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Mnenja učiteljev smučanja o poučevanju v temeljni in športni gibalni fazi 

 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

 

Število strani: 45  Število slik: 2  Število tabel: 3  Število grafov: 13  Število virov: 29  Število 

prilog: 1 

 

POVZETEK 

V diplomskem delu analiziramo zbrana mnenja učiteljev smučanja o razlikah v poučevanju 

vadečih v temeljni in športni gibalni fazi. Temeljna in športna gibalna faza predstavljata zadnji 

izmed štirih faz človekovega motoričnega razvoja. V temeljni gibalni fazi se pretežno nahajajo 

otroci predšolskega obdobja, v športni gibalni fazi pa osnovnošolski učenci (od 7. leta dalje). 

Razlike v razvoju med obema fazama so opazne tako v rasti, razvoju, izkušnjah in adaptaciji 

kot v stopnjah na vseh področjih razvoja. Zaradi specifičnosti razvoja predšolskega otroka 

učitelj smučanja ne more enako poučevati v obeh fazah; značilnosti razvoja namreč zahtevajo 

prilagoditev v poučevanju in spremembo samih metod dela. Učiteljev cilj je vedno učenje 

določene smučarske tehnike, toda medtem ko imajo njegovi vadeči v športni gibalni fazi enak 

cilj, je ta v predšolskem obdobju drugačen. 

Učitelji smučanja prenašajo smučarsko znanje na manj izkušene osebe; to so lahko odrasli, 

učenci, predšolski otroci itd. Licenco za poučevanje lahko pridobijo tudi osebe, ki niso 

zaključile pedagoškega študija, kjer bi podrobno spoznale razlike med temeljno in športno 

gibalno fazo. Nekateri učitelji se na te razlike prilagodijo spontano, drugi pa vse poučujejo 

enako, ne glede na fazo gibalnega razvoja vadečih. 

V diplomskem delu želimo ugotoviti razlike v mnenjih učiteljev smučanja o poučevanju v 

temeljni in športni gibalni fazi. Preučujemo, katere pripomočke uporabljajo učitelji pri 

poučevanju predšolskih otrok in katere pri poučevanju najstnikov, ter posredno ugotavljamo, 

kako so usposobljeni za poučevanje v različnih starostnih obdobjih. 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga učitelji smučanja izpolnjevali 

decembra 2013. Slovenskim učiteljem smučanja smo po elektronski pošti poslali anketni 

vprašalnik v elektronski obliki, izdelan v programu Google Docs. Njihove elektronske naslove 

smo pridobili preko smučarskih šol in klubov (ZUTS), ki delujejo v Sloveniji. Podatke smo 

obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), za obdelavo 
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pa smo uporabili podprograma Descriptives (za izračun opisne statistike) in Crosstabs (za 

ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih vrednosti). Za preverjanje razlik smo 

uporabili t-test. Hipoteze smo statistično preverili na ravni petodstotnega tveganja (p ≤ 0,05). 

S pomočjo analize odgovorov smo ugotovili, da je zastavitev svojega in otrokovega cilja v 

temeljni gibalni fazi enaka pri učiteljih tako z nižjo (U1) kot z višjo izobrazbo (U2, U3, demo).  

Slovenski učitelji smučanja pri poučevanju predšolskih otrok in mladostnikov uporabljajo 

različne pripomočke, kar dokazuje tudi sprejetje ničelne hipoteze o uporabi različnih 

pripomočkov pri osebah v temeljni in športni gibalni fazi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: temeljna in športna gibalna faza, učitelji smučanja, učenje in poučevanje 
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Opinions of skiing instructors on teaching in the fundamental and the 

sports movement phase 

ABSTRACT 

The thesis analyses a set of opinions of skiing instructors on the differences in teaching during 

the fundamental and the sports movement phase. The fundamental and the sports movement 

phase are the last of the four phases of human motor development. Preschool children normally 

belong to the fundamental movement phase, while schoolchildren (aged over seven years) 

belong to the sports movement phase. The differences between the two phases can be observed 

in terms of growth, development, experience and adaptation, and the stage of all-round 

development. Skiing instructors cannot teach children in both phases in the same way due to 

the specific developmental features of preschool children, which means they require adapted 

teaching methods and work. The goal of the instructor is to teach a specific skiing technique. 

However, the children in the sports movement phase and their younger counterparts do not 

share the same goals. 

 

Skiing instructors impart their knowledge to less experienced persons, either adults, pupils, 

preschool children, etc. Given that people without an education degree can also obtain a license, 

they are not fully acquainted with differences between the fundamental and the sports 

movement phase. Some instructors are able to spontaneously adapt to the differences, while 

some use the same method regardless on the students' phase of motor development. 

 

The purpose of the thesis is to identify the differences in the opinions of skiing instructors on 

teaching during the fundamental and the sports movement phase. It explores the tools they use 

for teaching preschool children and teenagers to indirectly assess whether they are well-

equipped for teaching different age groups. 

  

Data was obtained with a survey questionnaire distributed to skiing instructors in December 

2013. Slovene skiing instructors were forwarded an online survey questionnaire developed in 

Google Docs. Their addresses were acquired from Slovene ski schools and clubs (Ski 

Association of Slovenia). 
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Data was processed with the SPSS software (Statistical Package for the Social Sciences), more 

precisely the Descriptives program (to calculate descriptive statistics) and the Crosstabs 

subprogram (to determine the correlation between ordinal and nominal values). The differences 

were tested with a t-test, while the hypotheses were statistically tested at the level of 5% risk 

(p≤0.05). 

 

After analysing the responses, it transpired that both instructors with a lower level of education 

(U1) and instructors with a higher level of education (U2, U3, demo) set their own and the 

child's goals in the fundamental movement phase. 

Slovene skiing instructors use different tools for teaching preschool children and adolescents. 

This fact was further supported with the confirmation of the null hypothesis on the use of 

different tools in teaching groups in the fundamental and the sports movement phase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: fundamental and sports movement phase, skiing instructors, learning and teaching 
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1 UVOD 

O uspešnem poučevanju govorimo, kadar se ob izvajanih dejavnostih učenci naučijo prav tega, 

kar jih je učitelj nameraval oziroma načrtoval naučiti (Kyriacou, 1997). Poučujemo lahko 

različne vsebine, od naravoslovja, matematike, jezika do gibanja. Eno od področij poučevanja 

gibanja je tudi smučanje, ki ga lahko poučujejo učitelji z opravljenim tečajem in veljavno 

licenco za poučevanje smučanja. Tehnika smučanja, ki se je moramo pri poučevanju držati, je 

predpisana, izbira metodike pa je za vsakega smučarskega učitelja svobodna (Dvoršak, 1972). 

Prav zato, ker imajo smučarski učitelji pri izbiri metodike proste roke, nas zanima njihovo 

mnenje o poučevanju predšolskih otrok in najstnikov. 

 

Predšolski otroci se nahajajo v temeljni gibalni fazi, najstniki pa v športni gibalni fazi. Temeljna 

gibalna faza je opredeljena med 2. in 7. letom starosti. Gibanje v tej fazi postaja vse bolj 

usklajeno, otroci pa so aktivni raziskovalci svojega telesa, sposobnosti in zmogljivosti. Otrok v 

tem obdobju potrebuje veliko zunanjih spodbud oziroma spodbudno okolje ter priložnosti za 

dejavnosti in učenje novega (Gallahue in Ozmun po Videmšek in Pišot, 2007).  

V športni gibalni fazi gibanje postane sredstvo, poudarek je na individualni ali skupinski športni 

dejavnosti. Temeljna gibanja se izpopolnjujejo in kombinirajo v zahtevnejše oblike na višji 

ravni delovanja (Cemič, 1997). 

 

V diplomskem delu zato želimo preučiti, kako učitelji smučanja povezujejo tehniko in teorijo 

smučanja s praktičnim podajanjem znanja na terenu. 
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2 PREDMET 

2.1 POUČEVANJE 

Človek se rodi kot relativno nebogljeno bitje z malo izoblikovanimi načini vedenja, med 

njegovim razvojem pa prihaja do velikih sprememb, ki se kažejo v novih oblikah vedenja. Če 

izvzamemo procese zorenja, se večina teh oblik vzpostavlja z učenjem (Rečnik, 2004). 

 

Učenje, kot ga proučuje psihologija, ni le »pridobivanje znanj, spretnosti in navad«, temveč 

pomeni vsako progresivno spreminjanje posameznika pod vplivom izkušenj oziroma 

interakcije z okoljem, dozorevanja in rasti (Marentič-Požarnik, 1980). Učinkovitost učenja je 

odvisna od učinkovitosti poučevanja in obratno, v procesu pa sta aktivna tako učitelj 

(izobraževalec) kot učenec (izobraževanec oziroma izobraževani). Izobraževalec je najširši 

pojem za osebo, ki izvaja izobraževalni proces, zajema pa učitelje, mentorje ter inštruktorje na 

različnih ravneh in za različne dejavnosti. Izraz izobraževanec oziroma izobraževani označuje 

vsakogar (ne glede na starost), ki se izobražuje, in zajema predšolske otroke, učence, študente 

ter udeležence tečajev in seminarjev (Rečnik, 2004). 

 

O uspešnem poučevanju govorimo, kadar se ob izvajanih dejavnostih učenci naučijo prav 

tistega, kar jih je učitelj nameraval oziroma načrtoval naučiti. Govorimo lahko o naslednjih 

spretnostih poučevanja: 

 znanje, ki zajema učiteljevo poznavanje predmeta poučevanja, učencev oziroma 

izobraževanih, učnih metod, vpliva drugih dejavnikov na poučevanje in lastnih 

spretnosti poučevanja; 

 odločanje, ki zajema razmišljanje in odločanje pred, med in po učnem delu o 

tem, kako najbolje doseči zastavljen cilj; 

 dejanje, ki zajema učiteljeva vedenja o tem, kako učence spodbujati k učenju 

(Kyriacou, 1997). 
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2.2 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

OTROKOV RAZVOJ 

Spremembe v velikosti otrokovega telesa oziroma njegovih delov imenujemo rast. Pri tem gre 

za povečanje v telesni zgradbi na račun povečanja števila celic, ki ga opazujemo in merimo v 

spremembi telesnih mer. Z izrazom razvoj pa označujemo telesne spremembe, ki na višjem 

nivoju vplivajo na spremembe ostalih podsistemov psihosomatskega statusa otroka; ti obsegajo 

psihomotorično, kognitivno, konativno, emocionalno in socialno vedenjsko področje. Medtem 

ko pri rasti govorimo o kvantitativnih spremembah, gre pri razvoju za kvalitativne spremembe 

(Rajtmajer, 1990). Pišot in M. Videmšek (2004) področja razvoja delita na spoznavno, 

čustveno, socialno in gibalno področje. 

 

Pomembno vlogo pri razvoju otroka imajo poleg rasti še zorenje, izkušnje in adaptacija. Zorenje 

je vidik razvoja, ki posega na področje kvalitativnih sprememb (posameznik napreduje na višjo 

stopnjo dejavnosti) in zaradi dedne pogojenosti ni odvisen od okolja. Z vplivi iz okolja 

vplivamo le na hitrost pojavljanja posameznih vedenjskih oblik, na katero močno vplivajo tudi 

izkušnje; torej med izkušnjami in zorenjem obstaja močna soodvisnost (Rajtmajer, 1990). 

 

Pomembnost gibanja velikokrat spregledamo, ker je povsem običajen del človeškega življenja, 

vendar je ključnega pomena za otrokov razvoj. Temelji za učenje in razvoj osnovnih gibalnih 

sposobnosti se izoblikujejo v zgodnjem otroštvu in so bistvenega pomena za spodbujanje 

nadaljnjega gibalno dejavnega življenjskega sloga, podpirajo pa jih tudi izkušnje (Cools et al., 

2008). 
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SMERI RAZVOJA 

Razvoj pri otroku poteka v dveh smereh: 

 Cefalokavdalna smer pomeni razvoj oziroma kontrolo mišic od glave navzdol. Otrok 

najprej nadzira mišice glave, vratu, ramen, trupa ter nazadnje rok in nog; torej najprej 

dviga in obrača glavo ter ramena, nato sedi, se plazi, šele potem stoji in hodi. 

 Proksimodistalna smer pomeni razvoj nadzora mišic od centra telesa, to je hrbtenice, 

navzven. Otrok najprej nadzira gibe trupa, nato rok ter nazadnje še zapestij in prstov 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Slika 2.1: Gibalni razvoj (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

 

STOPNJE MOTORIČNEGA RAZVOJA 

Gibalni razvoj otroka poteka v različnih stopnjah, ki jih imenujemo razvojne faze, pri vsaki od 

njih pa opazimo značilno vedenje. Vsaka stopnja je rezultat predhodne in hkrati pogoj za 

vzpostavitev naslednje (Gallahue in Ozmun; povzeto po: Videmšek in Pišot, 2007). Posamezne 

razvojne faze se večinoma pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in trajajo približno enako 

dolgo. Pri obravnavanju stopenj gibalnega razvoja pa je potrebno upoštevati, da se lahko zaradi 

individualnih razlik pojavijo tudi v različnih starostnih obdobjih. Prevelika togost v pojmovanju 

razvoja je namreč v nasprotju s sodobnimi pogledi, ki se nanašajo na kontinuiteto, specifičnost 

in individualnost razvojnih procesov (Haywood in Getchell, 2004). Stopnje otrokovega razvoja 

so predstavljene v spodnji tabeli. 
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Tabela 2.1: Razvojne stopnje (Gallahue in Ozmun; povzeto po: Videmšek in Pišot, 2007). 

Faze motoričnega razvoja Okvirno starostno obdobje Stopnje motoričnega 

razvoja 

REFLEKSNA GIBALNA 

FAZA 
 prenatalno obdobje (do 

4. meseca) 

 od 4. meseca do 1. leta 

 stopnja vkodiranja 

(zbiranja) informacij 

 stopnja dekodiranja 

(procesiranja) informacij 

RUDIMENTALNA 

GIBALNA FAZA 
 od rojstva do 1. leta 

 od 1. do 2. leta 

 stopnja inhibicije 

refleksov 

 predkontrolna stopnja 

TEMELJNA GIBALNA 

FAZA 
 od 2. do 3. leta 

 od 4. do 5. leta 

 od 6. do 7. leta 

 začetna stopnja 

 osnovna stopnja 

 zrela stopnja 

ŠPORTNA 

(SPECIALIZIRANA) 

GIBALNA FAZA 

 od 7. do 10. leta 

 od 11. do 13. leta 

 od 14. leta naprej 

 splošna stopnja 

 specifična stopnja 

 specializirana stopnja 

 

V diplomskem delu raziskujemo mnenja učiteljev smučanja o poučevanju v temeljni in športni 

gibalni fazi, zato bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili le omenjeni fazi. 

 

TEMELJNA GIBALNA FAZA 

Temeljna (fundamentalna) gibalna faza je opredeljena med 2. in 7. letom starosti, kar zajema 

celo predšolsko obdobje. V tem obdobju postaja gibanje vse bolj usklajeno, otroci pa so aktivni 

raziskovalci svojega telesa, sposobnosti in zmogljivosti. Otrok v tej fazi potrebuje veliko 

zunanjih spodbud, spodbudno okolje in priložnosti za dejavnosti in učenje novega. Ob koncu 

obdobja zadnje (t. i. zrele) stopnje temeljne gibalne faze naj bi otroci obvladali večino temeljnih 

gibalnih spretnosti (Gallahue in Ozmun; povzeto po: Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Temeljna gibalna faza je, kakor je prikazano v zgornji tabeli, razdeljena na tri stopnje: 

 Začetna stopnja vključuje otroke med 2. in 3. letom starosti. Opredeljujejo jo prvi 

poskusi doseganja ciljev usmerjene temeljne gibalne aktivnosti. Otrokovo gibanje kaže 

na slabo prostorsko in časovno integracijo. Za izvedbo giba je značilen skromen ritem, 

slaba koordinacija, pretirano ali omejeno gibanje telesa in pomanjkljivo zaporedje gibov 

(Cemič, 1997). 
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 Osnovna stopnja vključuje otroke med 4. in 5. letom starosti. Na tej stopnji so gibi že 

bolj koordinirani (prostorski in časovni elementi), vendar še vedno nekoliko pretirani 

ali omejeni. Otrokom, ki živijo v okolju brez možnosti za vadbo, se lahko zgodi, da 

nekaterih gibalnih vzorcev ne morejo razviti preko te stopnje, zato na njej ostanejo celo 

življenje (Cemič 1997). 

 

 Zrela stopnja vključuje otroke med 6. in 7. letom starosti, ki imajo pri izvajanju gibalnih 

nalog že več usklajenosti, učinkovitosti in kontrole. Nekateri otroci dosežejo to stopnjo 

z zorenjem in le minimalnimi spodbudami iz okolja, drugi pa je ne dosežejo brez 

ustreznih spodbud iz okolja. Tistim, ki ne dosežejo zrele stopnje temeljne gibalne faze, 

je onemogočena tudi naslednja faza razvoja (športna gibalna faza) (Cemič, 1997). 

 

ŠPORTNA (SPECIALIZIRANA) GIBALNA FAZA 

V športni gibalni fazi gibanje postane sredstvo, poudarek pa ni več na temeljnih gibanjih, ampak 

na individualni ali skupinski športni dejavnosti. Temeljna gibanja se vse bolj izpopolnjujejo in 

kombinirajo v zahtevnejše oblike na višji ravni delovanja (Cemič, 1997). V tem obdobju poteka 

intenziven razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti, ki so osnova za razvoj gibalnih spretnosti, 

predvsem reakcijskega časa, koordinacije in hitrosti gibanja. Otroci aktivno odkrivajo in 

kombinirajo različne gibalne vzorce ter se navdušujejo nad vse večjimi gibalnimi 

zmogljivostmi. Otrokom naj bi v tem obdobju zagotovili predvsem izbiro različnih gibalnih 

dejavnosti, kar bi izboljšalo njihov nadzor gibanja in gibalno učinkovitost (Videmšek in Pišot, 

2007). 

 

Tako kot temeljna gibalna faza je tudi športna gibalna faza razdeljena na tri stopnje: 

 Splošna (prehodna) stopnja vključuje učence od 7. do 10. leta starosti in obsega 

temeljna gibanja, ki se uporabljajo v specifični in kompleksni obliki v individualnih ter 

skupinskih športih. Otroci s temeljnimi gibi rešujejo gibalne probleme v različnih 

športnih disciplinah in kažejo težnjo po širokem spektru gibalnih aktivnosti. 

Specializacija za eno športno panogo lahko na tej stopnji povzroči nezaželene učinke 

tako za motorični kot osebnostni razvoj otroka (Cemič, 1997). 

 

 Specifična stopnja vključuje učence od 11. do 13. leta starosti. Gibanja so podobna kot 

na prejšnji stopnji, a z večjim poudarkom na obliki, natančnosti, ritmičnosti in hitrosti 
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izvajanja. Na tej stopnji se pojavijo ožji gibalni in interesi – otroci se zavestno odločajo 

za ožji spekter gibalnih dejavnosti oziroma se usmerijo v določen šport (Cemič, 1997). 

 

 Specializirana stopnja vključuje učence od 14. leta starosti dalje in predstavlja višek 

gibalnega razvoja. Obsega uporabo znanja, ki si ga je posameznik pridobil na prejšnjih 

stopnjah, in posameznikovo izbiro manjšega števila športnih dejavnosti, s katerimi se 

intenzivneje ukvarja daljše obdobje (Cemič, 1997). 

 

CELOSTNOST OTROKOVEGA RAZVOJA 

Otrokov gibalni razvoj je celosten proces, nanj pa vpliva veliko dejavnikov. Vsak otrok se rodi 

z določenimi dispozicijami, katerih razvoj je odvisen tako od okolja, ki otroka obdaja, kot od 

otrokove lastne aktivnosti. Področja otrokovega razvoja so spoznavno (kognitivno), čustveno, 

socialno in gibalno področje. Zaradi njihove tesne medsebojne povezanosti in dopolnjevanja 

spremembe (pozitivne in negativne) na enem področju vplivajo na vsa ostala področja 

otrokovega razvoja (Jelovčan in Pišot, 2006). 

 

V razvojnem obdobju se otrok neprestano srečuje z izvajanjem novih, vse zahtevnejših gibalnih 

spretnosti, kar je pogojeno z ravnijo gibalnih sposobnosti. Višja kot je raven gibalnih 

sposobnosti, uspešnejše bo učenje in izvajanje različnih gibalnih spretnosti. Gibalne 

sposobnosti so torej temelj za izvajanje različnih gibalnih spretnosti, ne smemo pa pozabiti, da 

so pri tem pomembne tudi druge človekove sposobnosti in značilnosti. Gibalni razvoj otroku 

zagotavlja pridobivanje gibalne kompetence, ki pomembno vpliva tudi na druga razvojna 

področja (Pangrazzi, 2000). 

 

Možgani predšolskega otroka, predvsem v obdobju do 3. leta, so dvakrat bolj aktivni kot 

možgani odraslega človeka, njihov razvoj pa je odvisen od medsebojnega vpliva genske 

zasnove in ponujenih izkušenj. Slednje imajo odločujoč vpliv na oblikovanje strukture 

možganov in kasnejši obseg zmogljivosti. Zaradi vpliva okolja imajo v predšolskem obdobju 

veliko vlogo način dela, pristop, odnos in metode, ki jih uporabljamo pri delu s predšolskimi 

otroki. Prav zato je pomemben način, na katerega poučujemo predšolske otroke smučanje. 

Gibalna aktivnost je v predšolskem obdobju, ko je razvoj zelo dinamičen in celosten, izrednega 

pomena, saj predstavlja pomembno sredstvo za pridobivanje najrazličnejših informacij in 

izkušenj. V tem obdobju potekajo proces socializacije, oblikovanje interesov in stališč ter razvoj 
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gibalnih sposobnosti, takrat usvojeni programi pa ostanejo trajno zapisani v motoričnem 

spominu. Bogatejši kot bo tedaj motorični spomin, več informacij bo ponujal in tudi kasneje bo 

posameznik lažje usvajal nova gibalna znanja, zato je priporočljivo, da s smučanjem začnemo 

v predšolskem obdobju. Razvoj kognitivnih sposobnosti je nujen za otrokov razvoj motoričnih 

sposobnosti, kajti določena stopnja razvoja kognitivnih struktur pogojuje pripravljenost otroka 

za usvajanje različnih gibalnih spretnosti, prav tako pa gibanje aktivira kognitivne procese 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Čustveni in socialni razvoj sta tesno povezana, zato ju nekateri avtorji obravnavajo skupaj. 

Predvsem pri predšolskih otrocih sta to zelo razgibana procesa. Na otrokov čustveni razvoj 

vplivajo zorenje, učenje, pridobivanje izkušenj, spoznavni procesi in samodejavnost. Tekom 

razvoja postajajo čustva vedno bolj definirana, otrok pa postane sposoben obvladovati lastna 

čustva in prepoznavati čustva drugih. Otroci v predšolskem obdobju prehajajo iz obdobja 

egocentrizma v obdobje empatije, zato je za njihov socialni razvoj značilno, da v drugi polovici 

predšolskega obdobja vse več časa preživijo s prijatelji, z drugimi otroci oziroma vrstniki. V 

skupini otrok spoznava pravila vedenja in medsebojnih odnosov, razvijanje socialnih 

kompetenc in samopodobe pa se odvija predvsem v kontekstu igre. 

 

2.3 ADOLESCENCA 

V diplomskem delu nas poleg razvojnih značilnosti predšolskega otroka zanimajo še razvojne 

značilnosti mladostnika oziroma adolescenta, ki spadajo v športno gibalno fazo motoričnega 

razvoja. Strokovna literatura ne podaja enotnega pojmovanja adolescence. Nekateri avtorji 

menijo, da je to obdobje prehoda od otroških let do relativne zrelosti, drugi jo pojmujejo kot 

obdobje pozne mladostnosti, nekateri pa jo imajo za obdobje spolnega zorenja. Vsekakor je 

adolescenca čas hitrega telesnega razvoja in velikih čustvenih sprememb (Kočnik Goršič, 

2004). 

 

Gre za obdobje med puberteto, ko se začnejo kazati sekundarne spolne značilnosti, in 

osemnajstim letom starosti, ko mladostnik postane polnoleten. Pojem adolescent oziroma 

mladostnik ni natančen, saj lahko pomeni tako desetletnika kot osemnajstletnika, zato je 

mladostnike bolje obravnavati glede na stopnjo adolescence (zgodnjo, srednjo ali pozno) kot 

označevati s skupnim pojmom najstniki (Fenwick, 1997). 
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Osrednje vprašanje adolescence je proučevanje bioloških učinkov na obnašanje pubertetnikov 

in mladostnikov. Marsikaterega obnašanja adolescentov ni mogoče razložiti samo z biološkimi 

učinki ali samo z družbenimi vplivi, temveč je treba upoštevati še druge vplive. Mednje poleg 

spolne zrelosti spadajo tudi socialna in emocionalna zrelost, zmožnost opravljati določeno delo 

oziroma poklic ter življenjski in svetovni nazor (Krneta, 1975). 

 

Puberteto lahko opredelimo kot skupek bioloških in anatomskih sprememb, zaradi katerih telo 

otroka postane odraslo oziroma sposobno reprodukcije. Časovno je omejena na obdobje med 

10. in 17. letom starosti, njen nastop in trajanje pa sta odvisna od posameznika; pri dekletih se 

puberteta pogosto začne prej kot pri fantih, traja pa približno pet let. Ko se obdobje pubertete 

zaključi, je posameznik sposoben reprodukcije (Braconnier, 2001). 

 

Čeprav je mladostnik o puberteti dobro poučen, se mu je težko posloviti od otroškega telesa, 

neizogibne telesne preobrazbe pa se hkrati veseli in boji. Zaradi teh sprememb mora temeljito 

spremeniti odnos do svojega telesa, duševne identitete in okolice, kar pri mladostniku sproža 

številna čustva in posledično nihanje razpoloženja. V pubertetnem obdobju se mladi radi 

družijo z vrstniki, saj lahko z njimi izmenjujejo svoje izkušnje in težave, ter se ukvarjajo s 

kolektivnimi športi (Braconnier, 2001). 

 

Za prehod iz otroštva v puberteto je značilna hitra in neenakomerna telesna rast; otrok na leto 

zraste približno od 8 do 10 cm. Dokler ne nastopi pospešena rast, okončine rastejo hitreje kot 

telo. Zaradi hitre rasti gibi rok in nog med seboj še niso usklajeni; pubertetnik jih še ne obvlada, 

zato je videti neroden. Pomembno je tudi vedeti, da telesni in čustveni razvoj v puberteti nista 

vedno vzporedna (Fenwick, 1997). 

 

2.4 RAZLIKE MED TEMELJNO IN SPECIALIZIRANO (ŠPORTNO) 

GIBALNO FAZO 

Med glavne sposobnosti za realizacijo gibalnih nalog pri predšolskem otroku v temeljni gibalni 

fazi spadajo ravnotežje, koordinacija in moč. Ostalih sposobnosti (npr. hitrosti, gibljivosti, 

preciznosti) v tem obdobju ni smiselno meriti, saj nekatere od njih še niso popolnoma 

sofisticirane (npr. ne zaznamo razlike med preciznostjo, hitrostjo in koordinacijo), medtem ko 

so druge že maksimalno razvite (npr. gibljivost). 
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RAVNOTEŽJE 

 

 

STATIČNO                                            DINAMIČNO 

Ohranjanje ravnotežnega položaja         Obvladovanje ravnotežnega položaja v gibanju. 

v mirovanju. 

                                                                 smučanje 

Predšolski otroci so na stopnji učenja ohranjanja svojega telesa v mirovanju in gibanju, zato 

pravimo, da imajo slabo razvito sposobnost ravnotežja, kar vpliva na razvoj ostalih gibalnih 

sposobnosti (Pistotnik, 1999). 

 

KOORDINACIJA 

Cemičeva (1997) opredeljuje koordinacijo kot sposobnost učinkovitega usklajevanja gibov v 

prostoru in času. Gre za sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja kompleksnih gibalnih 

nalog v določenih časovnih, prostorskih in dinamičnih značilnostih gibanja. Ta kompleksna 

gibalna sposobnost je tesno povezana s hitrostjo, močjo, vzdržljivostjo in gibljivostjo (Makuc, 

2011). 

 

Razvoj koordinacije se začne že v fetalnem obdobju, saj se plod v maternici premika. Do 

približno 6. leta otroci pridobivajo izkušnje koordinacije, nato pa so v predšolskem obdobju 

najbolj dojemljivi za sprejem gibalnih informacij. Do približno 11. leta se razvoj koordinacije 

vzpenja, nato pa v obdobju pubertete zaradi hitrejše rasti nekoliko upade (Pišot in Videmšek, 

2007). 

 

Koordinacija je edina motorična sposobnost, ki se pridobiva na zavestni ravni, zato je povezana 

z zorenjem možganov. Poleg ravnotežja je to tista sposobnost, ki pride najbolj do izraza prav v 

predšolskem obdobju. Na njen razvoj lahko vplivamo tudi s smučanjem, saj naloge usklajenosti 

v prostoru in času (npr. pravočasno zaustavljanje) predšolskemu otroku v fazi seznanjanja s 

časom predstavljajo izziv. V predšolskem obdobju je povezava koordinacijske sposobnosti z 

ostalimi motoričnimi sposobnostmi (zlasti z ravnotežjem, močjo in s hitrostjo) posebej močna; 

po izsledkih nekaterih raziskav naj sploh še ne bi šlo za diferenciacijo na posamezne 

sposobnosti, ampak za eno samo kompleksno sposobnost. Otrok z zmanjšanimi 
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koordinacijskimi sposobnostmi je nespreten, neroden, le počasi pridobiva nova gibanja in je 

negotov v svojih dejavnostih (Cemič, 1997). 

 

MOČ 

Moč je sposobnost učinkovitega delovanja proti silam, ki nastanejo zaradi gibanja ali želje po 

ohranitvi položaja telesa z uporabo sile mišic. Delimo jo na tri pojavne oblike: 

 eksplozivna moč (hitri, nenadni pospeški), 

 repetitivna moč (ponavljajoči se gibi), 

 statična moč (določeno gibanje zadržujemo oziroma izvajamo dlje časa) (Cemič, 1997). 

 

Repetitivno moč otroci težko izvajajo, saj gre za ritmično ponavljanje, ritem pa pri predšolskih 

otrocih še ni razvit oziroma usvojen. Smučanje je zato kot ritmičen šport zanje težavno. 

 

HITROST 

Hitrost je sposobnost hitrega izvajanja enostavnih gibalnih nalog, pri kateri gre za hitro 

premikanje telesa ali pa za hitrost enega samega giba. Je kompleksna gibalna sposobnost, ki se 

kaže na različne načine: 

 ponavljanje gibov z veliko hitrostjo (sposobnost doseganja in vzdrževanja velike hitrosti 

v cikličnih gibanjih), 

 hitrost izvedbe enega samega giba (sposobnost hitre izvedbe enostavnih gibov, kjer gre 

za premik telesnega segmenta), 

 hitrost motorične reakcije (sposobnost hitrega reagiranja) (Cemič, 1997). 

 

Predšolski otrok še ni zmožen ciklično ponavljati gibov, zato o hitrosti pri njem še ne moremo 

govoriti. Kar je za odraslo osebo hitrost, je za predšolskega otroka koordinacija (Škof in Jakše, 

2007). 

 

Pri smučanju se hitrost kot motorična sposobnost pojavi pri adolescentih v športni gibalni fazi, 

saj zahteva moč, koordinacijo, vzdržljivost in ravnotežje. Pri predšolskih otrocih v temeljni 

gibalni fazi se hitrost pri smučanju kaže kot izvedba ustreznega gibanja v hitrosti (npr. drsenje 

na smučkah, otroku je lažje voziti hitro naravnost kot vijugati v ritmu). 
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GIBLJIVOST 

Gibljivost je sposobnost izvajanja gibov z veliko amplitudo (Cemič, 1997). Gre za edino 

motorično sposobnost, ki z razvojem upada; posledično je normalno razvit otrok v predšolskem 

obdobju oziroma temeljni gibalni fazi zelo gibljiv, saj so njegove telesne strukture zelo elastične 

in sposobne gibov z veliko amplitudo (Cemič in Gregorc, 2013). 

 

Gibljivost pride pri smučanju do izraza pri ogrevanju, ohranjanju pravilnega položaja na 

smučeh ter raztezanju in sproščanju mišic po naporu, poleg tega pa zmanjšuje možnost poškodb 

pri padcih. 

 

PRECIZNOST 

Preciznost je sposobnost izvajanja točno usmerjenih in odmerjenih gibanj oziroma natančno 

doseganje cilja. Pri tem je treba v kratkem času analizirati veliko informacij: določiti cilj, smer, 

oddaljenost, obliko, velikost in način delovanja na predmet, regulirati moč itd. To je za 

predšolskega otroka zelo zahtevna naloga, saj še nima razvite perceptivne kontrole mišic, zato 

moramo biti pazljivi pri izbiri gibalnih nalog; pri prezahtevnih nalogah bo otrok neuspešen in 

posledično demotiviran (Cemič, 1997). 

 

Tabela 2.2: Primerjava motoričnih sposobnosti v temeljni in športni gibalni fazi. 

MOTORIČNA 

SPOSOBNOST 

TEMELJNA GIBALNA 

FAZA – PREDŠOLSKI 

OTROK 

ŠPORTNA GIBALNA 

FAZA – NAJSTNIK 

RAVNOTEŽJE 

(pri smučanju dinamično) 

Na stopnji učenja ohranjanja 

svojega telesa v gibanju in 

mirovanju. 

Dobro razvita sposobnost 

ravnotežja. 

KOORDINACIJA Pridobivanje izkušenj iz 

koordinacije; v tem obdobju 

je človek najbolj dojemljiv 

za sprejem gibalnih 

informacij. 

Do 11. leta se razvoj 

koordinacije vzpenja, nato 

zaradi hitrejše rasti v 

puberteti nekoliko upade. 
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MOTORIČNA 

SPOSOBNOST 

TEMELJNA GIBALNA 

FAZA – PREDŠOLSKI 

OTROK 

ŠPORTNA GIBALNA 

FAZA – NAJSTNIK 

MOČ Statični moči se zaradi hitre 

rasti in drugih specifik v 

razvoju izogibamo. 

Repetitivno moč otroci težko 

izvajajo (vzrok je njeno 

ritmično ponavljanje, ki mu 

otroci niso sposobni slediti). 

Moč ima dominantno vlogo 

pri večini gibalnih 

aktivnosti. 

HITROST Vaje, ki v odrasli dobi 

merijo hitrost, v 

predšolskem obdobju merijo 

koordinacijo. Hitrost se pri 

smučanju pojavlja kot 

izvedba ustreznega gibanja v 

hitrosti. 

Hitrost se dosega s pomočjo 

koordinacije, ravnotežja in 

vzdržljivosti. 

GIBLJIVOST Maksimalna gibljivost. Z razvojem upada. 

PRECIZNOST Brez ustrezno razvite 

perceptivne kontrole mišic. 

Vpliv čustev na preciznost 

(puberteta). 
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2.5 REZULTATI UČENJA 

MOTIVACIJA 

Pečjak (1986) se sprašuje, kaj je pomembnejše za učenje, sposobnosti ali motivacija. Odgovor 

na to vprašanje je podoben tistemu na vprašanje, kaj bolj vpliva na nastanek valov, voda ali 

veter: voda je samo možnost za nastanek valov, ob pihanju vetra pa nastanejo valovi. Podobno 

so tudi sposobnosti samo možnost za učenje. Slednje v psihološkem proučevanju ni le 

»pridobivanje znanj, spretnosti in navad«, temveč pomeni vsako progresivno spreminjanje 

posameznika pod vplivom izkušenj oziroma interakcije z okoljem, njegovo dozorevanje in rast 

(Marentič-Požarnik, 1980). 

 

Motivacija je proces vzbujanja in usmerjanja posameznikove aktivnosti k zastavljenim ciljem. 

Poglavitni element pri tem so potrebe, in sicer biološke in socialne. Biološke potrebe sproži 

določeno stanje v organizmu (npr. pomanjkanje hrane), socialne potrebe pa se razvijejo kot 

posledica stikov z ljudmi. Pri učenju je pomemben tudi Thorndikov zakon učinka, ki pravi, da 

se reakcija, ki privede do zadovoljstva, utrdi, medtem ko reakcija, ki privede do nezadovoljstva, 

oslabi. To lahko uvrščamo med notranje (intrinistične) motivacijske dejavnike. Psihologija 

namreč poudarja, da je v človekovi naravi tudi težnja po uresničevanju svojih možnosti, 

doseganju znanja in ustvarjalnem delu, ne da bi temu sledila posebna nagrada (Pečjak, 1986). 

Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v sami dejavnosti, vir podkrepitve pa v samem 

posamezniku (Marentič-Požarnik, 1980). 

 

Zunanji (ekstrinistični) motivacijski dejavniki, ki se jim skuša posameznik približati ali 

umakniti, pa so stvari, osebe in dogajanja v okolju. Takšna dejavnika sta na primer pohvala in 

graja (Pečjak, 1986). Če smo zunanje motivirani, se učimo pretežno zaradi zunanjih posledic, 

ki niso nujno sestavni del same dejavnosti (npr. nagrada, pohvala), vir podkrepitve pa so 

predvsem drugi ljudje. Pri tej vrsti motivacije se posameznik pasivno prepušča raznim zunanjim 

dražljajem (Marentič-Požarnik, 1980). 

 

Ostre meje med obema vrstama motivacije ni lahko potegniti. V primeru, da učenec teži po 

učiteljevemu priznanju, povratna informacija oziroma seznanjanje učenca z rezultati deluje kot 

sredstvo zunanje motivacije. Kadar pa učenec to informacijo uporabi za nadaljnje usmerjanje 

svoje aktivnosti in samopodkrepljevanje v procesu učenja, gre za sredstvo notranje motivacije 

(Marentič-Požarnik, 1980).  
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NAVADE, SPRETNOSTI IN ZNANJE 

Navade, spretnosti in znanje so rezultat učenja, hkrati pa vplivajo na nadaljnje učenje (Pečjak, 

1986). Učenje namreč pomeni pridobivanje oziroma usvajanje teh lastnosti (Rečnik, 2004). 

 

Navade so dejavnosti, ki se z vajo utrdijo. Posameznik jih izvaja z lahkoto, ne da bi bil posebej 

pozoren na njihov potek (Pečjak, 1986). Gre za krajše, preproste in v precejšnji meri s 

ponavljanjem avtomatizirane oblike obnašanja človeka, ki se izvajajo brez večje zavestne 

kontrole (Rečnik, 2004). 

 

Iz posameznih navad so sestavljene raznovrstne spretnosti. Od motoričnih so najbolj 

pomembne razne poklicne (npr. šofiranje) in športne spretnosti (npr. plavanje, smučanje), od 

besednih spretnosti pa govor, branje in pisanje (Pečjak, 1986). Spretnosti so kompleksne 

navade, z vajo usvojene senzomotorične strukture oziroma čutno-gibalne sestave, ki 

posamezniku omogočajo boljše in hitrejše opravljanje določenih (npr. poklicnih) aktivnosti 

(Rečnik, 2004). 

 

Znanje pomeni poznavanje vsebinskih podatkov, pojmov in odnosov. Pridobiva se predvsem s 

šolskim učenjem, ki sicer daje tudi nekatere spretnosti (Pečjak, 1986). Znanje predstavlja 

sistematično zbrano, preverjeno in posplošeno izkustvo človeštva (spoznanja, pojme, pravila, 

znanstvena dejstva in zakonitosti o naravi itd.), od njegove širine in poglobljenosti pa je odvisna 

posameznikova profesionalna kvalifikacija. Ker se znanje pridobiva z intelektualnim naporom, 

mora biti ta proces v skladu z učenčevimi umskimi, pa tudi s telesnimi sposobnostmi (Rečnik, 

2004). 

 

Gibanja, značilna za temeljno gibalno fazo, otrok usvaja s preizkušanjem, rezultati katerega so 

najbližje navadam. Proces pridobivanja spretnosti in znanja je značilnejši za športno gibalno 

fazo, zanj pa je značilna zunanja (ekstrinistična) motivacija (Pečjak, 1986). 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Likar Tjaša; diplomsko delo 

- 17 - 

2.6 NAČELA IN METODE POUČEVANJA SMUČANJA V TEMELJNI 

IN ŠPORTNI GIBALNI FAZI 

 

UČNA NAČELA 

Učna načela so splošna napotila, po katerih naj bi se učitelj ravnal pri načrtovanju, pripravi, 

izvajanju in vrednotenju učne dejavnosti. Danes je znanih mnogo učnih načel, ki učitelju 

omogočajo učinkovitejše izvajanje le-te (Rečnik, 2004). 

 

Tudi učitelji smučanja morajo načrtovati, izvajati in vrednotiti lastno učno dejavnost. 

Smučarski učitelji poučujejo predpisano tehniko smučanja, izbira metodike poučevanja pa je 

za vsakega svobodna (Dvoršak, 1972). Pri tem se mora prilagajati značilnostim posamezne 

skupine (npr. spol, starost, predznanje, razmere na smučišču), ki predstavljajo temeljno 

izhodišče organizacije vadbe (Lešnik in Žvan, 2010). Smučarski učitelj mora prepoznati 

sposobnosti učencev in najti njihovim letom primerno pot za uspešno posredovanje tehnike 

smučanja. Vsaka skupina za učitelja smučanja predstavlja nov problem, nove naloge in nov 

izziv (Dvoršak, 1972). 

 

Kljub svobodi poučevanja poznamo nekaj osnovnih načel, ki služijo kot vodilo in se jih moramo 

v procesu poučevanja držati: 

 načelo varnosti, 

 načelo nazornosti, 

 načelo primernosti, 

 načelo postopnosti, 

 načelo praktične uporabnosti, 

 načelo racionalizacije in ekonomičnosti (Lešnik in Žvan, 2010). 

 

UČNE METODE 

Metoda je pot oziroma način dela za doseganje postavljenih ciljev (Rečnik, 2004). Pove nam, 

na kakšen način podajati učno snov, torej je vezana na učiteljevo dejavnost (Dvoršak, 1972). 

 

Didaktične ali učne metode obsegajo premišljeno organizirane postopke, uporabljene v procesu 

učne dejavnosti, ki omogočajo učinkovito usvajanje znanj, spretnosti in navad učencev ter 
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optimalni razvoj njihovih sposobnosti (Rečnik, 2004). Vadeči lahko učno snov spoznava v 

celoti (sintetično), po sestavnih delih (analitično) ali kombinirano. Ko se pojavi napaka, gibanje 

razstavimo na sestavine in jo poskušamo odpraviti. Med metode za poučevanje smučanja 

sodijo: 

 metoda razlage, 

 metoda demonstracije, 

 metoda igre (Agrež, 1998); 

 metoda postaj, 

 metoda poligona (Cemič in Zajec, 2010). 

 

Pri poučevanju učencev v športni gibalni fazi uporabljamo predvsem metodi razlage in 

demonstracije, ki nas pripeljeta do želenega cilja (Lešnik in Žvan, 2010). 

 

Metode poučevanja predšolskih otrok se od teh razlikujejo, saj gre v temeljni gibalni fazi za 

učenje navad, ki izhajajo iz notranjih pobud in so naravnane na proces. Zaradi specifičnega 

razvoja predšolskega otroka učitelji smučanja izbiramo med metodo igre, metodo poligona in 

metodo postaj (Cemič in Zajec, 2010). Predvsem je pomemben način določanja pravil, saj je 

uspeh možen le, če jih predšolski otrok upošteva. Pravila so tisti del smučarskega znanja, ki ga 

želimo naučiti; so metodične enote oziroma najmanjša skladna vsebinska celota, ki jo učitelj 

posreduje učencem, npr. smuk naravnost (Guček et al., 2011). 

 

Metodo postaj uporabljamo za utrjevanje določene dejavnosti. Gibalne naloge na postajah 

organiziramo glede na zastavljene cilje, tako da je njihova vsebina lahko podobna ali različna 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Metoda poligona je preprostejša, pa tudi manj učinkovita od metode postaj, saj ne omogoča 

individualizacije. Po tej metodi otroci izvajajo različne naloge v koloni, ki se pomika naprej po 

pripravljenem poligonu; v izogib čakanju in zastojem z vajo začnejo na različnih mestih. Med 

izvajanjem je treba spreminjati naloge, ki morajo biti otrokom znane, in odpravljati kritična 

mesta (Videmšek in Visinski, 2001). 
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Metoda igre 

Igra je dejavnost, ki poteka npr. v krogu družine, v vrtcu in na dvorišču, izvajajo pa jo vsi otroci. 

Poznamo jo od začetka obstoja človeštva in je drugačna od vseh ostalih dejavnosti. Otrok je v 

igri samostojen, ustvarjalen, skozi njo pa izraža, kar doživlja tu in zdaj; uživa v sami dejavnosti, 

četudi pri tem ne doseže konkretnih rezultatov (Marjanovič Umek; povzeto po: Videmšek in 

Pišot 2007). 

 

Igra je glede na otrokovo naravo in zakonitosti njegovega razvoja najprimernejša otroška 

dejavnost, saj zagotavlja enotnost med vsemi področji razvoja. Za otroke je zabavnejša in 

stimulativnejša igra, ki se izvaja v skupini; otroci tako posnemajo drug drugega, prihajajo do 

novih spoznanj, sodelujejo med seboj, prilagajajo svoje zanimanje ciljem skupine in spoštujejo 

pravila igre. Otroci s tem razvijejo solidarnost, medsebojno pomoč ter spoznavajo in spoštujejo 

različnost (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Metoda igre je načrtovan sistem dejavnosti, pri katerem se načrtovani cilji uresničujejo preko 

igre. Ta mora kot proces učenja pri otroku potekati spontano, s stališča izobraževalca pa kot 

načrtovano in zavestno dejanje; le tako metoda igre ohrani vse svoje prednosti. Pomembna 

sestavina igre je njeno pravilo, ki mora biti enostavno, da mu otroci lahko sledijo, hkrati pa jim 

mora dopuščati svobodo; kljub omejenosti s pravilom mora otrok imeti tudi možnost odločanja. 

Dejstvo, da se otrok med procesom igranja popolnoma sprosti oziroma se zaigra, prinaša 

notranjo motivacijo. (Cemič in Zajec, 2010). Motivacija je tudi integralni del metode igre. Ta 

se zaradi svoje kompleksnosti zlahka prilagaja različnim učnim vsebinam in s tem omogoča 

ustrezno posredovanje informacij (Jelovčan in Pišot, 2006).  

 

Otrokov cilj na snegu je vse prej kot dejstvo, da se želi naučiti smučati. Učitelj bo zato le z 

ustrezno izbrano metodo omogočil, da bo otrok usvojil določena znanja in razvil sposobnosti, 

torej prišel do učiteljevega zastavljenega cilja. Primer posredovanja informacije otroku bi se 

lahko glasil: »Kdo bo prvi pri velikem drevesu? Kako je šele lepo po hribčku navzdol, pa še 

malo zavijem, na kuclju poskočim … Ulovi me! Poskusi še to!« Učiteljev cilj pri tem pa je: 

»Smuči razklenjene v širini bokov, teža na notranjem robniku spodnje smučke, roke v funkciji 

uboda palice …« (Jelovčan in Pišot, 2006). 
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Smučarski učitelji pri delu z otroki pomembno vplivajo na njihove sposobnosti in 

samospoštovanje, zato jim Orlick in McCaffrey (2007) priporočata naslednje smernice: 

 Uporabljati je treba preproste pristope, ki otroku omogočajo, da si ustvari jasno sliko 

oziroma občutek o tem, kaj mora narediti. 

 Pomembno je, da v našem pristopu obdržimo element zabave. Otrok se ne bo zabaval 

ob suhoparnem izvajanju določene vaje, če pa jo spremenimo v igro, si bomo hitro 

pridobili otrokovo zanimanje in sodelovanje. 

 Pomembno je spoznati otroka kot edinstveno osebo. Bolje kot poznamo otroka, bolje 

razumemo tudi njegove specifične potrebe, katerim prilagajamo naše delo. 

 Uporaba različnih pristopov; če se izbrani ne izkaže za pravilnega, moramo uvesti 

drugega. Tega ne smemo vzeti kot neuspeh, ampak kot nadaljnji korak k uspehu. 

 Ob delu z otrokom je pomembno, da smo do njega pozitivno naravnani. 

 Ker se večina otrok pozitivno odziva na primerjavo z vzorniki, pri delu velikokrat 

uporabljamo video posnetke vzornikov, na katerih si lahko otroci natančno ogledajo 

izvedbo določenega gibanja. 

 Pri delu z otroki potrebujemo pomoč celotnega sistema. Glavno vlogo imajo starši, ki 

jih moramo redno seznanjati z našim delom in načrti, ki jih pripravljamo za njihovega 

otroka. 

 

V času usvojitve in avtomatiziranja temeljnih znanj je otrok že učenec oziroma v športni gibalni 

fazi, zato lahko nadaljujemo z nadgradnjo v smeri tehničnega izpopolnjevanja. Med procesom 

doseganja cilja se bo učenec pod vodstvom dobrega učitelja srečeval z različnimi situacijami, 

v katerih bo morda dosegel celo več od pričakovanega. Proces doseganja cilja se prevečkrat 

zanemarja in v ospredje postavlja usvajanje pravilne tehnike smučanja (Jelovčan in Pišot, 

2006). 

 

Demonstracija mora biti tehnično dovršena, včasih je treba tudi pretiravati, da učenec vidi 

bistvo, učenec mora za demonstracijo, hitro izvesti vajo in vaditi (Agrež, 1998). 
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2.7 KDAJ OTROKA POSTAVITI NA SMUČI? 

Mnogi se sprašujejo, kdaj otroka postaviti na smuči ali ga vpisati v smučarski tečaj. Zaradi 

specifik vsakega posameznega otroka je nemogoče točno določiti ustrezno starost, v povprečju 

pa velja, da lahko začnemo otroka učiti smučati med 3. in 4. letom starosti. Prve korake s 

smučmi lahko naredi že pri 2. letu starosti, pri dopolnjenem 3. letu se je sposoben spustiti po 

blagi strmini, medtem ko pri 4. letu poskuša izpeljati rahle zavoje. Štiri- do petletnega otroka 

že lahko vključimo tudi v smučarski tečaj, kjer učno vsebino posredujejo smučarski učitelji. Pri 

tem se je treba zavedati, da se bo v otrokovih gibalnih sposobnostih in spretnostih kljub dedni 

pogojenosti močno odražal vpliv izkušenjsko bogatega okolja (Pišot in Videmšek, 2007). 

 

Ker se na snegu učimo gibanja in ne tehnike, so aktivnosti v naravi v zimskem času prijetna in 

koristna popestritev učenja. Tako otroci na nevsiljiv način, z veseljem in sproščeno vzljubijo 

nov način gibanja, zato nas sneg in mraz ne smeta zadržati v zaprtih prostorih. Za zunanje 

aktivnosti pa morajo biti otroci primerno opremljeni, sicer pri igri ne bodo aktivni (Jelovčan in 

Pišot, 2006). 

 

2.8 SMUČARSKI PRIPOMOČKI 

Učitelji smučanja pri svojem delu uporabljajo improvizirane in standardizirane pripomočke 

najrazličnejših vrst, npr. plastične in lesene palice, stožce, količke, obroče, prometne znake, 

balone, tunele. Športni pripomočki morajo biti primerni za izvajanje gibalne naloge, varni in 

privlačni za otroke. Brez športnih pripomočkov je lahko vadba precej suhoparna, z njimi pa 

lahko otroke še dodatno motiviramo in so zato dobrodošla popestritev, brez katere si učenje 

smučanja težko predstavljamo (Videmšek in Jovan, 2002). 

 

Pripomoček, ki ga uporablja učitelj ali otrok, za otroka pomeni nov izziv oziroma ga postavi v 

novo situacijo, prav v omogočanju doživljanja novih izkušenj pa je prednost uporabe športnih 

pripomočkov pri delu s predšolskimi otroki. Poleg tega lahko pripomoček tudi preusmeri 

otrokovo pozornost (npr. od strahu pred padcem ali strmino, od odsotnosti staršev), ga aktivno 

vključi v delo, obogati njegovo čustveno učenje in ga dodatno motivira za delo. Posredno otrok 

tudi razvija občutek odgovornosti in pozitivnega odnosa do opreme in pripomočkov (Pišot in 

Videmšek, 2004). 
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2.9 NORMATIVI 

Učitelji smučanja in organizatorji smučarskih tečajev morajo pri svojem delovanju upoštevati 

določene normative. Ti so, ne glede na starost, enaki za vse, razen za otroke s posebnimi 

potrebami. Zapisani so v 84. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo). 

 

V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole se na smučanje 

nanaša 38. člen v drugem poglavju Normativi in standardi, ki pravi, da je normativ za 

oblikovanje skupine pri smučanju 12 učencev oziroma 10 učencev smučarjev začetnikov 

(http://www2.arnes.si/~ osmbtabii1/zakonodaja/normat_stand.pdf). 

 

V Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

se na smučanje nanaša 44. člen četrtega poglavja Normativi za oblikovanje oddelkov vrtca ter 

spremstvo otrok, ki pravi, da je lahko pri učenju plavanja, smučanja, drsanja in drugih podobnih 

dejavnosti izven vrtca v skupini največ 8 otrok. Pri tem mora biti eden od spremljevalcev 

vzgojitelj vrtca, iz katerega so otroci (http://predpisi.sviz.si/vzgoja%20in%20 

izobrazevanje/vrtci/2.html#4). 

  

http://www2.arnes.si/~osmbtabii1/zakonodaja/normat_stand.pdf
http://predpisi.sviz.si/vzgoja%20in%20izobrazevanje/vrtci/2.html#4
http://predpisi.sviz.si/vzgoja%20in%20izobrazevanje/vrtci/2.html#4
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2.10 PRIDOBITEV NAZIVA SMUČARSKI UČITELJ 

Učitelj smučanja pooseblja vrednote, kot so znanje, odgovornost, tradicija itd. Pot do doseganja 

vsega naštetega je povezana s pridobivanjem potrebnih znanj, ki poteka skozi sistem 

usposabljanja za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov. 

 

Slika 2.2: Hierarhija pridobitve strokovnega naziva. 

 

 

Pogoj za pristop k tečaju usposabljanja za pridobitev najnižjega strokovnega naziva Učitelj 

smučanja 1. stopnje (U1) je minimalna starost 17 let. Pri tem je pomembno vedeti, da kandidat 

po vseh opravljenih obveznostih prejme diplomo strokovne usposobljenosti šele po 

dopolnjenem 18. letu starosti. Pogoj za pridobitev višjih strokovnih nazivov Učitelj 2. stopnje 

(U2), Učitelj 3. stopnje (U3), Trener (T) in Trener PRO (Tpro) je uspešno opravljena predhodna 

stopnja, ki jo kandidat izkazuje z uradno diplomo. Proces usposabljanja učiteljev smučanja je 

sestavljen iz naslednjih sklopov obveznosti: 

 teoretične vsebine v obliki predavanj, 

 praktične vsebine v obliki izvedbe vaj na snegu, 

 izpit iz obvladanja teoretičnega znanja pod nadzorom članov državne izpitne komisije, 

 izpit iz obvladanja praktičnega znanja, 

 opravljanje obvezne prakse (www.sloski.si/zuts/licenciranje, 2016). 

 

  

http://www.sloski.si/zuts/licenciranje
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3 PROBLEM 

V diplomskem delu analiziramo zbrana mnenja učiteljev smučanja o razlikah v poučevanju 

vadečih v temeljni in športni gibalni fazi. Temeljna in športna gibalna faza sta zadnji izmed 

štirih faz motoričnega razvoja človeka. V temeljni gibalni fazi se nahajajo otroci predšolskega 

obdobja, v športni gibalni fazi pa osnovnošolski učenci (otroci od 7. leta dalje). 

 

Razlike med obema fazama so opazne v rasti, izkušnjah in adaptaciji kot tudi v razvoju. 

Smučarski učitelj ne more enako poučevati v obeh fazah, saj razvojne posebnosti zahtevajo 

prilagoditev v poučevanju oziroma spremembo samih metod dela. Učiteljev cilj je vedno učenje 

določene smučarske tehnike; medtem ko imajo njegovi vadeči v športni gibalni fazi enak cilj, 

pa je ta pri vadečih v predšolskem obdobju drugačen. 

 

Učitelji smučanja prenašajo smučarsko znanje na manj izkušene osebe; to so lahko odrasli, 

učenci, predšolski otroci itd. Licenco za poučevanje lahko pridobijo tudi osebe brez 

zaključenega pedagoškega študija, kjer bi podrobno spoznale razlike med temeljno in športno 

gibalno fazo. Nekateri učitelji se zato na razlike prilagodijo spontano, drugi pa vse vadeče, ne 

glede na njihovo fazo gibalnega razvoja, poučujejo enako. 

 

4 CILJ 

V skladu s predmetom in problemom raziskave smo si zastavili naslednji cilj: 

 Analizirati mnenja učiteljev smučanja o poučevanju v temeljni in športni gibalni fazi. 

 

5 RAZISKOVALNI HIPOTEZI 

V skladu s ciljem raziskave smo oblikovali naslednji hipotezi: 

H1: Učitelji smučanja z višjo izobrazbo si v temeljni gibalni fazi postavijo tako svoj cilj kot cilj 

vadečega predšolskega otroka. 

H2: Učitelji smučanja z višjo izobrazbo pri poučevanju v temeljni gibalni fazi uporabljajo 

različne športne pripomočke. 
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6 RAZISKOVALNA METODA 

6.1 METODA 

V diplomskem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

6.2 VZOREC MERJENCEV 

Vzorec raziskave je neslučajnostni, in sicer namenski. Vanj smo vključili 70 učiteljev smučanja 

iz Slovenije. Med anketiranci je 30 moških in 40 žensk. Največ anketirancev je starih med 20 

in 25 let, za polovico manj je starih med 25 in 30 let, najmanj (manj kot 5 oseb) pa ima 51 ali 

več let. 15,7 % anketirancev je izobrazbo pridobilo na pedagoški fakulteti, 30 % je obiskovalo 

fakulteto za šport, ostalih 54,3 % pa ima izobrazbo drugih smeri. 

 

Slika 6.1: Pridobljene stopnje izobrazbe smučarskih učiteljev. 

 

Največ anketiranih ima opravljeno 2. stopnjo učitelja smučanja, najmanj pa je predstavnikov iz 

demo vrste. 

 

6.3 VZOREC SPREMENLJIVK 

V raziskavi smo uporabili nestandardizirani anketni vprašalnik. Prvi sklop vprašanj se nanaša 

na osebne podatke učitelja smučanja, drugi sklop pa na njihov način poučevanja. Anketni 

vprašalnik je sestavljen iz 23 vprašanj, od katerih je 13 zaprtega tipa, 7 odprtega tipa, 3 

vprašanja pa kombiniranega tipa. 
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6.4 NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Zbiranje podatkov je potekalo decembra 

2013. Slovenskim učiteljem smučanja smo po elektronski pošti poslali anketni vprašalnik, 

izdelan v programu Google Docs; njihove elektronske naslove smo pridobili preko smučarskih 

šol in klubov (ZUTS), ki delujejo v Sloveniji. Celoten proces zbiranja in obdelave podatkov je 

bil izveden v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999). 

Podatke smo uporabili zgolj pri raziskavi diplomskega dela. 

 

6.5 METODA OBDELAVE PODATKOV 

Odgovore na anketna vprašanja smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Za obdelavo smo uporabili podprograme Frequencies (za izračun 

frekvence posameznih odgovorov), Descriptives (za izračun opisne statistike) in Crosstabs (za 

ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih vrednosti). Statistično značilnost smo 

preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p = 0,05). 
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7 REZULTATI 

V poglavju predstavljamo rezultate anketnega vprašalnika, prikazane v diagramih in 

preglednicah. 

 

Slika 7.1: Kako radi poučujete predšolske otroke? 

 
 

Več kot polovica anketiranih smučarskih učiteljev (58,6 %) najraje poučuje predšolske otroke, 

sledi jim skupina 21,4 % anketirancev, ki radi poučujejo predšolske otroke, samo 7,2 % 

vprašanih pa manj radi oz. neradi poučujejo predšolske otroke. 
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Slika 7.2: Kako radi poučujete najstnike? 

 
Kar 84,3 % anketirancev rajši in najrajši poučuje najstnike. Nerad jih nihče, 1,4 % anketiranih 

pa odgovarja, da manj radi poučujejo najstnike. 

 

Slika 7.3: Kako radi poučujete odrasle? 

 
Pri poučevanju smučanja odraslih je delež anketirancev, ki so odgovorili s tremi najvišjimi 

preferenčnimi stopnjami, skoraj enak: 38,6 % jih je odgovorilo z »najrajši«, 24,3 % z »rajši« in 

28,6 % z »rad«. 8,6 % anketiranih učiteljev smučanja malo radi in neradi poučujejo odrasle. 
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Slika 7.4: Metode poučevanja predšolskih otrok. 

 
 

Kar 85,7 % anketirancev pri poučevanju predšolskih otrok uporablja metodo igre. 

 

Slika 7.5: Metode poučevanja najstnikov. 

 
 

Pri poučevanju najstnikov se 84,3 % slovenskih učiteljev poslužuje metode demonstracije. Z 

12,9 % odgovorov se pojavi tudi metoda razlage, ki je pri poučevanju predšolskih otrok ne 

uporabljajo. Metodo igre uporablja le 2,9 % anketirancev. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Likar Tjaša; diplomsko delo 

- 30 - 

Slika 7.6: Izbira različnih iger za predšolske otroke in najstnike. 

 
 

94,3 % učiteljev izbere igre, ustrezne starosti in razvojni stopnji osebe, ki jo poučujejo. 
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Slika 7.7: Pripomočki, ki jih učitelji smučanja uporabljajo pri poučevanju. 

 

Iz grafa je razvidno, da se največ učiteljev poslužuje uporabe stožcev, klobučkov in boj. Tik za 

tem je uporaba obročev. Smučarske palice, balone in različne količke uporablja polovico manj 

ljudi kakor stožce. V najmanjši meri se pri poučevanju uporabljajo smrekove veje, žoge, črvi 

in različni markerji. 
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Slika 7.8: Mnenje učiteljev smučanja o ustreznosti normativov za poučevanje. 

 
 

Normativi so določeni z zakonom; za predšolske smučarske skupine je normativ 8 otrok, za 

šolske skupine pa 12 dobrih smučarjev in 10 smučarjev začetnikov. Kar 95,7 % anketiranih 

učiteljev smučanja meni, da ti normativi niso primerni. Svoje mnenje so lahko utemeljili, 

pojasnila pa so si zelo podobna: 

 Absolutno previsoki normativi. 

 Najbolje učiti do 6 otrok. 

 Predšolski otroci največ 3. 

 10–12 je preveč in tudi imajo preveč različno predznanje. 

 Predšolski otroci maksimalno 6, če upoštevamo še varnost. 

 Najstnikov maksimalno 8. 

 Problem je pri predšolskih otrocih, ker se ne znajo oz. ne zmorejo sami povzpeti na 

vlečnico ali sedežnico. 

 Predšolski otroci so še zelo nesamostojni pri pripravi (obuvanje, toaleta). 

 Predšolski otroci so radi v skupini, vendar potrebujejo individualni pristop. 

 Za predšolske otroke vsaj dva učitelja na skupino (toaleta, lažji nadzor). 

 Najstniki so precej bolj samostojni, lažje se sami »porihtajo«, vstajajo po padcih, imajo 

večji občutek za to, kaj je varno in kaj ne, zato jih imamo lahko v skupini brez problema 

več. Pri mlajših otrocih je pa to problem. Učitelj smučanja v teh skupinah namreč ni 

samo učitelj, ampak tudi oseba, ki mora poskrbeti za otroke v smislu: WC, da jim je 

toplo, da niso žejni in lačni, obenem so čustveno veliko bolj nestabilni, zato jih mora 
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učitelj znati tudi potolažiti in obrisati kakšno solzico. Problem znajo biti tudi vlečnice 

in sedežnice … najstniki bodo hitro usvojili varen način vzpenjanja, medtem ko 

predšolski otroci na sedežnici obvezno potrebujejo eno odraslo osebo, to pa hitro 

pomeni 3 otroke na enega učitelja. 

 Vsi so začetniki, ne glede na starost. 

 12 smučarjev je OK, 10 začetnikov pa je včasih preveč, še posebno pri najstnikih, ki so 

večji ter v današnjih časih tudi težji (kar pomeni, da se težko poberejo, ko padejo) in 

bolj štorasti od otrok. 

 Pri predšolskih otrocih je težje, najstniku že razložiš pa bo stvar že razumel, pri 

predšolskih otrocih je to malo drugače, razlage pogosto ne razume. 

 10 začetnikov je preveliko, zlasti če zelo neenakomerno napredujejo. 

 Če otroke peljemo smučat (športni dan), jih je lahko tudi 12/10, če pa jih želimo kaj 

naučiti, je to definitivno preveč za učinkovito delo. 

 Ne gre toliko za razliko najstnik oz. predšolski otrok, pač pa za razliko smučar z 

osnovnim znanjem oz. začetnik. Zdi se mi, da je normativ rahlo previsok, če hočeš 

opravljati kvalitetno delo; seveda je odvisno tudi od skupine, če imaš 12 smučarjev, ki 

so motivirani, potem ni problema. 

 Normativ bi moral biti nižji, ker bi se s tem povečali varnost in kvaliteta dela. 

 Pri normativih je treba upoštevati varnost, željo po napredku in tudi ekonomski vidik. 

Glede na te nasprotujoče si dejavnike organizatorji smučarskih tečajev ponavadi 

oblikujejo manjše skupine, v katerih je učenje smučanja hitrejše in varnejše. Vsekakor 

pa bi morale skupine predšolskih otrok biti manjše od najstniških. 

 Za predšolske otroke je previsok normativ, saj ne dobijo dovolj pozornosti in se hitro 

naveličajo čakanja. 

 

Če združimo mnenja o zakonu o normativih, lahko povzamemo, da bi bila s stališča učitelja 

smučanja idealna skupina do 5 predšolskih otrok oziroma smučarjev začetnikov in da bi 

skupino vodila dva smučarska učitelja ali en smučarski učitelj in ena polnoletna oseba v vlogi 

spremljevalca. 
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Učitelje smučanja smo vprašali tudi za mnenje o tem, ali se predšolski otrok nauči smučati 

hitreje v skupini ali individualno. Njihove odgovore, ki so jih podkrepili z utemeljitvijo, smo 

razvrstili v naslednje skupine: 

 

 Prednosti poučevanja v skupini: 

 Otroci se med seboj primerjajo, tekmujejo, zato se bolj potrudijo. 

 V skupini tekmujejo, kdo se bo prej naučil smučati. 

 Skupinski duh poveča motivacijo za opravljanje različnih nalog. 

 V skupini jim ni dolgčas, se zabavajo. 

 Model posnemanja odigra svojo vlogo. 

 Motivacija zaradi sovrstnika, zabave, igre. 

 Najboljša varianta, da sta v skupini 2 predšolska otroka. 

 Lažje se igra različne skupinske igre. 

 Ogrevanje je bolj zaželeno v skupini, učenje pa individualno. 

 Učenje v skupini temelji na igri. 

 Ker so predšolski otroci v fazi razvoja, v kateri so bolj dojemljivi za vizualno učenje. 

 Ker skupina vleče naprej. 

 Vsi želijo biti najboljši. 

 V skupini se otroci počutijo bolj varno. 

 Večja možnost vključevanja igre v poučevanje. 

 

 Pomanjkljivosti poučevanja v skupini: 

 Predšolski otroci so običajno začetniki in je tako nemogoče poučevati v skupini. 

 Zadnji otrok v koloni ne sledi učitelju, temveč otroku pred njim, saj vidi samo svoje 

predhodnike, vključno z njihovimi napakami. 

 Nisi stalno ob otroku, ker se posvečaš tudi drugim. 

 Ni velike zbranosti za delo. 

 

 Prednosti individualnega poučevanja: 

 Začetki so najpomembnejši in sodijo v družinski krog. 

 Otrok je deležen večje pozornosti, takojšnje odpravljanje napak. 

 Manj motečih faktorjev. 

 Posvetiš se samo eni osebi, zato je bolj učinkovito. 
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 Učenje je prilagojeno njegovemu trenutnemu znanju. 

 Učitelj se več časa posveča samo enemu otroku. 

 Poučevanje lahko učitelj prilagodi stopnji socialnih in motoričnih sposobnosti 

posameznika. 

 

 Pomanjkljivosti individualnega poučevanja: 

 Otroci se ne morejo z nobenim primerjati. 
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8 OVREDNOTENJE HIPOTEZ 

V skladu s ciljem raziskave smo oblikovali naslednji hipotezi: 

H1: Učitelji smučanja z višjo izobrazbo si v temeljni gibalni fazi postavijo tako svoj cilj kot cilj 

vadečega predšolskega otroka. 

H2: Učitelji smučanja z višjo izobrazbo pri poučevanju v temeljni gibalni fazi uporabljajo 

različne športne pripomočke. 

 

H1: Učitelji smučanja z višjo izobrazbo si v temeljni gibalni fazi postavijo tako svoj cilj kot cilj 

vadečega predšolskega otroka. 

H0: Povprečna zastavitev tako svojega kot otrokovega cilja v temeljni gibalni fazi je pri učiteljih 

z nižjo (U1) in višjo izobrazbo (U2, U3, demo) enaka. 

H1: Povprečna zastavitev tako svojega kot otrokovega cilja v temeljni gibalni fazi se pri učiteljih 

z nižjo (U1) in višjo izobrazbo (U2, U3, demo) razlikuje. 

 

Tabela 8.1: Stopnja učitelja in zastavitev cilja. 

Stopnja izobrazbe 
CILJ 

Skupaj 
DA NE 

1. 10 (48 %) 11 (52 %) 21 

2., 3., 4. (demo vrsta) 28 (57 %) 21 (43 %) 49 

 

T-test 

Stopnja izobrazbe P Vrednost T-testa Sig. (2-tailed) 

1. 1,52 
0,725 0,471 

> 1. 1,43 

 

P = 0,47 > 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo sprejmemo, torej zastavitev tako svojega kot 

otrokovega cilja in stopnja učitelja smučanja pri 5 % stopnji značilnosti nista povezani. 

Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne hipoteze o enakosti varianc pri 5 % 

stopnji značilnosti, saj je P-vrednost enaka 0,573 > 0,05. P-vrednost T-testa enakosti povprečij 

je enaka 0,471 > 0,05, torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne moremo zavrniti pri 5 % 

stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v povprečni vrednosti med 

zastavitvijo cilja in stopnjo izobrazbe. To pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo. 
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H2: Učitelji smučanja z višjo izobrazbo pri poučevanju v temeljni gibalni fazi uporabljajo 

različne športne pripomočke. 

H0: Povprečna uporaba različnih pripomočkov v temeljni in športni gibalni fazi je pri učiteljih 

z nižjo (U1) in višjo izobrazbo (U2, U3, demo) enaka. 

H1: Povprečna uporaba različnih pripomočkov v temeljni in športni gibalni fazi se pri učiteljih 

z nižjo (U1) in višjo izobrazbo (U2, U3, demo) razlikuje. 

 

Slika 8.1: Grafični prikaz uporabe pripomočkov glede na izobrazbo učitelja. 

 

 

Tabela 8.2: Uporaba pripomočkov glede na izobrazbo učitelja. 

T-test 

Stopnja izobrazbe P Vrednost T-testa Sig. (2-tailed) 

1. 1,19 
0,495 0,622 

> 1. 1,14 

 

P = 0,622 > 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo sprejmemo, torej povprečna uporaba 

različnih pripomočkov v temeljni in športni gibalni fazi pri učiteljih z nižjo (U1) in višjo 

izobrazbo (U2, U3, demo) pri 5 % stopnji značilnosti nista povezani. 

Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne hipoteze o enakosti varianc pri 5 % 

stopnji značilnosti, saj je P-vrednost enaka 0,337 > 0,05. P-vrednost T-testa enakosti povprečij 

je enaka 0,622 > 0,05, torej ničelne domneve o enakosti povprečij ne moremo zavrniti pri 5 % 

stopnji značilnosti, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v povprečni vrednosti med 

izbiro različnih pripomočkov in stopnjo izobrazbe. To pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo. 
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9 RAZPRAVA 

Namen diplomskega dela je bil analizirati mnenja učiteljev smučanja o razlikah v poučevanju 

med temeljno in športno gibalno fazo. S pomočjo pridobljenih rezultatov smo dobili vpogled v 

mnenja smučarskih učiteljev o poučevanju smučanja ter posredno ugotavljali njihovo 

poznavanje specifik poučevanja v obeh gibalnih fazah.  

 

Izbrano raziskovalno področje je v trenutno dostopni slovenski literaturi slabo raziskano. 

Predhodnih raziskav o tej temi nismo zasledili, zato so pridobljeni rezultati toliko pomembnejši 

za razvoj obravnavanega področja. 

 

Rozman (2014) v svoji diplomski nalogi z naslovom Prenova tečaja za pridobitev naziva 

učitelja alpskega smučanja, raziskuje znanja učiteljev smučanja in nekatere izsledke njegovih  

rezultatov lahko med seboj primerjamo. Avtor je ugotavljal, koliko znanja so od tečaja za 

pridobivanje naziva oz. licence učitelja smučanja anketiranci odnesli za delo z najmlajšimi 

smučarji. 47 % anketirancev meni, da so pridobili slabo znanje; 34 %, da so pridobili srednje 

znanje; 18 %, da so pridobili dobro znanje; zgolj 1 % pa jih meni, da so pridobili zelo dobro 

znanje. Iz analize naših rezultatov pa lahko sklepamo, da so učitelji smučanja sedaj primerno 

usposobljeni za poučevanje tako predšolskih otrok v temeljni gibalni fazi kot mladostnikov v 

športni gibalni fazi. Na to sklepamo iz njihovih odgovorov, da uporabljajo različne športne 

pripomočke, igre in učne metode za poučevanje v eni in drugi fazi.  

 

Rozman (2014) v diplomskem delu ugotavlja, zakaj se na kadrovskih tečajih poučuje smučanje, 

namesto da bi se kandidatom podajalo metode, pristop in napotke za poučevanje. Analiza 

odgovorov je pokazala, da se na tečaje za učitelja smučanja prijavljajo kandidati, ki nimajo 

ustreznega tehničnega znanja. Posledično se kandidate večino časa uči smučanja, namesto da 

bi v okviru pridobivanja naziva spoznali pristope in učne metode s poudarkom na delu z 

najmlajšimi, ki so v največji meri udeleženci smučarskih tečajev. Kljub temu je iz opravljene 

raziskave razvidno, da so slovenski učitelji zadovoljni s pridobljenim znanjem, ki ga 

potrebujejo za delo z najmlajšimi. Problem se ne pojavi pri izvajanju in demonstraciji 

smučarskih vaj in likov, temveč pri pedagoških oblikah, kot so pristop do otrok, motivacija, red 

in disciplina. 
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Načine vzpostavljanja reda, discipline, motivacije ipd. se v kratkih tečajih ne da naučiti. Gre za 

proces, ko posameznik spozna metode, jih zna ustrezno modificirati glede na zaupano skupino 

učencev in nato s prakso in preko različnih mehanizmov prilagajanja neprestano izboljšuje svoj 

pristop. Avtoriteta je sredstvo individualne in socialne edukacije in je nepogrešljiva pri vsakem 

vzgojno-izobraževalnem delu (Matajdl, 2005), torej tudi pri smučanju. Zagotavljanje pa je 

proces, ki se ga ne da usvojiti v kratkem tečaju. 

 

Pristopi k poučevanju oz. učenju pa so lahko različni. Metode poučevanja se v različnih učnih 

in vzgojnih konceptih razlikujejo. Koncept Igra-gibanje-razvoj predlaga npr. popolnoma 

drugačne metode dela z otrokom, kot so značilne za kasnejše obdobje poučevanja. Med metode 

umešča poligon, postaje in metodo igre. Slednja predstavlja načrtovan sistem dejavnosti, pri 

katerem se načrtovani cilji uresničujejo preko igre. Ta mora kot proces učenja pri otroku 

potekati spontano, s stališča izobraževalca pa kot načrtovano in zavestno dejanje; le tako 

metoda igre ohrani vse svoje prednosti (Cemič in Zajec, 2010).  

 

Analiza odgovorov naše ankete je pokazala, da slovenski učitelji smučanja pri poučevanju 

uporabljajo različne metode; npr. pri predšolskih otrocih s 85,7 % prevladuje metoda igre, ki je 

pri poučevanju najstnikov zastopana le z 2,9 %. Učitelji smučanja pri poučevanju tako 

predšolskih otrok v temeljni gibalni fazi kot najstnikov v športni gibalni fazi posegajo po 

različnih igrah, ki ustrezajo starosti in razvojni stopnji vadečega, saj se rezultati učenja med 

fazami razlikujejo. V temeljni gibalni fazi se rezultati učenja najbolj približajo tako 

imenovanim navadam, saj izhajajo iz notranje pobude. V športni gibalni fazi pa so motorične 

sposobnosti že dobro razvite. 

 

Pišot in M. Videmšek (2004) igro podobno opredelita. Menita, da učitelj preko otrokovega cilja 

doseže svoj cilj, izbere ustrezno vsebino – igro, ki pri otroku spodbudi tako gibalno aktivnost, 

da bo ob hkratnem zadovoljevanju svojih potreb posredno dosegel učiteljev cilj. Na podlagi 

povratnih informacij bo učitelj prilagodil pravila, prostor, način gibanja ali vsebino igre. Pri 

tem je otrokov cilj vseskozi primaren. 

 

Rezultati naše raziskave so pokazali da si 54,3 % učiteljev zastavi tako svoj kot otrokov cilj, 

45,7 % učiteljev pa si ne zastavi obeh ciljev. Hkrati pa smo ugotovili, da na zastavitev obeh 

ciljev ne vpliva stopnja učitelja smučanja. 
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Poglobljena analiza naših rezultatov kaže, da učitelji smučanja menijo, da poučujejo v temeljni 

gibalni fazi preko metode igre, medtem, ko si ne zastavijo različnih ciljev. To posredno 

nakazuje njihovo nepoznavanje metode igre. Ne glede na njihovo poznavanje metod dela, pa 

razberemo, da učitelji smučanja razlikujejo delo s predšolskim in šolskim otrokom.  

 

Strokovna literatura (Cemič in Zajec 2010 in Pišot in Videmšek, 2004) in rezultati naše 

raziskave se ujemajo v tem, da je za poučevanje smučanja pri predšolskih otrocih 

najprimernejša metoda igre, medtem ko je za poučevanje učencev v športni gibalni fazi 

primernejša npr. demonstracija, pogovor, analiza posnetka ipd.  

 

Lešnik in Žvan (2010) menita, da je pri poučevanju učencev najprimernejše uporabljati 

predvsem metodi razlage in demonstracije, ki nas pripeljeta do želenega cilja. Tudi Agrež 

(1998) opisuje metodo demonstracije, ki mora biti tehnično dovršena, včasih je treba tudi 

pretiravati, da učenec vidi bistvo, učenec mora za demonstracijo, hitro izvesti vajo in vaditi. 

Rezultati naše raziskave kažejo, da učitelji smučanja pri poučevanju učencev, ki se nahajajo v 

športni gibalni fazi uporabljajo metodo demonstracije v 84,3 %, metodo razlage pa pri svojem 

delu uporablja 12,9 % učiteljev. 

 

Za predšolske otroke je zabavnejša in stimulativnejša igra, ki se izvaja v skupini; otroci tako 

posnemajo drug drugega, prihajajo do novih spoznanj, sodelujejo med seboj, prilagajajo svoje 

zanimanje ciljem skupine in spoštujejo pravila igre. Otroci s tem razvijejo solidarnost, 

medsebojno pomoč ter spoznavajo in spoštujejo različnost (Videmšek in Pišot, 2007). Tudi v 

naši raziskavi so učitelji navajali podobna mnenja o poučevanju smučanja v skupini. 

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da slovenski učitelji smučanja uporabljajo različne športne 

pripomočke; najpogosteje posegajo po stožcih, klobučkih, obročih in smučarskih palicah. Izbira 

pripomočka je odvisna tudi od ponudbe, kajti nekatere smučarske šole in športna društva so 

bolje in bolj raznoliko opremljena z različnimi pripomočki kakor druge. Prav tako tudi M. 

Videmšek in Jovan (2002) navajata, da učitelji smučanja pri svojem delu uporabljajo 

improvizirane in standardizirane pripomočke najrazličnejših vrst, npr. plastične in lesene palice, 

stožce, količke, obroče, prometne znake, balone, tunele. Športni pripomočki morajo biti 

primerni za izvajanje gibalne naloge, varni in privlačni za otroke. Brez športnih pripomočkov 

je lahko vadba precej suhoparna, z njimi pa lahko otroke še dodatno motiviramo in so zato 

dobrodošla popestritev, brez katere si učenje smučanja težko predstavljamo. 
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V nadaljevanju razprave predstavljamo ovrednotenje obeh hipotez, ki smo jih postavili na 

podlagi opredelitve problema. S pomočjo rezultatov, pridobljenih tekom raziskave, smo 

preverili predpostavljeni hipotezi. Obe upoštevata stopnjo izobrazbe smučarskega učitelja, ki 

jo v prvi hipotezi primerjamo z zastavitvijo cilja, v drugi pa z uporabo različnih športnih 

pripomočkov v temeljni in športni gibalni fazi. Analiza rezultatov ankete je pokazala, da ničelno 

domnevo prve hipoteze sprejmemo, torej zastavitev tako svojega kot otrokovega cilja in 

učiteljeva stopnja izobrazbe nista povezani. Prav tako smo sprejeli ničelno domnevo druge 

hipoteze, da je povprečna uporaba različnih športnih pripomočkov v temeljni in športni gibalni 

fazi enaka pri učiteljih z nižjo (U1) in višjo izobrazbo (U2, U3, demo). 
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10  ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo ugotavljali, kakšna mnenja imajo učitelji smučanja o poučevanju 

predšolskih otrok in mladostnikov; prvi se razvojno nahajajo v temeljni, slednji pa v športni 

gibalni fazi. Mnenja smo zbirali s pomočjo elektronskega anketnega vprašalnika, ki smo jim ga 

poslali na njihove e-poštne naslove. 

 

Analiza rezultatov je pokazala, da so si mnenja učiteljev smučanja v Sloveniji zelo podobna in 

da pridobljena stopnja izobrazbe smučarskega učitelja ne vpliva na njegovo mnenje. Pri 

nekaterih odgovorih so anketiranci skoraj enotnega mnenja, npr. glede normativov, ki določajo 

število učencev na vadečo skupino. Večina jih je namreč mnenja, da je 12 smučarjev preveč za 

zagotavljanje varnosti in uspešno poučevanje.  

 

Ugotovili smo, da večina smučarskih učiteljev zelo rada poučuje predšolske otroke. Gibalna 

faza, v kateri se nahaja otrok v starosti do 7 let, je najustreznejša za začetek poučevanja oziroma 

spoznavanja s smučanjem. Predšolski otrok je tedaj v temeljni gibalni fazi, v kateri so rezultat 

učenja navade, ki izhajajo iz notranje motivacije. 

 

Med učne metode uvršamo metodo razlage, demonstracije in metodo igre, ki vsebuje metodo 

poligona, postaj in igre. Teorija, ki smo jo uporabili pri diplomskem delu navaja, da je za 

poučevanje smučanja v temeljni gibalni fazi najprimernejša metoda igre. Vendar poglobljena 

analiza naših rezultatov kaže, da učitelji smučanja menijo, da poučujejo preko metode igre, 

medtem, ko si ne zastavijo različnih ciljev. To posredno nakazuje njihovo nepoznavanje metode 

igre, kar smo ugotovili preko analize navzkrižno zastavljenih vprašanj. Ne glede na njihovo 

poznavanje metod dela, pa razberemo, da učitelji smučanja razlikujejo delo s predšolskim in 

šolskim otrokom.  
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12  PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Tjaša Likar, študirala sem na Pedagoški Fakulteti v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za 

diplomsko delo izvajam raziskavo: Mnenja učiteljev smučanja o poučevanju v temeljni in 

športni gibalni fazi. Podatki so anonimni, uporabila jih bom zgolj v raziskovalne namene pri 

diplomskem delu. 

Že v naprej se Vam zahvaljujem, ker ste si vzeli čas in rešili anketni vprašalnik, ter mi s tem 

pomagali pri nastajanju diplomske naloge. 

 

Navodila za izpolnjevanje anketnega vprašalnika so podana pri vsakem vprašanju. 

 

1. Osebni podatki: 

 

1. Spol (obkrožite):        M (moški)           Ž (ženska) 

 

2. Starost: ________ 

 

3. Zaključena stopnja izobrazbe (obkrožite): 

A. osnovna šola 

B. poklicna šola 

C. srednja strokovno-poklicna šola / gimnazija 

D. študent 

E. višja 

F. visoka strokovna / univerzitetna 

G. magisterij 

H. doktorat 

 

4. Smer študija oz. izobrazbe (odgovor napišite na črto): _________________ 

 

5. Katero stopnjo učitelja smučanja imate opravljeno (obkrožite en odgovor):  

                   

                                 1    2    3    trener    demo vrsta 
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6. Koliko let poučujete smučanje (obkrožite črko pred enim odgovorom): 

A. manj kot 5 let 

B. več kot 5 let 

C. več kot 15 let 

 

7. Koliko smučarskih tečajev, ki trajajo teden dni povprečno, učite na sezono? (obkrožite eno 

črko pred odgovorom) 

A. 1 ali 2 

B. 3 ali 4 

C. več kot 5 

D. nimam tedenskih tečajev 

 

2. Poučevanje smučanja 

 

8. Komu so namenjeni tečaji, ki jih  poučujete? (obkrožite, možnih je več odgovorov) 

A. predšolskim otrokom  

B. najstnikom 

C. odraslim 

 

9. Ali izberete različne pripomočke, kadar poučujete predšolske otroke in kadar najstnike? 

(obkrožite) 

A. DA 

B. NE 

 

10. Naštejte nekaj pripomočkov, ki jih uporabljate pri poučevanju smučanja: 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Na petstopenjski ocenjevalni lestvici izberite kako pogosto uporabljate metodo razlage pri 

poučevanju smučanja predšolskega otroka? (obkrožite eno številko) 

(nikoli)   1        2           3            4             5  (vedno) 

 

 

12. Ali izberete različne igre, kadar poučujete predšolske otroke in kadar najstnike? (obkrožite) 
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A. DA 

B. NE 

 

13. Ali  menite, da se predšolski otroci hitreje naučijo smučati v skupini, kot individualno? 

(obkrožite črko pred odgovorom) 

A. DA 

B. NE 

Odgovor prosim utemeljite: 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Ali si pred pričetkom poučevanja smučanja zastavite tako svoj cilj, kot otrokov cilj? 

(obkrožite črko pred odgovorom) 

A. DA 

B. NE 

Prosim podajte primer svojega  in otrokovega cilja: _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

15. Katera metoda pri vas prevladuje pri poučevanju smučanja najstnikov? (izberete lahko več 

odgovorov) 

A. metoda razlage 

B. metoda igre 

C. metoda demonstracije 

 

16. Katera metoda pri vas prevladuje pri poučevanju smučanja predšolskih otrok? (izberete 

lahko več odgovorov) 

A. metoda razlage 

B. metoda igre 

C. metoda demonstracije 

 

 

 

17. Ali menite, da je normativ (12-smučarjev 10-začetnikov) primeren, tako za predšolske 

otroke, kot za najstnike? (obkrožite) 
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A. DA 

B. NE  

Odgovor prosim utemeljite:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Koliko, bi bil vaš idealen normativ? (napišite številko) 

Predšolski otroci: _________________ 

Najstniki:________ 

 

19. Na petstopenjski ocenjevalni lestvici izberite, kako radi poučujete smučanje: (v vsaki vrstici 

obkroži eno številko) 

Predšolske otroke    (ne rad) 1       2        3       4        5 (najrajši) 

Najstnike                 (ne rad) 1       2        3       4        5 (najrajši) 

Odrasle                    (ne rad) 1       2        3       4        5 (najrajši) 

 

20. Koga običajno hitreje naučite smučati? (obkrožite črko pred odgovorom) 

A. predšolskega otroka 

B. najstnika 

C. odraslega 

   

21. Koliko let je imel najmlajši otrok, ki ste ga učili smučati? (odgovor napišite na črto) 

___________________ 

 

22. Koliko let je imel najstarejši učenec, ki ste ga učili smučati? (odgovor napišite na črto) 

___________________ 

 

23. Koliko smučarskih dni, brez tečajev imate na sezono? (odgovor napišite na črto) 

__________________ 


