mi nasprotovali 

● so mi zelo nasprotovali 

23. Kakšen je bil odnos staršev do UG kot učnega pristopa? 

● zelo negativen odnos 

● negativen odnos 

● ni bilo odnosa 

● pozitiven odnos 

● zelo pozitiven odnos 

24. Ali menite, da je izobraževanje na kakršenkoli način vplivalo na vaše poučevanje? 

● da 

● ne 

● ne vem 

24b. Prosimo za razlago zgornjega odgovora. 
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25. Ali bi se v bodoče še želeli izobraževati s področja ustvarjalnega giba? 

● da 

● ne 
 
Zahvaljujemo se vam za odgovore na vprašanja. 
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11.5 KVALITATIVNA OBDELAVA ODPRTIH VPRAŠANJ V VPRAŠALNIKU ZA 

UČITELJE O STALIŠČIH IN PREPRIČANJIH O UG (VSPUG) 
 

11.5.1 Odzivi otrok na učenje skozi gibalne dejavnosti   

 

 

Odzivi otrok na učenje skozi gibalne 
dejavnosti 

Pojmi Kategorije 
 

Učenci in učenke so se ob gibalnih 
dejavnostih sprostili, razvedrili, poleg tega 
pa so tudi učno snov lažje doumeli 
(predvsem učno šibki učenci). 
 

Sproščenost in razvedritev 
učencev 
Lažje razumevanje učne snovi 
(učno šibki) 
 

Sprostitev 
 
Znanje 
 

Učenci imajo izredno radi gibanje, radi 
sodelujejo pri različnih gibalnih dejavnostih – 
v praksi sem preizkusila vse, kar sem se 
naučila med izobraževanjem in vse so jim bile 
zelo všeč. 
Kot razred smo se izredno povezali in tudi 
med seboj so stkali tesnejše vezi.  
Kar se tiče znanja, moram reči, da je bilo 
hitreje usvojeno, saj so preizkušali teorijo na 
kinestetični ravni, če pa ni bila ravno razlaga 
povezana z gibanjem, pa je bilo gibanje kot 
motivacijska spodbuda tako močno, da so 
bili celo uro prisotni in zbrani pri učenju in so 
sodelovali. 

Radi imajo gibanje, radi 
sodelujejo 
 
Dejavnosti so jim všeč 
 
Povezanost učencev med seboj;  
 
Hitrejše osvajanje znanja 
 
Gibanje deluje motivacijsko 
 
Zbranost učencev 
 
Sodelovanje pri pouku 

Sprejemanje pristopa 
 
 
Sprejemanje pristopa 
 
Socializacija 
 
Znanje 
  
Motiviranost 
 
Koncentracija 
 
Aktivnost učencev 

Otroci so se sprostili in lažje dojemali težko 
snov. 

Sproščenost 
 
Lažje dojemanje učne snovi 

Sprostitev 
 
Znanje 

V začetku so bili otroci nekoliko zadržani, 
nato so se sprostili in vedno bolj uživali. Bili 
so motivirani in vsakič znova prosili "samo še 
enkrat"! 

Sprva zadržanost učencev  
 
Kasneje sproščenost 
 
Uživanje 
 
Motiviranost 
 
Želja po gibanju 

Nesprejemanje pristopa 
 
Sprostitev 
 
Dobro počutje 
 
Motiviranost 
 
Sprejemanje pristopa 

Res so bili navdušeni in sodelovali. Navdušenost učencev 
 
Sodelovanje pri pouku 

Sprejemanje pristopa 
 
Aktivnost učencev 

Učenci so bili navdušeni, motivirani za 
nadaljnje delo. Želeli so večkrat ponoviti 
aktivnosti. 

Navdušenost učencev 
 
Motiviranost za delo 
 
Želja po ponovitvi 

Sprejemanje pristopa 
 
Motiviranost 
 
Motiviranost 

Navdušeni in sodelovali ter vzpostavljali 
medsebojne vezi še tesneje. 

Navdušenost učencev 
 
Povezovanje med seboj 
 
Sodelovanje pri pouku 

Sprejemanje pristopa 
 
Socializacija 
 
Aktivnost učencev 

Zanimivo, se zabavajo, vsi sodelujejo. Navdušenost učencev 
 
Zabava 
 
Sodelovanje pri pouku 

Sprejemanje pristopa 
 
Dobro počutje 
 
Aktivnost učencev 
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Zdelo se jim je drugače, nekaj novega in 
zabavnega, kjer so se tudi veliko naučili. 

Drugačne vrste učenje – novo, 
zabavno 
 
Veliko so se naučili 

Sprejemanje pristopa 
 
 
Znanje 

Učencem so bile gibalne dejavnosti nove in 
nepoznane.  
Sprejemali so jih s strahom, na koncu pa so 
bili zelo navdušeni.  
Izrazili so željo, da bi dejavnost še kdaj 
ponovili. 

Nepoznane dejavnosti – 
sprejemanje s strahom 
Navdušenost učencev, ko 
spoznajo dejavnosti  
Želja po ponovitvi gibalnih 
dejavnosti 

Nesprejemanje pristopa 
 
Sprejemanje pristopa 
 
Motiviranost 

Učenci so me spraševali, kdaj se gremo spet 
določeno igrico. Opazila sem, da so se tudi v 
prostem času (med odmori) igrali določene 
igrice. 

Želja po ponovitvi gibalnih iger  
 
Samoiniciativnost otrok 

Motiviranost 
 
Aktivnost učencev 
 

V aktivnost so se vključili tudi tisti otroci, ki 
sicer pogosto ne sodelujejo. Vsi otroci so 
aktivno izvajali dejavnosti in se ob tem 
zabavali. Po koncu aktivnosti so želeli 
ponovitev. 

Aktivnost otrok, ki sicer ne 
sodelujejo pri pouku  
 
Zabava  
 
Želja po ponovitvi aktivnosti 

Aktivnost učencev 
 
 
Dobro počutje 
 
Motiviranost 

Učenci so bili nasmejani, sodelovali so vsi, 
imeli so različne partnerje, tako da so se 
socialni odnosi med njimi še izboljšali. 

Nasmejanost 
 
Vsi sodelovali 
 
Socialni odnosi izboljšali 

Dobro počutje 
 
Aktivnost učencev 
 
Socializacija 

Učenci so uživali, se nasmejali in tudi sami 
večkrat dali pobudo za kakšno gibalno igro, 
masažo. Lažje so si zapomnili npr. besedilo 
pesmice, ker smo vsak verz prikazali z gibom. 

Uživanje, smeh otrok  
 
Samoiniciativnost otrok 
 
Lažja zapomnitev besedila 
 

Dobro počutje 
 
Aktivnost učencev 
 
Znanje 

Učenci so se ob gibalnih dejavnostih 
sprostili, bilo jim je zabavno, dobro so se 
počutili, zato menim, da so se zato veliko več 
naučili. 

Sprostitev otrok 
Zabava, dobro počutje 
Več so se naučili 

Sprostitev 
Dobro počutje 
Znanje 

Bolj poglobljeno sem začela gib uporabljati 
šele tekom seminarja ... zato sem naletela na 
vse lestvice 'navdušenja'. Od zelo ne maram, 
beda, do tistih, ki zares uživajo pri tem. 
Predvsem fantje negodujejo;)). A je že 
opazen napredek. 

Različno odzivanje (od 
negativnega, do pozitivnega) 
 
 
Fantje negodujejo, a 
napredujejo 

Sprejemanje 
pristopa/Nesprejemanje 
pristopa 
 
Nesprejemanje 
pristopa/Sprejemanje pristopa 
 

Učenci so bili zelo motivirani, veseli, 
razigrani, vendar so sledili navodilom in jih 
upoštevali, hkrati pa so nato bili bolj 
pripravljeni za "sedeče" delo, bolj 
skoncentrirani. 

Motiviranost 
 
Veselje, razigranost 
 
Sledenje navodilom 
 
Pripravljenost na sedenje, 
koncentracija 

Motiviranost 
 
Dobro počutje 
 
Aktivni učenci 
 
Koncentracija 
 

Dekleta so bila takoj navdušena, za fante pa 
so bile dejavnosti otročje, oziroma so jih 
izkoristili za divjanje po razredu. 

Dekleta navdušena 
 
Fantom otročje 
 
Fantje divjali 

Sprejemanje pristopa 
 
Nesprejemanje pristopa 
 
Nesprejemanje pristopa 

Učenci so se zabavali in se skozi igro veliko 
naučili (predvsem zato, ker niso vedeli, da se 
hkrati ob igri tudi učijo). 

Zabava, igra 
Veliko so se naučili 
 

Dobro počutje 
Znanje 

Uživali so, povedali, da si želijo še. Uživanje 
 
 Želja po še 

Dobro počutje 
 
Motiviranost 

Učencem je tak pristop zelo všeč, so 
motivirani za delo. 

Otrokom všeč 
Motivirani 

Sprejemanje pristopa 
Motiviranost 
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Gibanje je v njihovi naravi, zato je že samo po 
sebi motivacijsko. 

Motivirani Motiviranost 

Otroci obožujejo gibalne dejavnosti. Obožujejo dejavnosti Sprejemanje pristopa 

Ker so bili v začetku zelo zadržani, sedaj pa 
jim je ta način dela že bolj všeč. 

Na začetku zadržanost 
Kasneje všeč 

Nesprejemanje pristopa 
Sprejemanje pristopa 

Vedno so želeli še več gibanja, niso želeli 
prenehati z nalogo. 

Želeli gibanja 
Niso prenehali 

Motiviranost 
Aktivnost učencev 

Učenci so se ob dejavnosti spočili, se prijetno 
počutili, sprostili in se hkrati tudi zabavali. 
Velikokrat smo se vmes in tudi na koncu 
dejavnosti nasmejali. Večina učencev je bila 
navdušena nad dejavnostmi. 

Počitek, dobro počutje 
 
Sprostitev 
 
Zabava, smeh 
 
Navdušenje 

Dobro počutje 
 
Sprostitev 
 
Dobro počutje 
 
Sprejemanje pristopa 

Učenci imajo vedno radi kaj novega in to je 
bila za njih sprostitev. 

Radi novosti 
 
Sprostitev 

Sprejemanje pristopa 
 
Sprostitev 

Bili so navdušeni. Sami so dajali pobude za 
razne plesne aktivnosti. Še so si želeli igrati 
plesne igrice. 

Navdušeni 
 
Dajali pobude 
 
Želeli še gibanja 

Sprejemanje pristopa 
 
Aktivnost učencev 
 
Motiviranost 

Učenci so pri izvajanju različnih dejavnosti 
zelo uživali, bili ustvarjalni in ves čas aktivni. 
Presenetile so me njihove ideje, na katere 
sama nisem niti pomislila. Rezultati so bili 
zelo dobri. 

Uživali 
 
Ustvarjalni 
 
Aktivni 

Dobro počutje 
 
Ustvarjalnost 
 
Aktivni učenci 

Učencem je bil takšen način dela všeč. Všeč Sprejemanje pristopa 

Učenci so bili nad gibalnimi dejavnostmi zelo 
navdušeni. Ko so spoznali različne nove igre, 
ki sem jih preizkušala v razredu, so kar sami 
večkrat prosili za igro, masažo ... So pa 
potrebovali čas, da so se navadili na tak način 
dela ... 

Navdušeni 
 
Želeli še 
 
Potrebovali čas, da so se 
navadili na pristop 

Sprejemanje pristopa 
 
Motiviranost 
 
Sprejemanje/Nesprejemanje 
pristopa 

Učenci se zelo radi učijo skozi gibanje, saj se 
ob tem tudi zabavajo in sprostijo. Ob gibalnih 
dejavnostih komunicirajo s sošolci, razvijajo 
domišljijo in iščejo nove rešitve. 

Radi se učijo z gibanjem 
Zabava 
Sprostitev; 
Komunikacija s sošolci 
Razvijanje domišljije in novih 
rešitev 

Sprejemanje pristopa 
Dobro počutje 
Sprostitev 
Socializacija 
Ustvarjalnost 
 

Veliko večja motivacija, samoiniciativnost, 
porast ustvarjalnosti, povezovanje pojmov, 
ki jih sicer ne bi. 

Večja motivacija 
Samoiniciativnost 
Ustvarjalnost 
Povezovanje pojmov 

Motiviranost 
Aktivni učenci 
Ustvarjalnost 
Znanje 

Otroci so bili navdušeni nad gibalnimi igrami, 
še zlasti pa nad masažami. Večkrat prosijo, če 
bi se lahko masirali. 

Navdušeni na gibanjem, 
masažami 
Želeli še 

Sprejemanje pristopa 
 
Motiviranost 

Učenci so radi utrjevalni snov pred pisanjem 
domače naloge. Velikokrat smo ustvarjalni 
gib po kosilu izvajali kar zunaj in hkrati 
utrjevali snov. Uporabili smo pripomočke iz 
narave (kamenčke, vejice, travo, liste ...). 
Zunanje okolje je na učence delovalo še bolj 
pozitivno, ker so mislili, da se sploh ne učijo.  

Imajo radi 
  
 
 
 
Deluje pozitivno 

Sprejemanje pristopa 
 
 
 
 
Sprejemanje pristopa 
 

Smeh, odklonilnost  Smeh, odklanjanje Nesprejemanje pristopa 

Učenci so z veseljem pristopili k pouku, so bili 
motivirani, so bili pripravljeni na dejavnost. 

Veselje in pripravljenost za pouk 
Motiviranost 

Motiviranost 
Motiviranost 

Vsako uro znova so pričakovali, kaj novega 
se bomo "igrali", katero novo igro bodo 
spoznali. 

Pričakovanje novosti 
 
 

Sprejemanje pristopa 
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Prav tako je bilo zelo dobro predvsem to, da 
učenci niso sodelovali v homogenih 
skupinah, ampak so se skupine ves čas 
mešale in je tako prišlo do boljše 
komunikacije med njimi, do boljših socialnih 
stikov. Rada bi izpostavila predvsem to, da je 
dobrodošlo sodelovanje med dekleti in fanti. 

Boljša komunikacija – boljši  
socialni stiki 
 
 
Sodelovanje med spoloma 

Socializacija 
 
 
 
Socializacija 
 

Učenci imajo radi novosti. Sledijo navodilu.  Radi novosti 
Sledijo navodilom 

Sprejemanje pristopa 
Aktivni učenci 

Učenci že kar čakajo, da se bo kaj dogajalo. 
Veliko stvari, ki smo jih prej delali bolj 
statično, smo spravili v gibanje. Učenci so 
bolj sproščeni, lažje sedijo potem, ko delamo 
v zvezke, so bolj motivirani. 

Pričakovanje 
 
Sproščenost 
 
Lažje sedenje, motiviranost 

Sprejemanje pristopa 
 
Sproščenost 
 
Motiviranost 

Otroci so bili zelo motivirani, medsebojno so 
si pomagali, pri dejavnostih je bilo veliko 
dobre volje in smeha, dejavnosti so izvajali z 
navdušenjem, bili so zelo inovativni. 

Visoka motiviranost 
Medsebojna pomoč 
Dobra volja in smeh 
Navdušenje 
Inovativnost 

Motiviranost 
Socializacija 
Dobro počutje 
Motiviranost 
Ustvarjalnost 

Učenci pri tovrstni dejavnosti zelo radi 
sodelujejo, delajo z dobro voljo. Več dela je 
potrebno vložiti v razlago aktivnosti in 
praktični prikaz, vendar pa ob ponovni 
uporabi aktivnosti pokažejo še več 
kreativnosti. 

Radi sodelujejo 
Dobra volja 
Kreativnost 
 

Sprejemanje pristopa 
Dobro počutje 
Ustvarjalnost 

Radi sodelujejo pri vedno novih aktivnostih, 
ki sem jih preizkušala. 

Radi sodelujejo 
 

Sprejemanje pristopa 
 

Bili so umirjeni in koncentracija se je 
povečala. 

Umirjenost učencev  
Povečanje koncentracije 
 

Dobro počutje 
Koncentracija 

Zelo zadovoljni. Zadovoljstvo Dobro počutje 

Nekateri otroci se ne želijo in niso sposobni 
(zaradi svojih motenj) aktivno udeležiti takih 
aktivnosti. Zato odziv ni vedno pozitiven. 

Ne želijo se vključevati (zaradi 
motenj – OPP) 

Težave 
Nesprejemanje pristopa 

Učenci so se zabavali, se sprostili in  se 
aktivno izražali. 

Zabava, sprostitev 
Aktivno izražanje 

Dobro počutje 
Aktivni učenci 

Sprva zadržani, pozneje se jim je zdelo 
zabavno, zanimivo. 

Najprej zadržani 
Nato zabavno, zanimivo 

Nesprejemanje pristopa 
Sprejemanje pristopa 

Bili so navdušeni in sproščeni. Izvedeno so si 
zelo dobro zapomnili in mi večkrat rekli, če 
lahko to spet naredimo... 

Navdušeni, sproščeni 
Zelo zapomnili snov 
Želeli še 

Dobro počutje 
Znanje 
Motiviranost 

Večinoma so učenci zelo lepo sodelovali, le 
nekateri niso pri nekaterih dejavnostih 
preveč uživali (morda zaradi sramu, 
zaspanosti (jutranje varstvo). Predvsem pa 
zelo dobri odzivi otrok, so vidno uživali. 

Sodelovali 
Nekaterim ni bilo všeč (sram, 
zaspanost – jutranje varstvo) 
Dobri odzivi 
Uživali 

Aktivni učenci 
 
Nesprejemanje pristopa 
 
Sprejemanje pristopa 
 
Dobro počutje 

Učenci so bili po večkratni vpeljavi UG v času 
PB-ja čedalje bolj navdušeni nad takim 
načinom dela. V naslednjem šolskem letu 
načrtujem dnevno vključevanje UG  v pouk. 

Navdušenje 
 

Sprejemanje pristopa 
 

Bili so dobre volje, sproščeni, motivirani in 
zbrani pri temu, kar je sledilo. 

Dobra volja 
Sproščenost 
Motiviranost 
Zbranost za naslednje vsebine 

Dobro počutje 
Sproščenost 
Motiviranost 
Koncentracija 
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Ker do sedaj nisem imela izkušenj z UG, mi je 
bilo težko sredi leta vpeljati novo pridobljeno 
znanje. Uporabila sem nekaj tehnik masaž, 
soc. igre. Otroci novitete dobro sprejemajo.  

Dobro sprejemajo novosti Sprejemanje pristopa 

Učencem se je zdelo zanimivo, saj so se z 
ustvarjalnim gibom srečali prvič. Igre so jim 
bile všeč. 

Zanimivo 
Všeč 
 

Sprejemanje pristopa 
Sprejemanje pristopa 
 

Se sprostijo, nasmejijo, zabavajo in odprejo. Sproščenost 
Smeh, zabava 
Otroci se odprejo 

Sproščenost 
Dobro počutje 
Sprejemanje pristopa 

Učenci so bili nad metodo navdušeni, radi so 
sodelovali. 

Bili navdušeni 
Radi sodelovali 

Sprejemanje pristopa 
Sprejemanje pristopa 

Hitrejše pomnjenje, sproščenost, spontano 
vključevanje v pouk manj sposobnih, plahih 
učencev ... 

Hitrejše pomnjenje 
Sproščenost 
Vključevanje manj sposobnih, 
plahih 

Znanje 
Sproščenost 
 
Inkluzivnost 

Veseli, nasmejani, snov so razumeli, 
sproščeni, razigrani, ustvarjalni. 

Veselje, smeh 
Dobro razumevanje 
Sproščenost 
Ustvarjalnost 

Dobro počutje 
Znanje 
Sproščenost 
Ustvarjalnost 

Visoka stopnja motivacije, sprostitev, dobra 
volja, socializacija, krepitev medosebnih 
vezi, domišljija... 

Motivacija 
Sproščenost 
Veselje 
Socializacija, medsebojne vezi 
Domišljija 

Motiviranost 
Sproščenost 
Dobro počutje 
Socializacija 
Ustvarjalnost 

Učenci so bili nad novimi dejavnostmi 
navdušeni, saj jim je to pisano na kožo. Z 
navdušenjem so sodelovali pri vseh 
ponujenih dejavnostih. 

Navdušenje 
 
Povsod sodelovali 

Sprejemanje pristopa 
 
Aktivni učenci 

Učenci so ves čas motivirani, veseli, 
sproščeni in pripravljeni za delo. UG jim je 
postal tako zelo všeč, da so sami dajali 
spodbude za ponovne dejavnosti. 

Motivirani 
Veseli, 
Sproščeni 
Pripravljeni za delo 
Dajali pobude 

Motiviranost 
Dobro počutje 
Sproščenost 
Motiviranost 
Aktivni učenci 

Gibalne dejavnosti so radi izvajali in bili po 
njih bolj motivirani za delo. 

Radi sodelovali 
Motivirani za delo 

Sprejemanje pristopa 
Motiviranost 

Vsakič so bili v pričakovanju nove gibalne 
dejavnosti, to so tudi povedali. Povedali so 
tudi, ali jim je bila dejavnost všeč ali ne. Ker 
otrok nisem silila v dejavnosti, so se kljub 
temu vedno bolj vključevali v dejavnosti. 
Sedaj (proti koncu) so sodelovali vsi, brez 
izjeme. 

So bili v pričakovanju nove 
gibalne dejavnosti 
 
 
Aktivnost otrok 

Motiviranost; 
 
 
 
Aktivni učenci 

Pozitivna energija, nasmejani obrazi, dotiki, 
hvaležnost učiteljici, izražanje želje, da bi se 
še šli te igre oz. dejavnosti. 

Pozitivnost, smeh 
Želeli še 

Dobro počutje 
Motiviranost 

So bili zagnani za delo, ustvarjalni in polni 
idej. Bilo jim je super in so to tudi povedali. 

Zagnani 
Ustvarjani, polni idej 
Uživali v dejavnostih 

Motiviranost 
Ustvarjalnost 
Dobro počutje 

Učenci so bili zadovoljni, ker so doživeli nekaj 
novega, predvsem učenec, ki je hiperaktiven. 

Zadovoljstvo – predvsem pri 
hiperaktivnem otroku 

Dobro počutje 
 

Odzivi so bili pozitivni. Vaje so želeli ponoviti. 
saj so se jim zdele zanimive in nekaj novega 
in nepoznanega. 

Pozitivnost 
Želeli še 

Sprejemanje pristopa 
Motiviranost 

Učenci so se izredno vživeli in tudi mene 
marsikaj naučili, kako ustvarjalni in iznajdljivi 
so. 

So se zelo vživeli 
Ustvarjalnost, iznajdljivost 
 

Aktivni učenci 
Ustvarjalnost 
 

Učenci se pri takem načinu dela vedno 
aktivni, motivirani in imajo tudi svoje ideje. 

Aktivnost učencev 
Motivirani 

Aktivni učenci 
Motiviranost 
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Imajo ideje Ustvarjalnost 

Učenci so v delu uživali Uživanje Dobro počutje 

Cilji so bili doseženi, saj so bili učenci za 
učenje skozi gibalne dejavnosti zelo 
motivirani in so si tudi manj sposobni in 
vedenjsko bolj problematični učenci veliko 
zapomnili na ta način. 

Motivirani 
Manj sposobni in vedenjsko 
problematični otroci si več 
zapomnili 

Motiviranost 
 
Inkluzivnost 

Učenci so uživali. Tudi tisti učenci, ki se niso 
vključili, so med dejavnostjo kar sami 
pristopili. 

Uživanje 
Postopoma so se vsi vključili 

Dobro počutje 
Aktivni učenci 

Ker učenci in jaz prejšnja leta nismo bili 
navajeni tovrstne oblike dela, smo vsi 
potrebovali nekaj časa, da smo se na to 
navadili in sprostili. Ko pa smo v tem 
dejansko začeli uživati, so tudi rezultati 
bistveno bolj opazni – cilji doseženi. 

Potreben čas 
 
Sčasoma začeli uživati, se 
sprostili 
 
Opazni rezultati 

Nesprejemanje pristopa 
 
Dobro počutje 
 
Znanje 

Otroci so bili nad novim pristopom 
poučevanja navdušeni in so se med 
dejavnostmi zabavali in pozabili, da se preko 
igre učijo. Ko smo snov ponovili brez 
ustvarjalnega giba, so snov razumeli in 
osvojili nove pojme in celotno snov. 

Navdušenost 
Zabava 
 
Razumeli snov 
Osvojili snov 

Sprejemanje pristopa 
Dobro počutje 
 
Znanje 
Znanje 
 

Učni cilji so bili doseženi, to je bilo povsem 
razvidno iz naslednjih aktivnosti (otroci so 
bili bolj umirjeni, sproščeni in motivirani). 

Umirjeni 
Sproščeni 
Motivirani 

Dobro počutje 
Sproščenost 
Motiviranost 
 

Narava mojega dela je drugačna od večine 
učiteljev, delam namreč z otroki s posebnimi 
potrebami. Večino je gibalno oviranih ali 
dolgotrajno bolnih (možganske poškodbe). 
Vsak drugačen pristop učenja je tem 
otrokom novo navdušenje, še posebej pa je 
izziv gibalno oviranim. Še posebej pa so bili 
navdušeni, ker to ni bila tipična fizioterapija, 
kakršne so vajeni in kar je običajno njihov 
edini gibalni čas. Tudi otroci so meni 
pokazali, kako ustvarjalni so lahko, čeprav na 
vozičku ... Sicer pa mi je najpomembnejše, da 
se ti otroci sprostijo, nasmejijo in odprejo, in 
to se da z vajami, ki smo se jih naučili v tem 
času, lepo izpeljati. 

 
 
 
 
Navdušenje nad pristopom 
 
 
Navdušeni nad novostmi 
 
Ustvarjalni 
Sproščeni 
Veseli 
Se odprejo 

 
 
 
 
Sprejemanje pristopa 
 
 
Sprejemanje pristopa 
 
Ustvarjalnost 
Sproščenost 
Dobro počutje; 
Sprejemanje pristopa 
 

Učenci so bili ob in po dejavnostih nasmejani, 
polni energije, motivirani za nadaljnje delo, 
veseli. 

Nasmejani 
Polni energije, motivirani za 
nadaljnje delo 
Veseli 
 

Dobro počutje 
Motiviranost 
 
Dobro počutje 

Sodelovali so vsi učenci, nisem jih 
potrebovala posebej motivirati za vključitev 
v dejavnosti. 

Vsi sodelovali Aktivni učenci 

Učenci so se zelo sprostili in ob dejavnosti 
uživali. Menim, da ta način dela učinkuje zelo 
motivacijsko. 

Sprostitev 
Uživanje 
Motivacijsko 

Sprostitev; 
Dobro počutje 
Motiviranost 

Tudi tisti, ki imajo sicer težave z samo-
regulacijo, vključevanjem in samoiniciativo, 
so se vključevali ... 

Vključevanje OPP Inkluzivnost 

Povečalo se je medsebojno sodelovanje in 
izrazi dobrega počutja ... 

Medsebojno sodelovanje 
Dobro počutje 

Socializacija 
Dobro počutje 

Nenavajenost na ta način učenja/utrjevanja 
znanja. 

Nenavajenost na pristop Nesprejemanje pristopa 

Se sprostijo, nezavedno bolje naučijo, 
krepijo socialne in prijateljske vezi ... 

Sproščenost 
Krepijo prijateljske vezi 

Sproščenost 
Socializacija 
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Izvedla sem igro, kjer so otroci plesali na 
glasbo takrat, ko sem določila neko barvo, ki 
so jo imeli na sebi. Učenci so med plesom 
uživali, po koncu igre sem slišala kar nekaj 
izjav, kot so: "Jutri pridem v pisanih 
oblačilih." 

Uživali 
 
 
 
Motiviranost za naprej 

Dobro počutje 
 
 
 
Motiviranost 

Otroci imajo zelo radi gibanje. Sploh pri PB, 
ko so otroci prej 5 ur sedeli, ga nujno 
potrebujejo. Zato se ga vidno zelo 
razveselijo. 

Radi se gibljejo 
 
Veselje 

Sprejemanje pristopa 
 
Dobro počutje 

Učenci so bili po učenju z gibom zadovoljni, 
veseli in sproščeni. Ko sem preverila znanje, 
sem ugotovila, da veliko znajo. 

Veseli, zadovoljni 
Sproščeni 
Znajo 
 

Dobro počutje 
Sproščenost 
Znanje 
 

Želeli so še. Želijo še Motiviranost 

Učenci so bili zelo motivirani, razigrani in 
nasmejani. Želeli so ponoviti dejavnosti. 

Motivirani 
Veseli 
Želijo še 

Motiviranost 
Dobro počutje 
Motiviranost 

Pozitivni odzivi, vendar nemirni učenci včasih 
ne sledijo navodilom. 

Pozitivni odzivi 
Nemirni učenci včasih ne sledijo 
navodilom 

Sprejemanje pristopa 
 
Težave 

Želeli so še! Prosijo me za še več UG – 
masaža, sprostitve, socialne igre. 

Želijo še Motiviranost 
 

Učenci so bili zadovoljni, nasmejani, veliko so 
si zapomnili. 

Zadovoljni, veseli 
Si veliko zapomnili 

Dobro počutje 
Znanje 

Otroci se najbolj razveselijo, ko umaknemo 
mize k steni. 

Se razveselijo Sprejemanje pristopa 
 

Učenci zelo uživajo, saj imajo radi gib. 
Velikokrat sami od sebe želijo izvedbo. 

Uživajo 
Radi imajo gibanje,  
Želijo še 

Dobro počutje 
Sprejemanje pristopa 
Motiviranost 
 

Delo je bilo drugačno od običajnega in ob 
učenju so se sproščali in smeli gibati ter  biti 
glasni. 

Sproščanje 
 

Sprostitev 

Otroci so bili sproščeni. Vsi razen ene deklice 
so se vključili v dejavnosti. Zadnje čase se 
tudi ta deklica vključuje v vse dejavnosti. 
Otroci so lahko svobodno izražali svojo 
energijo in bili na koncu zadovoljni. 
 

Sproščeni 
Vsi učenci so se vključili 
Se izražali 
Zadovoljstvo 

Sproščenost 
Aktivnost učencev 
Aktivnost učencev 
Dobro počutje 

Uživali, se sprostili in se učili skozi igro. 
 

Uživanje 
Sproščanje 
Učenje skozi igro 

Dobro počutje 
Sprostitev 
Znanje 
 

Učenci so zelo navdušeni kadar pri uri 
uporabljamo UG. Z veseljem sodelujejo in so 
ustvarjalni, kreativni in se izražajo s svojimi 
lastnimi idejami. 

Navdušeni 
Sodelujejo 
Ustvarjalni, se izražajo skozi 
svoje ideje 

Sprejemanje pristopa 
Aktivni učenci 
Ustvarjalnost 

Otroci so že v petem razredu in sem si 
predstavljala, da jim ni toliko do takega 
učenja, pa sem ugotovila ravno nasprotno. 
Zelo so bili motivirani in ustvarjalni. 

Petošolci zelo motivirani 
Ustvarjalni 

Motiviranost 
Ustvarjalnost 

Petošolci so bili navdušeni nad takim delom! Petošolci navdušeni Sprejemanje pristopa 
 

Sproščeni, delavni, motivirani, ustvarjalni. Sproščeni 
Delavni 
Motivirani 
Ustvarjalni 

Sprostitev 
Aktivni učenci 
Motiviranost 
Ustvarjalnost 

Zelo so bili motivirani. motivirani Motiviranost 

Bili so motivirani.  motivirani Motiviranost 

Zelo jim je bilo zanimivo in so aktivno 
sodelovali. 

Zanimivo 
Aktivno sodelovali 

Sprejemanje pristopa 
Aktivni učenci 
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Otroci so se razživeli in sem jih težko spet 
posedla v klop. 

Niso se mogli umiriti Težave 

Ker učim v kombiniranem oddelku, so odzivi 
zelo pozitivni v smislu socializacije. 

Socializacija v kombiniranem 
oddelku 

Socializacija 
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11.5.2 Otroci s posebnimi potrebami, ki so največ pridobili pri takem načinu poučevanja  

 

Odzivi otrok s posebnimi potrebami  Pojmi Kategorije Vsebine 

Otroci z motnjo pozornosti in 
hiperaktivnostjo so se ob gibalnih 
dejavnostih lahko gibali, ni jim bilo 
potrebno ves čas sedeti pri miru, zato 
so kasneje lažje nadaljevali z delom. 

Smeli so se gibati 
 
 
Kasneje lažje delajo 

Možnost gibanja 
 
 
Lažje nadaljevanje z 
učenjem 

Otroci z ADHD 

Preveč živahni otroci pa itak zelo radi 
sodelujejo pri gibalnih dejavnostih:) 

Radi sodelujejo pri gibalnih 
dejavnostih 

Sodelovanje Otroci z ADHD 

ADHD učenec je imel možnost 
sprostiti energijo v »pravo« smer. 
Lahko je razgibal vse dele svojega 
telesa. Po končani dejavnosti se je 
umiril. 

Otrok je usmerjeno 
sprostil energijo  
 
Se je umiril 

Se izživijo 
 
Umiritev 

Otroci z ADHD 

ADHD OTROCI  – KER JIM MED 
POUKOM NI BILO TREBA SEDETI, 
AMPAK SO SE LAHKO GIBALI PO 
PROSTORU 

Otrokom je všeč gibanje 
namesto sedenja 

Možnost gibanja 
 

Otroci z ADHD 

V razredu imam hiperaktivnega 
fantka, tak način poučevanja mu 
ustreza, ker ni statičen. Rad se 
vključuje in veliko giblje. 

ADHD otroci  – brez 
statičnosti 
Veliko gibanja 

Možnost gibanja  
 
Sodelovanje 
 

Otroci z ADHD 

Gib ob glasbi  – zelo pomaga, če so 
navodila dana takrat, ko imajo učenci 
zaprte oči in si zamislijo določen gib. 
Zavrti učenci imajo dovolj časa, da se 
spomnijo gib in ga potem takoj 
prikažejo  – dejansko nimajo časa 
gledati okoli in jih s tem spodbudimo. 
 

Zavrti otroci  – se z 
zaprtimi očmi sami 
spomnijo giba  – 
ustvarjalnost 

Vključenost Zavrti otroci 

Učence z motnjo pozornosti z 
gibanjem umirjamo. Damo jim 
prostor, da najdejo svoje gibe, da jih 
izživijo. 

ADD otroci  – Otroke 
umirimo 
ADD otroci  – Omogočimo, 
da najdejo svoje gibe 
ADD otroci  – Omogočimo, 
da se izživijo 

Umiritev  
 
 
Se izživijo 
 

Otroci z ADHD 
 

Nadarjeni so lahko izkoristili trenutke 
in se izkazali na svojem močnem 
področju. 
 
Učenec z motnjo koncentracije in 
pozornosti je preko giba uspel dalj 
časa ostati skoncentriran, lažje je 
sledil učni uri. 

Nadarjeni otroci  – so se 
izkazali 
ADHD otroci  – Daljša 
koncentracija 
ADHD otroci  – Lažje sledil 
uri 

 
 
 
 
Pozornost 
 

Nadarjeni otroci 
 
 
 
Otroci z ADHD 
 

Ta način jih spodbudi in jih ne 
zaznamuje, če jim kaj ne uspe. Učenci 
ne občutijo tega kot neko 
tekmovanje, ampak za razvedrilo. 
 
 

Otroci z motnjami v 
telesnem in duševnem 
razvoju   – V primeru 
neuspeha niso 
zaznamovali 
Razvedrilo, ne tekmovanje 

Socializacija 
 

Otroci z motnjami 
v telesnem in 
duševnem razvoju   

Učenci so se sprostili in začutili drug 
drugega. Pri masažah so se na 
začetku smejali. 

Zavrti otroci  – Sprostitev 
Zavrti otoci  – Začutili so 
drug drugega 
 

Sproščenost, dobro 
počutje 
 

Zavrti otroci 

Učenci z motnjo pozornosti in 
hiperaktivnostjo so zelo težko zbrani 
dlje časa. Za njih je sedenje za mizo in 
pisanje v zvezek celih 45 minut zelo 

ADHD otroci  – Boljša 
koncentracija 

Pozornost Otroci z ADHD 
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naporno. Zato je zelo pomembno, da 
jim omogočimo učenje skozi gibanje, 
da se lažje zberejo. 

Z veseljem so sodelovali tisti učenci, 
ki jih vsaka stvar zmoti, bili so zelo 
inovativni. Uživali so pa tudi tisti 
učenci, ki so nadarjeni, ker so bili zelo 
aktivni in ustvarjalni. 

ADHD otroci  – sodelovali  
 
Nadarjeni otroci  – so 
uživali, ustvarjalni 

Sodelovanje  
 
Ustvarjalnost 
Uživanje 

Otroci z ADHD 
 
Nadarjeni otroci 

Deček, ki se v začetku ni želel 
vključevati v gibalne dejavnosti, se je 
začel vključevati. 

Zavrti otrok  – vključili so 
se vsi 

Vključevanje Zavrti otroci 

Zavrti: Opaziti je bilo, da so se nekako 
odprli, predvsem se jim je zdelo 
dobro, da so dobili besedo in sami 
pred razredom povedali svoje 
mnenje. 

Zavrti otroci – se odprli, 
všeč jim je, da so dobili 
besedo 
Zavrti otroci – všeč jim je, 
da lahko povedali svoje 
mnenje 

Otroci so se odprli 
 

Zavrti otroci 

Otrok je bil sproščen. Zavrti otroci – Sproščenost 
 

Sproščenost Zavrti otroci 

Hiperaktivni otroci se s pomočjo UG 
dovolj gibajo in posledično umirijo, 
zavrti dobijo veliko pozitivnih 
spodbud, ker niso nikoli neposredno 
izpostavljeni, nadarjenim otrokom je 
omogočena neskončna možnost 
ustvarjalnosti in zelo širok razpon 
poglabljanja snovi, otroci z motnjami 
na jezikovnem področju dobijo veliko 
pozitivnih povratnih spodbud, ker se 
lahko izrazijo z gibom. 

ADHD otroci – umirjanje 
Zavrti otroci – niso 
direktno izpostavljeni 
Nadarjeni otroci – 
možnost ustvarjanja in 
poglabljanja 
otroci z motnjami na 
jezikovnem področju – 
veliko pozitivnih spodbud 
 
 

Možnost gibanja  
Ni izpostavljenosti 
 
Umiritev 
 
Ustvarjalnost 
Spodbuda 

Otroci z ADHD 
Zavrti otroci 
Nadarjeni otroci 
Otroci z motnjami 
na jezikovnem 
področju 

Hiperaktivni deček je komaj čakal da 
preizkusimo kaj novega, kar sem se 
naučila na seminarju. 

ADHD otroci – novost 
 

Motiviranost Otroci z ADHD 

Nadarjeni otroci vedno potrebujejo 
nekaj dodatnega (navadne metode in 
oblike dela jih dolgočasijo), te pa 
motivirajo. 

Nadarjeni otroci – 
drugačni pristopi 
 

Motiviranost Nadarjeni otroci 

Hiperaktivni – umiritev, pozornost, 
koncentracija 
 
Motnje v telesnem in duševnem 
razvoju – predvsem pozornost 

ADHD – umirjanje, 
pozornost, koncentracija 
 
motnje v telesnem in 
duševnem razvoju – 
pozornost 

Umiritev, pozornost 
 
Pozornost 

Otroci z ADHD 
Otroci z motnjami 
v telesnem in 
duševnem razvoju   
 

Otrok, ki ves čas išče pozornost, se je 
raje pridružil skupini, ki je ustvarjala, 
oziroma se gibala. Saj je ugotovil, da 
je boljše delati v skupini, kot pa iskati 
probleme. 

ADHD otrok, ki ves čas išče 
pozornost, raje delal v 
skupini 

Socializacija 
 

Otroci z ADHD 

Hiperaktivni so vso energijo 
usmerjali v izvajanje nalog. 
 
Nadarjeni pa so dodatno izkazovali 
svojo ustvarjalnost. 

ADHD otroci – 
osredotočenost na nalogo 
Nadarjeni otroci – 
možnost ustvarjanja 
 

Pozornost 
Ustvarjalnost 

Otroci z ADHD 
Nadarjeni otroci 

ADHD in zavrti se sprostijo, možne 
individualne prilagoditve  – dajo v 
okviru zmožnosti. Podajanje in 
sprejemanje informacij preko 
različnih kanalov. 

ADHD in zavrti 
 
Sproščenost 
Sprejemanje informacij po 
različnih kanalih 

Sprostitev Otroci z ADHD 
Zavrti otroci 
 

Zavrti – sproščanje in dokazovanje 
oz. krepitev samopodobe ... 

Zavrti otroci – sproščanje 
krepitev samopodobe 

Sprostitev 
Samopodoba 

Zavrti otroci 
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Nadarjeni – nadgradnja oz. večja 
možnost izražanja, spodbujanje 
ustvarjalnosti, izvirnosti ... 

Nadarjeni otroci – večja 
možnost izražanja 
več ustvarjalnosti 

Ustvarjalnost 
 

Nadarjeni otroci 

ADHD učenci so bili po teh 
dejavnostih bolj motivirani in umirjeni 
ter bolj skoncentrirani. 
 

ADHD otroci 
 
Večja motiviranost 
Večja umirjenost 
Večja koncentracija 

Motiviranost 
Umirjenost 
Koncentracija 

Otroci z ADHD 

Nemirni učenec (ki je večkrat 
uporabljal neprimerne komentarje in 
grde besede) se je začel umirjati. Ni 
imel več  toliko konfliktov z ostalimi 
učenci in raje je sodeloval pri pouku. 

ADHD otroci, zavrti otroci, 
nadarjeni otroci 
 
Nemirni učenec se je 
umiril, se ni prepiral in je 
sodeloval. 

Umirjenost 
Socializacija 
Sodelovanje 

Otroci z ADHD 

Otroci s ADHD lahko pokažejo vso 
svojo ustvarjalnost in spretnost. 

Ustvarjalnost 
Spretnost 
 

Spretnost 
Ustvarjalnost 
 

Otroci z ADHD 
 

Zavrti otroci se lahko skozi gib 
odprejo, izrazijo svoja čustva in 
sprostijo. 

Zavrti otroci – se odprejo 
sprostijo, izrazijo čustva 
 

Odprtost 
Sproščenost 
Izražanje čustev 

Zavrti otroci 

ADHD učenci so bili lažje vodljivi in 
vključeni v skupino. 

ADHD otroci 
 
Lažje vodljivi 
Lažje vključeni v skupino 

Vodljivost 
Socializacija 

Otroci z ADHD 

ADHD otroci veliko več zbranosti za 
delo. 

ADHD otroci  – večja 
zbranost 

Koncentracija Otroci z ADHD 

Z uporabo ustvarjalnega giba so 
ADHD učenci postali drugačni, mislim 
v pozitivnem smislu. Dejavnost jih je 
zelo motivirala. 

ADHD otroci  – Motivirani 
 

Motiviranost Otroci z ADHD 

V razredu imam dečka, ki je 
hiperaktiven. Skozi dejavnosti, ki smo 
jih izvajali skozi UG, je imel malo več 
zanimanja pri naslednjih dejavnostih 
– bil je bolj motiviran in umirjen. 

ADHD otroci – bolj 
motivirani in umirjeni za 
naslednje dejavnosti 

Motiviranost 
Umirjenost 

Otroci z ADHD 

Zavrti učenci se lažje vključijo v neko 
dejavnost, pri kateri niso izpostavljeni 
in pri kateri so izbrani v pare po 
naključju, torej so pri dejavnostih 
enakopravni in se tudi sami tako 
počutijo, kar jim  omogoča lažje 
izražanje in boljše vključevanje v 
skupino.  
 

Zavrti učenci – so 
enakopravni pri 
dejavnostih (niso 
izpostavljeni) 
se lažje izražajo 
se boljše vključujejo v 
skupino 
 

Ni izpostavljenosti 
Socializacija 
Izražanje 
 

Zavrti otroci 

Hiperaktivnim otrokom gibanje 
pomeni neke vrste rešitev, nekaj, kar 
potrebujejo in so po dejavnostih bolj 
pripravljeni na delo pri pouku, saj so 
lahko z dejavnostmi izrabili svojo 
potrebo po gibanju. 

ADHD otroci – bolj 
pripravljeni za naslednje 
dejavnosti 
ADHD otroci – porabljajo 
odvečno energijo 

Pripravljenost na delo 
Poraba energije 

Otroci z ADHD 

Učenec se je lažje zbral in pripravil na 
nadaljnje delo, saj potrebuje veliko 
gibanja, da lahko sledi učnemu 
procesu. Po dejavnostih UG je bil 
precej manj moteč, kot pa v procesu 
frontalnega dela. 

ADHD otroci  
 
Otrok bolj pripravljen za 
naslednje dejavnosti 
Lažje sledenje učnemu 
procesu 
Otrok manj moteč kot pri 
frontalnem delu 

Zbranost 
Sledenje 
Manj moteč 

Otroci z ADHD 

Večja motivacija, trajnejše znanje 
nadarjeni  – ustvarjalnost 
 

ADHD otroci 
Nadarjeni otroci 
 
Bolj motivirani 

Motiviranost 
Znanje 
Ustvarjalnost 

Otroci z ADHD 
Nadarjeni otroci 
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Trajnejše znajo 
Nadarjeni otroci – 
ustvarjalnost 

Sprostili so se ob sprostitvah ali se 
zdivjali ob hitri glasbi, kar je kasneje 
pripomoglo k boljši koncentraciji med 
razlago uč. snovi. 

ADHD otroci 
Zavrti otroci 
 
Sproščenost in zdivjanost 
pred razlago, 
koncentracija med razlago 

Sproščenost 
 
Koncentracija 
 

Otroci z ADHD 
Zavrti otroci 

Sproščenost, umirjenost in 
pripravljenost na delo. Tisti, ki so 
zavrti, so se odprli, sprostili. 

ADHD otroci 
Sproščenost, umirjenost 
Pripravljenost za delo 
Zavrti otroci – sprostili, so 
se odprli  

Sproščenost, umirjenost 
Pripravljenost za delo 
 
sprostili, so se odprli 

Otroci z ADHD 
 
 
Zavrti otroci 

Učenec z motnjo pozornosti se je 
lažje zbral in umiril in bil bolj 
pripravljen na delo. Zavrti učenci so 
se lahko dokazali, izrazili na drugačen 
način. Nadarjeni so bili še bolj 
ustvarjalni. 
 

ADD otrok – lažje zbral, 
umiril 
ADD otrok – Pripravljenost 
za delo 
Zavrti otrok – se je lahko 
dokazal, se je izrazil po 
svoje 
Nadarjeni otrok – še bolj 
ustvarjalen 

Zbranost, umirjenost, 
pripravljenost na delo 
 
Izražanje, dokazovanje 
 
Ustvarjalnost 
 

Otroci z ADHD 
 
 
Zavrti otroci 
 
Nadarjeni otroci 

Učenec sam postane bolj pozoren, 
saj ga zanima dejavnost, ki prihaja. 
Ker je pouk z vključitvijo UG drugačen 
in bolj zanimiv, učenec ne potrebuje 
toliko spodbud (UG je sam po sebi 
spodbuda). 

Zavrt otrok 
 
Zvišana pozornost, 
zanimanje 
 

Pozornost 
Zanimanje 

Zavrti otroci 

Ko je zavrt deček spoznal, da se ga 
med gibanjem drugi ne smejo 
dotakniti (iti v njegov osebni 
prostor), se je pridružil dejavnosti. 

Zavrt otrok – se je 
pridružil, ker se ga v igri 
nihče ne sme dotakniti  

Vključenost Zavrti otroci 

Hiperaktivni so se z UG izživeli in v 
igrah bili bolj pozorni kot sicer. 

ADHD otroci – zvišana 
pozornost, so se izživeli 

Pozornost 
Izživetost 

Otroci z ADHD 

Imam učenca, ki je nadarjen za 
matematiko. Pri takem učenju se ni 
dolgočasil. 

Nadarjeni otroci – se ne 
dolgočasijo 

Ni dolgočasja Nadarjeni otroci 

Sramežljivi otroci so bili aktivni, 
drugače so bolj pasivni in se jih ne sliši 
v razredu. 

Zavrti otroci  – sramežljivi 
otroci aktivni 

Aktivnost Zavrti otroci 

Nemirni učenci so se imeli možnost 
učiti skozi gib. Bilo je zelo uspešno za 
vse. 

Nemirni otroci uspešni Uspešno učenje Otroci z ADHD 

Bili so bolj motivirani in sodelovalni. ADHD in nadarjeni otroci 
 
Višja motiviranost 
Bolj sodelovalni 

Motiviranost 
Sodelovanje 

Otroci z ADHD 

Bolje so sodelovali in niso motili 
pouka. 

ADHD in nadarjeni otroci 
 
So sodelovali in niso motili 

Sodelovanje 
 

Otroci z ADHD 
Nadarjeni otroci 
 

Vsi Imajo bolj nazorno razlago, 
sprejmejo jo celostno in bolje 
razumejo.  

Boljše razumevanje Znanje 
 

Vsi otroci 

Nadarjeni so lahko še bolj izrazili 
kreativnost.  

Nadarjeni otroci – še večja 
ustvarjalnost 

Ustvarjalnost 
 
 

Nadarjeni otroci 

Vsi so sodelovali, tudi tisti, ki se 
drugače raje umaknejo. 

Zavrti otroci – sodelovali 
tudi tisti, ki drugače ne 
 

Sodelovanje Zavrti otroci 

Sprostili so se, izrazili, upali. Zavrti otroci Sprostitev Zavrti otroci 
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Sproščanje 
Izražanje 
So si drznili 

Izražanje 
So si upali 

UG pripomore k izboljšanju 
pozornosti, učenci, ki so hiperaktivni 
pa svojo energijo usmerijo v gib. 

ADHD – zvišanje 
pozornosti 
energijo usmerijo v gib 

Pozornost 
Usmerjanje energije v 
gib 

Otroci z ADHD 
 

Hiperaktivni otroci potrebujejo 
gibanje, če se skozi gibanje učimo ali 
utrjujemo, je večja možnost, da so 
taki otroci z mislimi pri stvari. V 
razredu imam živahnega učenca, ki 
zelo težko dela eno stvar več kot 5 
minut. Ko utrjujemo snov, pripravim 
več dejavnosti, v katerih je tudi UG in 
s tem učenca pritegnem. 

ADHD otroci – povišana 
koncentracija 

Koncentracija 
 

Otroci z ADHD 

Učenci z motnjo pozornosti so tako 
ves čas aktivni in morajo spremljati 
kaj se dogaja, kakšna so navodila, da 
lahko spremljajo. Z gibalnimi 
dejavnostmi mislim, da lažje sledijo 
dogajanju. Nadarjeni imajo dodatno 
možnost ustvarjalnosti in izražanja. 

ADD otroci – lažje sledijo  
Nadarjeni otroci   – več 
ustvarjalnosti in izražanja 

Koncentracija 
Ustvarjalnost 
 

Otroci z ADD 
Nadarjeni otroci 

Nadarjeni otroci so prišli in našli zelo 
veliko različnih ustvarjalnih rešitev. 

Nadarjeni otroci  – 
ustvarjalnost 

Ustvarjalnost 
 

Nadarjeni otroci 

Tudi tisti učenci, ki so doslej imeli 
težave s pozornostjo, so se po 
nekajkratnih ponovitvah različnih 
gibalnih dejavnosti uspešno vključili v 
skupino in zelo uživali v igrah ... 

ADD otroci – so se vključili 
v skupino, uživajo 

Socializacija 
Uživanje 
 
 

Otroci z ADD 

Poučevanje skozi gibne dejavnosti  je 
tako pestro, da ne dopušča časa za 
preusmerjanje pozornosti, zaposli 
otroka tudi na telesni ravni, za zavrte 
ne predstavlja grožnje, ker je 
indirektno, povezano z drugimi. 

ADHD, zavrti  
 
Pristop zaposli otroka 
Zavrti otroci – pristop jih 
ne ogroža 

Pozornost 
Ne predstavlja grožnje 

Otroci z ADHD 
Zavrti otroci 
 

Zavrti in otroci z motnjo pozornosti: 
Ker jim je bila dejavnost zanimiva in 
snov prikazana drugače, so pokazali 
večje zanimanje in so z veseljem 
Pristopili tudi v prihodnje, saj so 
pričakovali, da se bo znova dogajalo 
nekaj novega, zanimivega. 

ADD in zavrti otroci 
Večje zanimanje 
Motiviranost 

Zanimanje 
Motiviranost 

Otroci z ADHD 
Zavrti otroci 

Potrebujejo več spodbude na 
začetku, ko pa enkrat začutijo svojo 
priložnost, s tem nimajo težav. 

Zavrti otroci  – na začetki 
zadržani, nato lažje 

Zadržanost, ki izzveni Zavrti otroci 

Zavrti učenci potrebujejo več 
vzpodbude in se pri skupinskih 
dejavnostih ne počutijo izpostavljeni. 

Zavrti otroci – pristop jih 
ne ogroža 

Niso izpostavljeni Zavrti otroci 

Ker so se naučili sprejemati tudi 
dimenzije izven njihovega telesa. 

ADHD, zavrti, avtistični 
otroci 
 
Naučili so se sprejemati 
dimenzije izven telesa 

Odnos do giba Otroci z ADHD 
Zavrti otroci 
Avtistični otroci 

Hiperaktiven učenec z motnjo 
pozornosti se je ob UG sprostil in si 
nabral moči, se motiviral za nadaljnjo 
delo, ki ga je lahko nato opravljal dalj 
časa. 

ADHH otrok – se je 
sprostil, višja 
pripravljenost za nadaljnje 
delo, koncentracija 

Sprostitev 
Motiviranost 
Koncentracija 

Otroci z ADHD 

Učenci,  ki se težko umirijo in zdržijo 
na miru med časom pisanja domačih 
nalog v PB, so se po predhodni gibalni 

Nemirni otrok – se je 
umiril,  višja koncentracija 

Umiritev 
Koncentracija 

Otroci z ADHD 
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dejavnosti lažje umirili in dalj časa je 
držala njihova koncentracija. 

Učenci usvajajo, utrjujejo, preverjajo 
ali ponavljajo učno snov na način, ki 
jim je najbolj blizu in najbolj 
motivirajoč ter sproščujoč. Usvajajo 
novo znanje ne, da bi se tega sploh 
zavedali. 

ADHD otroci – Igraje se 
učijo 

Lažje učenje  
 

Otroci z ADHD 

Posnemajo druge in se vključujejo. ADHD, zavrti 
Posnemanje drugih 

Socializacija 
 

Otroci z ADHD 
Zavrti otroci 

Hiperaktivni – možnost izražanja z 
gibanjem 

ADHD otroci – imajo 
možnost izražanja z gibom 

Možnost gibanja Otroci z ADHD 

Učenci z motnjami pozornosti in 
hiperaktivnosti so se po dejavnosti 
umirili in bili bolj motivirani za delo. 

ADHD otroci – Umirjenje 
zvišana motiviranost 

Umirjenost 
Motiviranost 

Otroci z ADHD 
 

Preusmerjanje pozornosti iz faze, ko 
bi že začel nagajati, ga uloviš, da ga 
zaposliš z nečim, ki mu je zanimivo, 
novo. 

ADHD  
Možnost preusmerjanja 
pozornosti 

Pozornost Otroci z ADHD 
 

Hiperaktiven učenec je npr. pri 
dejavnosti pripogibanja lista (telesa) 
aktivno sodeloval, imel najizvirnejše 
rešitve. 

ADHD otroci – aktivno 
sodelovanje, ustvarjalnost 

Sodelovanje 
Ustvarjalnost 

Otroci z ADHD 

Zelo so se osredotočili na samo 
dejavnost. 

ADHD otroci  – 
koncentracija 

Koncentracija Otroci z ADHD 

ADHD učenci na ta način lažje 
sprejemajo novo snov, ker jim je 
gibanje mogoče bližje, kot samo 
poslušanje in opazovanje, razlaga, 
razni prikazi. V proces so vključeni 
tudi oni sami in to je njim v prid. 

ADHD – lažje sprejemanje 
nove snovi 
Vključenost v proces sam 

Sprejemanje učne snovi 
Vključenost 

Otroci z ADHD 
 

V razredu je učenec z motnjo 
pozornosti in hiperaktivnostjo, ki je 
bil dober primer za uporabo 
ustvarjalnega giba pri pouku. Ker je 
veliko v gibanju, ga je ta način izredno 
motiviral in je kasneje individualne 
naloge pri mizi izvajal lažje in je imel 
manj potrebe po gibanju po razredu. 

ADHD otroci – bolj 
motiviran, lažje učenje 

Motiviranost 
Lažje učenje 

Otroci z ADHD 

Možnost imam delati le z deklico, ki je 
izrazito nadarjena na umetnostnem 
področju – ta oblika dela ji je zelo 
všeč, saj lahko z gibom izrazi svojo 
ustvarjalnost in domišljijo. 

Nadarjen otrok  – Izražanje 
ustvarjalnosti in domišljije 

Ustvarjalnost Nadarjeni otroci 

Otroci z motnjo pozornosti so dlje 
časa lahko ostali zbrani, prav tako 
hiperaktivni. Oboji pa so namreč 
vedno bili v pričakovanju in 
pozornost že tako namenili učni uri, ki 
je drugačna. Gibalno ovirani otroci so 
z gibanjem v vozičku ali v kakem 
drugačnem položaju (leže, sede ...) 
gibanje osmislili in je zato prišlo do 
velikih preskokov v domišljiji, 
izražanju čustev, izboljšanju 
orientacije (prostorske in telesne) ... 
Pri avtistih pa je bilo zelo uspešno 
uprizarjanje njihove lastne domišljije 
v gibanju, poleg tega pa jim je bilo 
všeč, da so bili oni tisti, ki sem jih 
postavila v vlogo učitelja, vlogo 
učenca pa sem prevzela sama ... 
Povezava z drugimi predmeti  pa je 

ADHD otroci – dalj časa 
skoncentrirani 
ADD otroci – dalj časa 
skoncentrirani 
Gibalno ovirani otroci – z 
osmišljenjem gibanja so 
napredovali v domišljiji, 
izražanju čustev, 
izboljšanju orientacije 
Avtisti – uprizarjanje 
njihove domišljije, vloga 
učitelja, vodljivost otroka 
izboljšana 

Koncentracija 
 
Domišljija, izražanje 
čustev, orientacija 
 
Domišljija, vodljivost 

Otroci z ADHD 
Avtistični otroci 
Otroci z motnjami 
v telesnem in 
duševnem razvoju   
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bila še bolj očitna ... Poleg tega pa je 
bila vodljivost učenca  zelo uspešna.   

Vsem deloma pomaga, lahko pa so 
tudi negativni vplivi, ko so gibalno 
izpostavljeni in se ob tem ne počutijo 
dobro (zavrti, gibalno ovirani). Treba 
je večkrat izvajati in vztrajati v teh 
dejavnostih, pa bo napredek večji. 

Zavrti in gibalno ovirani 
otroci  – negativno – 
zaradi izpostavljenosti 

Izpostavljenost – se ne 
počutijo dobro 

Zavrti otroci 
Otroci z motnjami 
v telesnem in 
duševnem razvoju   
 

Otrok pogosto zaplava v svoj svet. 
Ob uporabi UG se to ne zgodi. 

ADHD otrok  – redkeje 
odplava v svoj svet 

Zbranost Otroci z ADHD 

V skupini 5 – 6 let imam dečka, ki ima 
težave s pozornostjo. Popolnoma se 
umiri ob masažah, socialnih igrah. 

ADHD otroci – umirjanje Umiritev Otroci z ADHD 

Učenci ADHD so se sprostili, umirili so 
se, boljša koncentracija pri 
nadaljnjem delu. 

Sprostitev 
višja koncentracija pri 
nadaljnjem delu 
 

Sprostitev  
Koncentracija 

Otroci z ADHD 
 

Ob sprostitvenih dejavnostih se 
ADHD otroci s težavo in postopoma 
umirijo (npr. masaža v parih v tišini). 

ADHD otroci – Postopoma 
se umirijo 

Postopna umiritev Otroci z ADHD 

ADHD otroke se lažje motivira, saj je 
vključeno gibanje v sam proces 
učenja. 

ADHD otroci – z gibanjem 
motiviramo 

Motiviranje Otroci z ADHD 

Otroci z motnjo ADHD so lažje sledili 
snovi oziroma so si snov bolj 
zapomnili. Učenci, ki so zavrti, so se 
pri tem upali izpostaviti in so pokazali 
svoje ideje brez zadržkov. 

ADD otroci  – Lažje sledili 
snovi, bolje zapomnili snov 
Zavrti otroci  – se upali 
izpostaviti in prikazati 
svoje ideje 

Sledenje učni snovi, 
zapomnitev 
 
Izpostavitev 

Otroci z ADHD 
 
 
Zavrti otroci 

Gibaje je motivirajoče za 
hiperaktivnega otroka. Se sprosti in 
učenje mu je bolj naravno. 

ADHD otroci – se sprostijo, 
učenje se mu zdi bolj 
naravno 

Sproščenost 
Naravno učenje 

Otroci z ADHD 

Učenec z ADHD se je lahko gibal in je 
razumel snov. 

ADHD otroci – učenje se 
mu zdi bolj naravno 

Naravno učenje Otroci z ADHD 

Ob gibu se vsi sprostijo. Se sprostijo Sproščenost Vsi otroci 

V razredu imam vse tri otroke s PP in 
moram reči, da so vsi izjemno dobro 
sodelovali pri dejavnostih. 
Hiperaktivni je upošteval navodila in 
zelo užival, zavrta deklica se je po 
nekaj vajah zelo sprostila in se 
"odprla" tudi do sošolcev, nadarjeni 
pa so se izrazili na še bolj intenziven 
način kot sicer. 

ADHD otrok – užival, 
upošteval navodila 
Zavrt otrok – sproščenost, 
odprtost to ostalih 
Nadarjeni otrok – 
intenzivneje izražanje 

Uživanje, upoštevanje 
navodil 
Sproščenost, odprtost 
Intenzivno izražanje 

Otroci z ADHD 
Zavrti otroci 
Nadarjeni otroci 

Otrok s posebnimi potrebami je le 
nekaj. Vsi so bili bolj motivirani, saj se 
pri uri zgodovine bolj prepisuje snov 
kot kaj drugega. Postavljati so začeli 
več vprašanj in pri spraševanju dajali 
bolj poglobljene odgovore. 

Bolj motivirani 
Poglobljeno razumevanje 
snovi (več sprašujejo, 
poglobljeni odgovori) 

Motiviranost 
Znanje 
 

Vsi otroci 

Zavrti otroci z UG krepijo samozavest 
in se tudi upajo izpostavljati. 

Zavrti otroci 
 
Višja samozavest 
Se upajo izpostaviti 
 

Samozavest 
Izpostavitev 

Zavrti otroci 

Nemirni učenci so se sprostili in svojo 
energijo porabili pri gibalnih 
dejavnostih. 

Nemirni –  
Sproščenost 
Poraba odvečne energije z 
gibanjem 

Sproščenost 
Poraba energije 

Otroci z ADHD 

Hiperaktivni se lahko gibajo, nihče jih 
ne miri ipd. Sramežljivejši otroci se 
lahko pokažejo v drugačni luči, so bolj 
aktivni, del skupine. 

ADHD otroci  – 
omogočeno gibanje brez 
omejitev 

Možnost gibanja 
Socializacija 
 

Otroci z ADHD 
Zavrti otroci 
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Sramežljivejši otroci – bolj 
aktivni, del skupine 

Učenci, ki imajo pri besednem 
izražanju precej težav in neradi 
sodelujejo pri obnovah, odgovorih na 
vprašanja ipd., so pri UG brez 
problema sodelovali. 

Otroci s težavami pri 
besednem izražanju –
sodelujejo zaradi 
drugačnega pristopa 

Sodelovanje otrok Otroci z motnjami 
na jezikovnem 
področju 

V razredu imam kar nekaj 
hiperaktivnih otrok, ki imajo 
kratkotrajno pozornost. Ko jim 
pozornost upade, si ponavadi 
vzamemo par minutk za sprostitev 
(se gremo kakšno gibalno igro, 
avtopralnico ...). 

ADHD otroci  – Sproščanje 
z gibanjem za boljšo 
koncentracijo 

Sprostitev za dvig 
pozornosti 

Otroci z ADHD 
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11.5.3 Vpliv izobraževanja na poučevanje učiteljev 

 

Ali je izobraževanje vplivalo na poučevanje? Pojmi Kategorije 

Nova metoda, ki jo je zanimivo preizkusiti za popestritev 
pouka. 

Nova metoda za popestritev 
pouka  

Popestritev pouka 
 

Poučujem bolj sproščeno, dobro se počutim, saj so tudi 
odzivi otrok na to metodo zelo pozitivni. 

Bolj sproščeno, dobro 
počutje 

Dobro počutje 

Odprlo mi je nove poglede, mi dalo nove ideje in 
motivacijo. 

Nove ideje  
Motivacija 

Nov pogled na poučevanje 
 
Motiviranost učitelja 

Veliko novih izkušenj, primerov (predvsem konkretnih), ki 
jih lahko uporabiš pri pouku. 

Novi primeri za direktno 
uporabo pri pouku 

Popestritev pouka 

Ker so vaje imele učinek, jih še vedno uporabljam oz. 
ponavljam, nadgrajujem. 

Uporaba, nadgrajevanje vaj Sprememba v poučevanju 

Spoznala sem nov način poučevanja, ki je bolj zanimiv od 
tradicionalnega. Odzivi učencev so me prepričali, da bom 
s tovrstnim načinom nadaljevala. 

Pristop bolj zanimiv od 
tradicionalnega – 
nadaljevanje izvajanja 

Sprememba v poučevanju 

Vzamem si čas tudi za ustvarjanje ob gibanju, ker se še bolj 
zavedam, da delam v dobro otroka. To mi je dalo 
potrditev mojemu delu. 

Vzamem si čas za izvajanje  
Potrditev  lastnemu delu 

Sprememba v poučevanju 
 
Potrditev 

Prej sem UG pri pouku uporabljala redkeje, sedaj pa se mi 
skoraj pri vsakem predmetu/uri že porajajo nove ideje, 
kako bi lahko še bolj popestrila in »začinila« pouk. 

Prej uporabljala redkeje, 
sedaj pogostejša uporaba in 
veliko idej za popestritev 
pouka 

Sprememba v poučevanju 
 
 
Popestritev pouka 

Spoznala sem metode, ki sem jih začela uporabljati, 
spoznala njihov pozitiven učinek v praksi (neprecenljivo). 

Uporaba metode, pozitiven 
učinek pristopa v praksi 

Sprememba v poučevanju 
 

Pridobljene nove ideje. Nove ideje Popestritev pouka 

Zagotovo. Veliko novih idej.  Nove ideje Popestritev pouka 

Iščem vedno nove ideje, da bo pouk čim bolj pester. Nove ideje za pestrost 
pouka 

Popestritev pouka 

Rada imam vedno kaj novega in mislim, da je bil to eden 
boljših seminarjev, katerih sem se udeležila v zadnjem 
času. 

Nove ideje Popestritev pouka 

O ustvarjalnem gibanju sem se že izobraževala, vendar 
samo teoretično in ne skozi prakso. Ker sem to tudi sama 
sedaj izkusila, na te metode veliko bolj pozitivno gledam 
in jih bom zagotovo veliko uporabljala pri mojem 
poučevanju. 

Pozitivno gleda na pristop – 
uporaba pri poučevanju 

Sprememba v poučevanju 
 

Na izobraževanju sem spoznala veliko novih načinov 
vključevanja UG v pouk, zato sem jih redno vključevala v 
pouk. Dobila sem zelo veliko idej in si razširila svoje znanje 
in izkušnje. 

Spoznala veliko novih 
načinov  
Redno vključuje v pouk  
 
Razširila znanje 

Popestritev pouka 
 
Sprememba v poučevanju 
 
Znanje 

Imam večji zorni kot, sem bolj odprta, bolj ustvarjalna. Širši pogled – odprtost  
Ustvarjalnost 

Nov pogled na poučevanje  
Ustvarjalnost 
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Seveda! :) Menim, da smo obiskovalci naredili tudi nekaj 
zase, za svojo rast, saj smo si lahko privoščili tudi nekaj 
minut prav zase, se umirili in poglobili vase. 
Predvsem pa smo pridobili veliko uporabnega znanja, ki 
ga lahko izkoristimo pri pripravi na pouk in izvedbi pouka.  
Pouk dejavnosti naredijo pestrejši, hkrati pa dosežemo 
zares pozitiven učinek pri pomnjenju in poglabljanju 
znanja, kar je vidno tudi pri dvigu ocen in opažanju po 
preverjanju znanja. 
Hvala za vse posredovane informacije in super preživet 
seminar. Se priporočamo v nadaljnje! 

Učitelji naredili nekaj zase  
 
 
Pridobitev uporabnega 
znanja za uporabo pri pouku 

Osebna rast 
 
 
Znanje 

S sodelavko sva stvar dobro zapeljali, druga drugi sva pri 
aktivnostih pomagali, iskali nove možnosti tudi na drugih 
področjih poučevanja, kjer giba prej nisva toliko 
uporabljali. 

Iskanje novih možnosti za 
uporabo giba 

Sprememba v poučevanju 
 
 
 

Dobila sem veliko novih idej, ki jih tudi sama v razredu s 
pridom uporabim. Še več UG uporabljam odkar sem se 
vključila v to izobraževanje. 

Nove ideje 
 
Pogostejša uporaba UG pri 
pouku 

Popestritev pouka  
 
Sprememba v poučevanju 
 

Vedno bom poskušala najti pot k trajnemu znanju in pa 
tudi načine, kako se med poukom sprostiti in dobro 
počutiti. 

Pristop je prava pot k 
trajnejšemu znanju  
 
Sproščenost in dobro 
počutje  

Sprememba v poučevanju  
 
 
Dobro počutje 

Novo znanje in nove metode za uporabit. Novo znanje  
 
Nove ideje 

Znanje  
 
Popestritev pouka 

Še bolj sem motivirana za delo v razredu. Motiviranost za poučevanje Motiviranost 

Pridobila sem ogromno dodatnega znanja, ki ga bom 
lahko v bodoče uporabila pri svojem delu in hkrati pri tem 
uživala, ko sem tudi sedaj na tem izobraževanju.  
Izobraževanje ni imelo le pozitiven vpliv na mojo poklicno 
pot, ampak tudi na mene kot osebnost. 

Pridobitev dodatnega znanja  
Uporaba pristopa pri delu  
Užitek v poučevanju  
 
Osebni razvoj 

Znanje  
Sprememba v poučevanju  
Dobro počutje  
 
Osebna rast 

Poučevanje vidim sedaj na drugačen način – lahko je 
zabavno, lahko je nasmejano, sproščeno, ni potrebno le 
sedeti in pisati 

Drugačen pogled na 
poučevanje – lahko je 
zabavno, nasmejano in 
sproščeno, ni potrebno 
sedeti 

Nov pogled na poučevanje 

Vsekakor so to nove izkušnje. Praktični primeri, katerih se 
v realnosti nikoli ne bi mogla sama spomniti. 

Nove ideje Popestritev pouka 

Je. Predvsem kot spodbuda in trditev, da se nikakor ne 
poučuje in uči samo v klopi ali na preprogi, temveč da 
lahko z različnimi gibalnimi aktivnostmi učence 
pripeljemo do enakih ali še boljših rezultatov. 

Spodbuda, da se ne poučuje 
in uči samo sede 

Nov pogled na poučevanje 

Pridobitev veliko novih idej ... Nove ideje Popestritev pouka 

Spremenila sem odnos do gibanja v poučevanju, pridobila 
pozitivne občutke na osebni ravni  in pogum, samozavest 
za novosti, za uvajanje sprememb pri mojem poučevanju. 

Spremenila odnos do gibanja  
Osebna pozitivna občutenja  
Samozavest za uvajanje 
novosti  
Spremembe pri poučevanju 
 

Nov pogled na poučevanje 
Osebna rast  
Samozavest  
 
Sprememba v poučevanju 
 

Spoznala sem nove metode motiviranja, sproščanja, 
podajanja in utrjevanja učne snovi, ki jih že uporabljam. 

Uporaba novih metod  Sprememba v poučevanju 
 

Spodbudilo razmišljanje k nadzorovanemu načrtovanju 
gibalnih dejavnosti! Hvala!! 

Načrtovanje gibalnih 
dejavnosti 

Sprememba v poučevanju 
 

Pridobila sem novo znanje. Novo znanje Znanje 
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Najpomembnejše so mi nove praktične dejavnosti, ki jih 
resnično lahko uporabim pri svojem delu oziroma imam 
odprto pot (odvisno od inspiracije ...). 

Odprta pot za nove 
dejavnosti 

Novi pogledi na poučevanje 
 

Dobila sem veliko dodatnega znanja o ustvarjalnem gibu, 
ki ga bom z veseljem lahko uporabila pri poučevanju in 
motivacijo, da ga res uporabljam. 

Dobila znanje, ki ga bo 
uporabila  
Dobila motivacijo 

Znanje  
 
Motiviranost za uporabo 
UG 

Dali ste mi zelo veliko iztočnic, na katerih lahko gradim in 
uporabljam obliko ustvarjalnega giba. Uporabljati sem ga 
začela šele letos in verjamem, da ga bom tudi v bodoče 
(tako na predšolski stopnji kot tudi pri pouku). Z veseljem 
bi se udeležila še kakšnega seminarja in tako nadgrajevala 
pridobljeno znanje na področju tovrstne oblike dela. 

Iztočnice za uporabo UG na 
novo  
 
 
Nadgrajevanje znanja v 
bodoče 

Sprememba v poučevanju  
 
 
 
Znanje 

Ja, vsekakor. Pridobila sem veliko svežih informacij, ki jih 
že uporabljam v praksi z otroki, in jih bom še v naprej. 

Sveže ideje uporablja v 
praksi 

Popestritev pouka 

Ponovno sem dobila nekaj novih idej in jih takoj uporabila 
pri svojem delu, saj glede na število teh dejavnosti hitro 
pozabiš katero izmed njih. Zato sem jih z veseljem čim prej 
udejanjila v praksi. 

Nove ideje uporabila v praksi Popestritev pouka 

V razredu se dela sedaj veliko bolj ustvarjalno. Ustvarjalno v razredu Ustvarjalnost 

Veliko bolje se počutim v učiteljski koži pri poučevanju. Boljše počutje pri 
poučevanju 

Boljše počutje 

Veliko sem se naučila in bom lahko znanje dobro 
uporabljala. 

Dobila znanje  
Pristop bo uporabljala 

Znanje  
Sprememba v poučevanju 

Mislim, da sem postala bolj ustvarjalna pri poučevanju. Ustvarjalna pri poučevanju Ustvarjalnost 

Potrdilo mi je, da dobro delam in v pravi smeri. Sem sedaj 
bolj samozavestna pri uporabi. 

Potrditev, da dobro dela  
 
Samozavest pri uporabi UG  

Potrditev  
 
Samozavest 

Vedno imam možnost gibanja v mislih, ko načrtujem 
dejavnosti v vrtcu. 

Integracija giba Sprememba v poučevanju 

Upam, da ga bom v bodoče uporabljala kot obogatitveno 
dejavnost (soc. igre, sprostitvene dej., za orientacijo v 
prostoru ...). 

UG kot obogatitvena 
dejavnost 
 

Popestritev pouka 

Zelo rada vnašam novosti, še posebej pri razlagi 
zapletenih pojmov, pri razumevanju prostorskih dimenzij 
... 

Vnašanje novosti pri razlagi 
snovi učencem 

Popestritev pouka 

Še več novih idej in možnosti, da vključim UG na vseh 
področjih poučevanja. Poleg tega sem pridobila na 
samozavesti, da si upam s takim načinom poučevanja 
pred učence  in da se ob tem tudi nekaj naučijo. 

Nove ideje za vključevanje 
UG 
 
Samozavest pri poučevanju 

Popestritev pouka  
 
Samozavest 

Sedaj delam z njimi bolj aktivno. Aktivno učenje Sprememba v poučevanju 

Drugače gledam na pomen gibanja in ustvarjanja s 
telesom v razredu. 

Drug pogled na gib v razredu Nov pogled na poučevanje 

Drugače gledam na nov učni pristop in poučujem bolj 
aktivno. 

Drug pogled na gib v razredu  
 
Aktivno učenje 

Nov pogled na poučevanje  
 
Sprememba poučevanja 

Prej metode nisem poznala in menim, da sem postala bolj 
ustvarjalna, na kakšen način razložiti učno snov. 

Postala bolj ustvarjalna Ustvarjalnost 

UG bom vsekakor uporabljala – če se bo dalo, pri vsaki 
učni uri. Je pestro, motivacijsko učno sredstvo, ki daje 
samo pozitivne rezultate. 

Uporabljala bo pristop Sprememba v poučevanju 

Ob najbolj stresnih dneh uporabim več UG, saj se s tem 
tudi sama sprostim in bolje počutim. Pa tudi lažje umirim 

Uporaba pristopa za 
sprostitev, boljše počutje 
učitelja in učencev 

Dobro počutje 
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učence, saj imam letos zelo živahno skupino, ki pa je 
vodljiva in zelo zainteresirana za UG. 

Spoznala sem nove dejavnosti, nove materiale, dobila nov 
navdih za uporabo ustvarjalnega giba pri pouku. Glede na 
to, da je od časa študija, ko sem obiskovala izbirni 
predmet Ustvarjalni gib minilo kar nekaj časa, sem spet 
dobila potrditev, da je to dobra metoda, ki jo je zelo dobro 
uporabljati pri pouku. 

Nove ideje za uporabo UG  
 
 
Potrditev, da je dobra 
metoda 

Popestritev pouka  
 
 
Potrditev 

Stvari, ki sem jih poslušala in izvajala na seminarju, se mi 
zdijo uporabne in zanimive – delujejo, zato jih bom 
zagotovo skušala vključevati pri pouku. Se pa zavedam, 
da bo za to potreben čas, saj se je na vsako novo metodo 
potrebno navaditi. Pridem naslednje leto po obnovitveno 
injekcijo ... 

Vključiti UG – uporabne ideje 
v pouk 

Popestritev pouka 

V pouk vnašam več gibanja, kot sem ga pred tem 
izobraževanjem. 

V pouk vnaša več gibanja Sprememba v poučevanju 
 

Z učenci smo se še bolj zbližali in uživamo v družbi drug 
drugega in se dobro počutimo. 

Zbližanje z učenci, dobro 
počutje 

Dobro počutje 

Če ne drugega, sem sama videla, da se da delati tudi 
drugače kot le z učbeniki in delovnimi zvezki.  

Lahko se dela drugače kot z 
učbeniki 

Nov pogled na poučevanje 

UG bom redno vključevala v svoje poučevanje, sedaj bolj 
samozavestno in bolj strokovno, kot sem ga do sedaj. 

Redno vključevanje UG v 
pouk  
Samozavest, strokovnost 

Sprememba v poučevanju  
 
Samozavest 

Drug pogled na možnosti poučevanja in predvsem na 
pestrosti podajanja učnih vsebin. 

Drug pogled na poučevanje Nov pogled na poučevanje 

Proces pouka z UG popestrim tako sebi kot otrokom.  Popestritev pouka učencem 
in učitelju  

Popestritev pouka  
 

Ja, ker bom v prihodnje UG več vključevala v pouk in pb. Pristop bo vključevala v 
pouk in podaljšano bivanje 

Sprememba v poučevanju 
 

Spoznala sem, na koliko različnih področjih lahko 
teoretična znanja podpremo s praktičnim izkustvom, 
zaradi česar je učenje in pomnjenje trdnejše in trajnejše, 
hkrati pa ta način dela vpliva na bolj sproščeno razredno 
klimo in pozitivne medsebojne odnose, spodbuja 
kreativnost, divergentno mišljenje ... 

Spoznanje, kakšne pozitivne 
učinke prinaša UG 

Nov pogled na poučevanje 

Začela sem uporabljati različne metode tudi pri pouku. Uporaba UG pri pouku Sprememba v poučevanju 

Izkušnje, ki sem jih pridobila na seminarju, sem vnesla v 
poučevanje. Po internetu sem si tudi že poiskala nekaj 
zanimive literature. 

Nove izkušnje vnesla v 
poučevanje 
 

Popestritev pouka 

Včasih sem vključevala veliko iger, zdaj pa tudi obravnavo 
nove učne snovi. 

Zdaj vključuje UG tudi za 
obravnavo učne snovi 

Sprememba v poučevanju 
 

Dobila sem ogromno idej, kako vključevati gib v pouk. Nove ideje 
 

Popestritev pouka 

Izobraževanje mi je ponudilo kar nekaj novih idej. Nove ideje 
 

Popestritev pouka 

Malo mi je dalo potrditev, da v svoje delo vnašam različne 
pristope učenja prek gibanja. 

Potrditev za vključevanje 
gibanja 

Potrditev  

Veliko sem se naučila za poučevanje v razredu. Veliko naučila Znanje 

Poučevanje sem se lotila na nek nov zanimiv in delujoč 
način, ki učence pritegne in jih motivira. Zanimanja za 
učenje in utrjevanje je več. 

Poučevanje na nov način Sprememba v poučevanju 
 

Obnovila sem znanje iz modula ter dobila nove ideje, ki 
sem jih preizkusila. Prebrskala sem priporočeno literaturo 
in dobila novo zalogo idej za popestritev pouka. 

Obnovitev znanja  
 
Nove ideje za popestritev 
pouka 

Znanje  
 
Popestritev pouka 

Spoznala sem veliko novih metod in sem o tem tudi veliko 
bolj začela razmišljati, kako biti boljša in se izpopolniti. 

Nove metode  
Razmišljanje o izboljšanju 

Popestritev pouka  
Sprememba v poučevanju 

Bolj sem se začela zavedati gibanja v šoli. Večje zavedanje gibanja Nov pogled na poučevanje 

Ja, saj bom ustvarjalni gib uporabljala tudi v bodoče. Pristop bo uporabljala Sprememba v poučevanju 

Pridobila sem nova spoznanja, ki sem jih uporabljala v 
razredu. 

Nove ideje 
 

Popestritev pouka 
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Potrditev da delam dobro, pravilno. Dobila je potrditev Potrditev  

Prej takšnega dela nisem uporabljala pogosto, saj ga 
nisem v takšni meri poznala. Sedaj ga bom poskusila bolj 
pogosto uporabljati, saj mi je ta način zelo blizu. 

Bolj pogosta uporaba 
pristopa 

Sprememba v poučevanju 

Pridobila sem na samozavesti, naučila sem se zaupati sebi 
in pozitivnim učinkov učenja skozi gibalne dejavnosti. Še 
naprej jih bom uporabljala. Vedno več, če bo le mogoče. 

Pridobila samozavest, 
zaupanje vase   
Pristop bo uporabljala v večji 
meri 

Samozavest  
 
 
Sprememba v poučevanju 

Vplivalo je na mojo samozavest pri opravljanju poklica. 
Dobila sem še dodatno znanje, ki mi bo omogočalo boljše 
in učinkovitejše poučevanje. 

Dvig samozavesti pri 
opravljanju poklica  
Dodatno znanje  
Učinkovito poučevanje 

Samozavest  
 
Znanje  
Sprememba v poučevanju 

O tej metodi veliko razmišljam, ker jo zelo cenim, saj ima 
veliko koristi pri poučevanju in mi daje nova spoznanja. 
Pogosto iščem nove ideje, predloge, seminarje ... 

Razmišljanje o metodi, nova 
spoznanja  
Nove ideje 

Nov pogled na poučevanje 
 
Popestritev pouka 

Dobila sem veliko novih idej, kako približati otrokom pouk 
še na drugačen, zanimivejši način. 

Nove ideje za zanimivejši 
pouk 

Popestritev pouka 

Izobraževanje mi je odprlo pogled še na drug način 
poučevanja, ki ni tako stereotipen in v nekih točno 
začrtanih okvirih. Verjamem, da se bom takega načina 
poučevanja večkrat posluževala. 

Pogled na drug način 
poučevanja  
 
Pristop bo uporabljala 

Nov pogled na poučevanje 
 
 
Sprememba v poučevanju 

Nekako sem na to že odgovorila pri vprašanju 21b. To 
izobraževanje mi je dodalo del samozavesti, ki mi je 
manjkala, da bi k poučevanju pristopila drugače. V 
glavnem velik doprinos k mojemu načinu razmišljanja in 
življenja. 

Nova samozavest  
 
 
Doprinos k načinu 
razmišljanja, življenja 

Samozavest  
 
 
Osebna rast 
 

Dobrodošla predvsem dopolnitev in osvežitev znanj. Osvežitev in dopolnitev 
znanja 

Znanje 

Sem se odločila, da ga bom v prihodnjih letih gotovo 
uporabljala. Se mi pa zdi, da bo uvajanje UG počasno, 
vendar sem odločena, da bom pri tem vztrajala, kajti zdi 
se mi, da bodo učenci s tem veliko pridobili. 

Uporaba pristopa v 
prihodnjih letih 

Sprememba v poučevanju 

Sem bolj ustvarjalna pri pouku. Ustvarjalna pri pouku Ustvarjalnost 

Še bolj bom poskusila UG vključiti v pouk in tudi v ostale 
dejavnosti. 

Pristop bo uporabljala v še 
večji meri 

Sprememba v poučevanju 

Bolj sproščeno, aktivno poučevanje. Sproščeno, aktivno 
poučevanje 

Sprememba v poučevanju 

Doumela sem, kaj je UG in njegovo uporabnost. KONČNO 
sem ga začela uporabljati in sem manj utrujena in bolj 
napolnjena z zadovoljstvom in energijo. 

Začela uporabljati UG  
Manj utrujena in bolj 
zadovoljna 

Sprememba v poučevanju  
 
Dobro počutje 

Spet sem se spomnila nekaterih iger in spoznala nove. Nove ideje Popestritev pouka 

Sem začela razmišljati o tem pristopu, njegovih 
prednostih in ga že pridno vključujem pri pouku. 

Pristop uporabljala pri pouku Sprememba v poučevanju 
 

Spremenila sem moja stališča do poučevanja starejših 
otrok. 

Sprememba stališče do 
poučevanja starejših otrok 

Nov pogled na poučevanje 
 

Sem začela drugače gledati na vnašanje giba v razred, 
vzamem si čas za to in nisem več tako omejena z učnim 
načrtom. 

Drugačen pogled na vnos 
giba v pouk  
Manjša utesnjenost s časom 
in učnim načrtom 

Nov pogled na poučevanje 
 
Sprememba v poučevanju 
 

Bolj aktivno poučujem, ko vnašam ta pristop. Bolj aktivno poučevanje Sprememba v poučevanju 

Sem vnašala več aktivnega učenja. Več aktivnega učenja Sprememba v poučevanju 

Sem bolj ustvarjalna. Bolj ustvarjalna Ustvarjalnost 

Sem bolj ustvarjalna. Bolj ustvarjalna Ustvarjalnost 

Vsak učitelj je vesel, ko vidi, da je dejavnost uspela in da 
so otroci srečni. Zaradi nasmeškov na obrazu in znanja v 
njihovih glavicah imam res srečo, da imam najboljši poklic 
na svetu. Dejansko sem zraven, ko se dogajajo 
spremembe – in to na bolje. Ustvarjalni gib je zagotovo 
pripomogel h kopici idej, ki jih vnašam v pouk, ki moj 

Veselje ob uspehu 
 
Nove ideje 

Potrditev 

Popestritev pouka 
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razred bogatijo in skozi naša vrata vstopamo in izstopamo 
ob takih dejavnostih srečnejši, motivirani in polni znanja. 

Pri poučevanju z UG sem se popolnoma sprostila in 
mislim, da so me učenci tudi spoznali na malce drugačen 
način, lažje so se mi približali in vzpostavili stik z menoj, saj 
sem pri izvajanju vseh nalog sodelovala, z njimi plesala, se 
valjala po tleh ... in tako so bili presenečeni, saj je po 
mojem mnenju vse preveč učiteljev, ki tega ne bi storili, 
ker mislijo, da si na tak način rušijo avtoriteto. 

 
Sproščeno poučevanje 

 
Dobro počutje 

Uživam v drugačnih pristopih poučevanja in rada imam 
nove izzive. Če bomo samo čakali, da se bo šolski sistem 
spremenil in hvalil samo učence, ki imajo visoko razvit 
racionalni del možganov (pomnjenje, učenje na pamet ...), 
verjetno do tega ne bo nikoli prišlo. Zato sem zelo vesela, 
da se dogajajo premiki in da jih imamo možnost 
uveljavljati. S časom pa bodo tako lahko postali naš in 
otrokov vsakdan. 

 
Drugačni pogledi na 
poučevanje 

 
Nov pogled na poučevanje 

Počutila sem se mladostno, aktivno in igrivo. Dobro počutje Dobro počutje 

Bila sem manj utrujena, ni mi bilo treba ves čas miriti 
otroke, ampak smo zelo dobro delali skozi ure. 

Manj utrujenosti pri 
poučevanju 

 
Dobro počutje 

Uživam ob tem, ker se ob tem spoznavam in odkrivam 
nove stvari o sebi. Omogoča mi ustvarjalnost in razvijanje 
domišljije. 

Spoznavanje sebe 
Ustvarjalno poučevanje in 
razvijanje domišljuje 

 
Osebna rast 
Sprememba v poučevanju 

V največje zadovoljstvo mi je bilo, ko sem videla, da otroci 
pri dejavnostih, ki sem jih pripravila, uživajo, izražajo 
domišljijo in se ob dejavnostih zabavajo in hkrati učijo. To 
je tudi motivacija za nadaljnje delo. 

Zadovoljstvo (da se otroci 
zabavajo in učijo) 
Motivacija za naprej 

Dobro počutje 
Motiviranost 
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11.6 IZ REFLEKSIJ UČITELJIC O SEMINARJU IN VNAŠANJU SPOZNANJ V 

PRAKSO 

11.6.1 Refleksija udeleženke A 

Vesela sem, da sem se odločila za udeležbo na seminarju. Bil je zelo, zelo dober. Všeč mi je bil, ker 

sem pridobila zelo veliko novih idej, motivacijo in sprostitev za učence. Najboljše mi je bilo to, da 

ste nam vse stvari predstavili skozi praktične primere, da smo bile ves čas seminarja aktivne, in to 

da smo vsakič imele kratko razpravo o tem, kje vse lahko to uporabimo. Všeč mi je bilo, ker ste nas 

seznanili tudi z uporabno literaturo, glasbo in ker ste gradivo naložili tudi na splet. Rada bi pohvalila 

tudi Vas, gospa profesorica – bila ste enkratna. Če bo v prihodnosti še kdaj podoben seminar, se ga 

bom z velikim veseljem udeležila! 

Seminar je bil dodatna potrditev, da z gibalnimi igrami in raznimi masažami lahko umirim učence, 

povečam njihovo pozornost, koncentracijo in motiviranost za delo. Ta spoznanja bom upoštevala 

pri nadaljnjem načrtovanju pouka. 

Od kar obiskujem seminar, sem velikokrat uporabila razne masaže, npr. ko je padla koncentracija in 

pozornost med delom. Učenci so gibalni pouk in metode zelo dobro sprejeli in v tem uživali. Na 

začetku je bilo prisotno malce »nereda« pri učencih, ker tega niso bili navajeni. Sedaj pa so se na to 

navadili, postalo jim je všeč in to radi počnejo. Ker poučujem v 1. razredu, smo zadnje čase veliko 

oblikovali črke s telesi, tudi pri spoznavanju okolja smo vremenske pojave prikazali preko giba ... 

Veselim se že novega šolskega leta, ko bom že od začetka lahko na tak način otrokom podajala in z 

njimi utrjevala učno snov. 

11.6.2 Refleksija udeleženke B 

V času svojega študija nisem obiskovala modula Ustvarjalni gib pri pouku, sem pa od sošolk slišala 

veliko pozitivnih stvari o tej metodi poučevanja, zato sem se z veseljem vpisala na seminar. Menim, 

da sem na seminarju pridobila ogromno novih izkušenj, spoznanj in zelo zanimivih ter uporabnih 

načinov poučevanja, se naučila novih dejavnosti, osvežila že poznane, vendar pozabljene. Trenutno 

delam kot učiteljica v podaljšanem bivanju, zato še nisem imela toliko priložnosti, da bi preizkusila 

vse stvari, ki smo jih na seminarju spoznali. Preizkusila sem različne banse, učenci so jih zelo dobro 

sprejeli in komaj čakajo, da jih začnemo prepevati. Zelo radi imajo tudi rajalne igre in masaže. Pred 
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seminarjem sem že slišala, da obstajajo mandale za barvanje, vendar se mi ni zdelo, da bi bilo to 

otrokom zanimivo. V tem času sem en teden nadomeščala in tako poučevala v tretjem razredu. 

Pouk sem želela popestriti z vključevanjem gibalnih dejavnosti. Ko so učenci postali nemirni, sem 

rekla, naj vstanejo in smo se šli kakšno kratko gibalno igro. Zelo všeč jim je bila dejavnost List papirja. 

Najprej sem to dejavnost preizkusila v podaljšanem bivanju z mlajšimi učenci, vendar so preveč 

posnemali drug drugega. Tretji razred pa me je prav presenetil, saj so se zelo vživeli v samo 

dejavnost, po njej pa so lahko veliko lažje nadaljevali z delom. Pri glasbi smo se ogrevali tako, da 

smo se zraven gibali, pri slovenščini smo pisali po hrbtih, po športnih dejavnosti smo se masirali ... 

Ugotovila sem, da so učenci pri takšnem načinu poučevanja veliko bolj sproščeni, bolj pripravljeni 

delati in verjetno se tudi več naučijo. Ko sem končala z nadomeščanjem, so mi rekli, da komaj čakajo, 

kdaj jih bom spet poučevala. Menim, da bi moral prav vsak učitelj vsakodnevno vključevati 

ustvarjalno gibalne dejavnosti v vsa področja poučevanja. Sama bom z veseljem nadaljevala s 

takšno metodo poučevanja tako v podaljšanem bivanju kot kasneje pri pouku.  

Z veseljem bi se udeležila še kakšnega tovrstnega seminarja, saj si dejavnosti najbolj zapomniš tako, 

da jih sam preizkusiš. 

11.6.3 Refleksija udeleženke C 

Seminarja Ustvarjalni gib sem se udeležila prvič in mi je izredno žal, da kot dodiplomska študentka 

nisem izbrala tega področja kot modul oziroma izbirni predmet. Kljub temu, da se 16 ur 

izobraževanja zdi veliko, je vsako srečanje minilo (pre)hitro in nikoli mi ni bilo dolgčas. Spoznala sem 

dejavnosti, primerne za vse stopnje poučevanja, spodbudila svojo kreativnost in v svoje poučevanje 

vnesla svežino. Predavateljica Vesna je izredno prijazna, strokovna, potrpežljiva in pozitivna oseba 

– ima vse lastnosti dobrega učitelja, kar se odraža tudi pri mojem delu z otroki. Vsebine, ki mi jih je 

podala, sem z veseljem preizkušala v praksi, kar mi je bil sprva kar velik izziv, saj letos poučujem zelo 

specifičen razred, vendar so mi Vesnine spodbude in besede dale zagon, da gibalne igre vendarle 

preizkusim, in splačalo se je! Otroci so neverjetno uživali pri pouku, s tem pa še bolj tudi jaz. Odločila 

sem se, da bo ustvarjalni gib postal stalnica v mojem poučevanju; potrudila se ga bom vnesti v vsako 

uro, pri vsakem predmetu. Vedno sem se zavedala pomembnosti gibanja, a sem tekom let padla v 

togi šolski sistem, kjer je bilo potrebno vse hitro narediti, saj je snovi veliko, časa pa malo, nisem se 

pa zavedala, da s tem ne izvajam le pritiska nad otroki, temveč tudi nad sabo. Pouk je sedaj bolj 

sproščen, učenci se razvedrijo, so bolj motivirani za delo, kar pa olajša tudi moje delo. Veliko bolj 

smo se povezali, otroci so veliko napredovali v medosebnih odnosih (opažam, da se določene igre 
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in masaže igrajo tudi med odmori), k vsaki uri pa tudi pristopijo z zanimanjem, saj so tovrstne 

dejavnosti odlične motivacijske spodbude. 

11.6.4 Refleksija udeleženke D 

Moram povedati, da si pred seminarjem nisem točno predstavljala, kako lahko preko ustvarjalnega 

giba poučuješ. Mislila sem, da gre pri tem bolj za ples in druge gibalne in rajalne igre, nikakor pa ne, 

da se lahko preko tega učiš, npr. o raznih pojavih v naravi in da lahko UG uporabiš praktično pri vseh 

predmetih.  

Na seminarju sem dobila kar nekaj idej, kako UG vključevati v pouk. Zelo sem vesela, da sem se 

udeležila tega seminarja. Sam seminar je bil izpeljan odlično. Vse pohvale gredo ge. Vesni Geršak, 

saj nam je posredovala ogromno znanja in delila z nami bogate izkušnje s področja UG.  

Mojim prvošolcem je npr. zelo všeč, kadar pri slovenščini deklamiram pesmico, oni pa vsak 

posamezen verz prikažejo z gibom. Tako si tudi lažje zapomnijo pesmico.  

Na splošno lahko rečem, da učenci pri izvajanju različnih dejavnosti zelo uživajo, so sproščeni in 

zbrani in pripravljeni na nadaljnje delo pri pouku.  

UG na učence deluje pozitivno, zato se mi zdi pomembno, da si med poukom vzamemo par minut 

za kakšno gibalno vajo, igrico ali masažo.  

Prepričana sem, da bom pri svojem delu metodo UG redno uporabljala, saj sem to sedaj že 

preizkusila in doživela zelo pozitivne odzive otrok. 

11.6.5 Refleksija udeleženke E 

Takoj ko sem izvedela, da bo ta seminar organiziran na Pedagoški fakulteti, sem bila odločena, da 

se prijavim, saj me je pritegnil že sam naslov seminarja. Poučujem v 1. razredu in vmesne gibalne 

dejavnosti se mi zdijo nujno pomembne za kakovostno izvedbo pouka (pa ne samo v 1. razredu). 

Ob prvem obisku seminarja pa sem spoznala, da je bila moja odločitev več kot odlična, saj sem na 

seminarjih naravnost uživala. Seminarji niso bili zgolj dobra nadgradnja pedagoškega znanja, 

temveč tudi odlična popoldanska sprostitev v družbi kolegic učiteljic in krasne predavateljice.  
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Odkar sem začela obiskovati seminar, v pouk večkrat vključim kakšno gibalno dejavnost, ob kateri 

se otroci ne le sprostijo, temveč tudi marsičesa naučijo. Gibalne dejavnosti vključim tudi takrat, ko 

vidim, da učencem pade koncentracija.  

Učenci so dejavnosti zelo dobro sprejeli. Radi jih izvajajo in mislim, da dejavnosti zelo dobro 

pripomorejo tudi k socialnim odnosom in razredni klimi. 


