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IZVLEČEK 
 

Vsakodnevna gibalna/športna aktivnost je pomembna za zdravje, tako za odrasle kot za 
otroke. Otroci spoznavajo in sprejemajo navade, stališča in vrednote iz družine in okolja, zato 
je pomembno, da preko družine in šole pridejo v stik s športom za njihovo nadaljnje 
sprejemanje športa in gibanja kot vrednote. Kot odgovorni odrasli bi vsi morali težiti k temu, 
da otrokom predstavimo pozitivne strani športa in športne aktivnosti, da bodo odrasli v 
aktivne odrasle in samostojno skrbeli za svoje zdravje in kondicijo. Glede na sodobne 
raziskave vedno več otrok presedi dan in niso dovolj aktivni, zato je pomembno, da že učitelji 
med poukom in v času podaljšanega bivanja učencem predstavijo pomen gibanja. V 
teoretičnem delu smo zato predstavili pomen gibalne/športne aktivnosti na splošno ter v 
šolskem okolju in v času oddelkov podaljšanega bivanja (v nadaljevanju OPB). Za uspešno 
delo potrebujejo učitelji ustrezne kompetence, zato smo predstavili tudi različne poglede na 
kompetence in njihov razvoj na splošno ter najpogostejše pedagoške pristope k športni vzgoji, 
ki jih uporabljajo učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja (v nadaljevanju učitelji OPB). 
Glede na to, da so v OPB velikokrat združeni učenci iz različnih razredov, je treba biti pri 
izbiri gibalne/športne aktivnosti pozoren na njihova predznanja in sposobnosti. V OPB 
izvajajo vzgojno-izobraževalno delo učitelji razrednega in predmetnega pouka, vzgojitelji 
predšolskih otrok, defektologi, pedagogi, psihologi in socialni pedagogi, zato smo opredelili 
tudi učiteljevo vlogo pri uporabi gibalne/športne aktivnosti v OPB ter skušali odgovoriti na 
vprašanje, ali so študenti različnih pedagoških smeri deležni dovolj izobraževanja s področja 
gibanja in športa. V nadaljevanju so posebej predstavljeni primeri projektov in strokovnih 
usposabljanj s športnimi vsebinami, ki pripomorejo k razvoju kompetenc učiteljev OPB. 
Možnosti za razvoj na strokovnem področju je mnogo, vendar se vsi ne odločijo za njih. 

V empiričnem delu smo raziskali, na kakšen način in kako pogosto učitelji, ki delajo ali so 
vsaj eno šolsko leto delali v OPB, izvajajo gibalno/športno aktivnost v OPB ter ali se (in kako 
pogosto) odločajo za razvoj lastnih kompetenc na športnem področju. Menili smo, da učitelji 
OPB ne posvečajo dovolj pozornosti razvoju lastnih kompetenc s področja športa in so redko 
vključeni v projekte s športnimi vsebinami ter so mnenja, da premalo izvajajo gibalno/športno 
aktivnost v OPB. Rezultati analize 266 anketnih vprašalnikov so pokazali, da številni učitelji 
sodelujejo v projektih s športnimi vsebinami, da po njihovem mnenju izvajajo dovolj 
gibalnih/športnih aktivnosti v OPB ter se želijo pogosteje udeleževati strokovnih seminarjev, 
saj nimajo dovolj znanja s posameznega športnega področja. Izsledki raziskave dajo učiteljem 
OPB vpogled na pristope poučevanja gibalne/športne aktivnosti v OPB, saj je pomembno, da 
se vsak učitelj OPB zaveda pomembnosti razvoja lastnih kompetenc tudi na področju 
gibalne/športne aktivnosti. Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave smo pripravili 
priporočila za uspešnejše izvajanje gibalne/športne aktivnosti v oddelkih OPB. 

KLJUČNE BESEDE: kompetence, učitelji, podaljšano bivanje, športna aktivnost, didaktika 
športne vzgoje 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Maja Krušič: Kompetence učiteljev za izvajanje športne aktivnosti v podaljšanem bivanju. Magistrsko delo. 

 

 

ABSTRACT 
 

Daily physical/sport activity is important for health, for both adults and children. Children 
learn and adopt habits, attitudes and values from the family and their environment, therefore it 
is important that they come into contact with sport through families and school for their 
continued acceptance of activity and movement as values. As responsible adults we should all 
aspire to present children the positive side of sports and activities, so they will grownup into 
active adults who will take an active role in their health and activities. In the light of modern 
research, more and more children are not active enough throughout the day and it is important 
that teachers in classes and afterschool care (ASC) show them the importance of everyday 
movement. In the theoretical part of this thesis we have presented the importance of 
physical/sports activities in general and in the school environment and during the ASC. 
Teachers need appropriate skills to work successfully, so we also presented different views on 
competencies and their development in general and the most common pedagogical approaches 
to physical education, used by teachers in afterschool care. Given that pupils from different 
classes are often united in the ASC, teachers should be attentive to their previous knowledge 
and skills while selecting appropriate exercises/sports activities. According to our Law 
primary/subject/kindergarten teachers, special educators, pedagogues, psychologists and 
social pedagogues can all work in ASC, so we have defined the role of the teacher in the use 
of physical/sport activity in the ASC and we have tried to answer the question of whether 
students of different pedagogical courses receive enough training in the field of movement 
and sport. We have presented examples of projects and professional trainings in the field of 
sports activities that contribute to the development of teachers' competences. There are many 
prospects for the development, but not all decide for them. 

In the empirical part, we have studied how and how often teachers, who work or have worked 
at least 1 year in the ASC, implement physical/sport activity and whether (and how often) 
they decide to develop their own competences in the field of sports. We predicted that 
ASC teachers do not pay enough attention to developing their competences in the field of 
sport, are rarely involved in sports projects and believe that they should implement 
physical/sports activity more often. The results of our research, based on the analyse of 
266 questionnaires, showed that many ASC teachers participate in projects with sports 
activities, they believe they implement enough physical/sport activity during their afternoon 
classes and they want to participate in more professional trainings in the field of sports 
activities, because they think they are lacking the knowledge in certain sports fields. The 
results can give teachers an insight on how to teach physical/sport activity in the ASC. It is 
important that all teachers are aware of the importance of developing their competences in the 
field of physical/sport activity. We have prepared recommendations for the successful 
implementation of the physical/sport activity in the afterschool care. 

KEYWORDS: competences, teachers, afterschool care, sports activities, didactics in physical 
education 
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1 

1 UVOD 
 

Redna telesna aktivnosti je povezana z vrsto telesnih in duševnih koristi za zdravje tako v 
otroštvu kot v odrasli dobi. Aktivni otroci postanejo zdravi odrasli in šola predstavlja eno 
izmed ključnih vlog pri osvajanju novih gibalnih/športnih znanj. V času množične uporabe 
računalnikov med mladimi v njihovem prostem času je vsaka gibalna izkušnja izredno 
pomembna. Pomanjkanje telesne aktivnosti in sedeči način življenja pri šolskih otrocih se 
kažeta kot globalni zdravstveni problem tako v razvitih državah kot v državah v razvoju 
(Škof, 2010; Mandic, Bengoechea, Stevens, Leon de la Barra in Skidmore, 2012). Z 
ustreznimi kompetencami in znanjem lahko učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja (OPB) 
učencem približajo gibalno/športno aktivnost in jih še dodatno osveščajo o pomembnosti 
gibanja in zdravega načina življenja. Vendar se ob tem porodi vprašanje – ali učitelji OPB 
izkoriščajo čas, ki jim je na voljo, za dodatne gibalne/športne dejavnosti? Od česa je odvisno, 
koliko časa učitelji OPB namenijo za gibalno/športno aktivnost? Učenci imajo navadno 
pozitiven odnos do pouka, pri katerem se uporablja gibalna/športna aktivnost. Zato bi bilo 
dobro, da bi učitelji OPB izkoristili ta motivirajoči vpliv predvsem pri tistih dejavnostih v 
podaljšanem bivanju in med njimi, ki so za učence manj zanimive, kot je na primer pri pisanju 
domačih nalog. Uporaba gibalne/športne aktivnosti pozitivno vpliva na učence pri različnih 
vsebinah, vendar menimo, da je za nekatere učitelje uporaba različnih pristopov še vedno 
novost, je ne odobravajo oziroma je za njih naporna, saj jim predstavlja dodatno delo in 
dodatne priprave. In to je bil razlog za izvedbo raziskave učiteljskih kompetenc za izvajanje 
gibalne/športne aktivnosti v oddelkih podaljšanega bivanja. 

Gibalna/športna aktivnost v osnovni šoli otrokom nudi možnost, da preko giba doživijo 
učenje, saj otroci potrebujejo tek, gibanje na prostem, avanturo, ples, učenje z dotikom. Kelly, 
Whitehead in Capel (1997 v Planinšec, Tamše, 2010) menijo, da je za uspešno izvedeno uro 
športne vzgoje pomembno okolje (v čustveni in prostorski dimenziji) in v središče procesa 
postavljajo dobrega učitelja. Le-ta mora biti zaupljiv, imeti mora ustrezno mero avtoritete in 
nadzor nad situacijo, mora bitienergičen in entuziastičen. Vse našteto lahko vključimo med 
kompetence, ki so potrebne za učitelje OPB, da lahko uspešno in učinkovito izvajajo 
gibalne/športne aktivnosti v OPB. 

Redna telesna aktivnosti je povezana z vrsto telesnih in duševnih koristi za zdravje tako v 
otroštvu kot v odrasli dobi. Aktivni otroci postanejo zdravi odrasli in šola predstavlja eno 
izmed ključnih vlog pri osvajanju novih gibalnih/športnih znanj. V teoriji velja, da 
gibalna/športna aktivnost podpira kinestetični zaznavni stil, ki je v šolah dandanes zelo 
zapostavljen (Schmidt, 2010). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
Maja Krušič: Kompetence učiteljev za izvajanje športne aktivnosti v podaljšanem bivanju. Magistrsko delo. 

 

2 

2 PREDMET IN PROBLEM 
 

Gibanje je človekova naravna danost in njegova notranja potreba, ki jo v današnjem času 
vedno manj izpolnjuje. Telesna dejavnost pomaga pri porabi energije in sodobne, novejše 
raziskave kažejo, da k tako imenovani epidemiji debelosti prispeva več dejavnikov, predvsem 
pomanjkanje telesne dejavnosti in povečan vnos hrane (Kumanyika, 2007; Jelalian, Steele, 
2008; Škof, 2010; WHO, 2015). Da bi se izognili nadaljevanju tega trenda, je treba najti 
ustrezne mehanizme za povečanje izvajanja telesne aktivnosti tako med otroki in mladimi kot 
pri odraslih. Telesna aktivnost pri otrocih se resda nanaša na njihovo razvojno stopnjo in se 
zmanjšuje z njihovo naraščajočo starostjo, a je vseeno pod vplivom telesne dejavnosti 
njihovih staršev in drugih pomembnih odraslih v njihovih življenjih. Starši in drugi 
pomembni odrasli naj bi otroka spodbujali k razvoju svoje osebnosti in življenjskega sloga, ki 
bo zadostil tako svojim osebnostnim značilnostim kot tudi zahtevam družbenega okolja. 

Med druge pomembne odrasle vsekakor sodijo učitelji v osnovnih šolah, saj predvsem z 
mlajšimi otroki/učenci preživijo skoraj tretjino dneva. Dopoldanski redni pouk je večinoma 
vnaprej strukturiran in sledi podrobnim učnim načrtom, medtem ko pouk v oddelkih 
podaljšanega bivanja (v nadaljevanju OPB) poteka bolj sproščeno in ga lažje prilagajamo 
trenutnim potrebam učencev. Mnenja smo, da je čas v OPB tudi najprimernejši za tako 
imenovano promocijo in navajanje na gibalno/športno aktivnost, ki je pri učencih še kako 
potrebna. Pri tem se poraja vprašanje, ali so učitelji v OPB dovolj kompetentni, da izvajajo 
gibalno/športno aktivnost.  

 

2.1 Gibalna/športna aktivnost 

Gibalna in športna aktivnost sta pojma, ki opisujeta kakršnokoli premikanje telesa, pri 
katerem uporabljamo mišice in telo porabi več energije, kot je porabi med počitkom. Gibalna 
aktivnost vključuje hojo, tek, ples, plavanje, športna aktivnost pa bolj organizirane in 
strukturirane načine vadbe, na primer skupinski športi. 

Redna gibalna/športna aktivnost je povezana z vrsto telesnih in duševnih koristi za zdravje 
tako v otroštvu kot v odraslosti. Ukvarjanje z redno telesno aktivnostjo ima preventivne 
lastnosti, saj pozitivno vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja, preprečuje bolezni in zmanjša 
intenzivnost težav, povzročenih z boleznijo (Zaletel-Kragelj, Eržen in Premik, 2007; Škof, 
2010), kar pomeni, da je z zdravstveno-preventivnega vidika gibalna/športna aktivnost 
izredno pomembna, a jo je treba redno izvajati vse življenje (Pišot, Završnik, 2004). Otroci z 
gibanjem zaznavajo in spoznavajo svoje telo, preizkušajo, kaj vse zmorejo, gradijo zaupanje 
vase (Videmšek, Stančevič, Sušnik, 2005) in predvsem odkrivajo svet okoli sebe. Gibalni 
razvoj je pospešen v prvih letih življenja in v času najstništva, poteka pa od naravnih oblik 
gibanja do kompleksnejših in celostno zahtevnih dejavnosti. Gibalna/športna aktivnost vpliva 
na razvoj mišic in okostje otroka ter na njegov normalni razvoj (Štemberger, 2005b). Poleg 
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tega učenci preko gibanja izražajo in sproščajo čustva in občutke ter se tako razvijajo na 
čustvenem področju (Škof, 2010; Malovrh, 2014). Pri opazovanju otrokovega vedenja – 
odzivanja, sodelovanja, vključevanja – moramo razumeti individualne razlike med otroki in 
poznati stopnje razvoja, da lahko prepoznamo odmike od normativnega razvoja (Marjanovič 
Umek, Fekonja Pekljaj v Senica, 2009, str. 13) in posledično najdemo načine za vključevanje 
v gibalno/športno aktivnost. Raziskave v zadnjih letih kažejo, da se učenci vedno manj 
gibljejo, kar se odraža tudi na slabših rezultatih pri testiranjih za športnovzgojni karton v 
primerjavi z rezultati vrstnikov pred dvajsetimi leti. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani 
od leta 1989 analizira telesni in gibalni razvoj slovenskih osnovnošolcev in dijakov na osnovi 
podatkov iz zbirke Športnovzgojni karton. Rezultati analiz za leti 2010 in 2011 kažejo, da se 
stanje na nekaterih področjih gibalnega razvoja malenkostno izboljšuje (Lorenčič, 2012). 

V evropski študiji leta 2009 (Sport and Physical Activity, 2010) so ugotovili, da smo bili 
Slovenci med takrat 27 državami EU na prvem mestu z vidika števila državljanov, ki se 
ukvarjajo s športno dejavnostjo v naravi (83 % prebivalcev). Po ponovni izvedbi študije v letu 
2013 (Sport and Physical Activity, 2014) se je izkazalo, da ta trend upada (60 % prebivalcev), 
vendar se z gibalno/športno aktivnostjo na prostem še vedno ukvarjamo v zelo visokem 
številu v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Rezultati obeh evropskih študij tako 
potrjujejo rezultate nacionalne študije iz leta 2008 (Pori, Sila, 2010), v kateri se je izkazalo, da 
so aktivnosti v naravi, kot so hoja, plavanje, kolesarjenje alpsko smučanje in planinarjenje, 
vodilne dejavnosti Slovencev. Poleg tega evropski študiji kažeta, da se je 77 % Slovencev v 
letu 2009 in 76 % v letu 2013 ukvarjalo z gibalnimi/športnimi aktivnostmi, ker pozitivno 
vplivajo na zdravje. Najpogosteje med Evropejci (65 % v 2009 in 60 % v 2013) se za 
gibalno/športno aktivnost odločamo zato, ker nam le-ta predstavlja sprostitev. Na podlagi 
rezultatov lahko sklepamo, da se Slovenci vedno bolj zavedamo, da šport pripomore k 
zdravemu in kakovostnemu načinu življenja (Sila, 2010a; Sila, 2010b), saj se je v letu 2013 
več Slovencev redno ukvarjalo s športom (15 %) kot v letu 2009 (13 %). Ker je skrb za 
zdravje in telesno aktivnost prebivalcev v interesu države (Zakon o športu, 1998), imamo 
pripravljen Nacionalni program športa za obdobje 2014–2023 (NPŠ, 2014). V njem je 
opredeljena vizija: »Šport bo ostal pomemben del kulture našega naroda, za posameznika pa 
bo postal in ostal nujen del zdravega življenjskega sloga in pozitivne življenjske 
naravnanosti.« (NPŠ, 2014, str. 10). 

Družina je najpomembnejša celica in v njej se otrok uči, prejema oporo, se počuti varen 
(Kališnik Šavli, 2009) in zato je po našem mnenju in mnenju Videmškove in Stančevičeve 
(2011) zgled staršev vsekakor pomemben in bolj vpliven kot nasveti za ukvarjanje z 
gibalno/športno aktivnostjo ter razlaga o škodljivosti sedenja pred televizorjem ali 
računalnikom. Družina ima pri spoznavanju različnih aktivnosti in zdravega načina življenja 
predvsem v predšolskem obdobju pomembno vlogo (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003; 
Videmšek, Stančevič, Sušnik, 2005; Škof, 2010), saj starši pomagajo malčku, da skozi igro 
razvija sposobnosti in usvaja gibalno/športno aktivnost kot trajno vrednoto. Z redno 
aktivnostjo otrok ohranja svoje zdravje in sprošča napetosti. Videmškova in Stančevičeva 
(2011) tudi ugotavljata, da so otroci gibalno/športno dejavnih staršev vidno vztrajni, 
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disciplinirani, natančni, strpni, potrpežljivi, ob tem verjamejo vase in imajo razvito zdravo 
mero tekmovalnosti.  

Aktivni otroci postanejo zdravi odrasli in v obdobju šolanja šola predstavlja eno izmed 
ključnih vlog pri usvajanju novih športnih znanj. V teoriji velja, da gibalna/športna aktivnost 
podpira kinestetični zaznavni stil, ki je v šolah dandanes zelo zapostavljen (Schmidt, 2010). 
Redna in kakovostno strukturirana gibalna/športna aktivnost predstavlja obvezen in 
pomemben del učnega načrta šole, je sestavni del normalnega otrokovega razvoja (Kovač, 
Jurak, Strel, 2010) ter zahteva fizično udeležbo predvsem v organiziranih igrah in izvajanje 
dejavnosti znotraj sprejetih sklopov pravil. Osnovna šola vpliva na življenje in razvoj otrok 
ter ima tudi izjemen potencial za oblikovanje njihovih vrednot in odnosa do okolja, narave in 
prostora. Telesno dejavni otroci in mladina imajo v primerjavi z neaktivnimi mladimi boljšo 
kondicijo, mišično vzdržljivost in moč, z zdravstvenega vidika pa tudi manj telesne maščobe, 
trdnejše kosti, boljšo presnovo ter so manj napeti in manj depresivni (WHO, 2010). 

Strel (2012, v Lorenčič, 2012) je v svoji raziskavi ugotovil, da je bilo več kot 80 odstotkov 
debelih 18-letnikov takšnih že pri sedmih letih. Trdi, da se debelost zelo hitro razvije. Strel je 
mnenja, da so starši, vrtec in šola odgovorni za pravočasno privzgojo ustreznega odnosa do 
hrane in telesne dejavnosti pri otrocih. Študije sicer kažejo, da v današnjem času otroci 
dnevno zaužijejo manj kalorij kot pred desetletji, vendar so ob tem tudi manj aktivni in 
posledično porabijo manj energije in pridobivajo težo (Ward, Saunders, Pate, 2007; Kovač 
idr., 2013). Evropsko povprečje otrok s prekomerno telesno težo in debelostjo se giblje med 
15 in 20 %, kar se kaže tudi na populaciji slovenskih otrok (Planinšec, Fošnarič in Pišot, 
2006), ki je s tem v evropskem povprečju. Poleg tega večino časa otroci v šoli preživijo v 
zaprtih prostorih (Dolenc idr., 2008), čas, namenjen telesni aktivnosti, pa zmanjšujejo zahteve 
v kurikulu po večjem poudarku na teoretičnem znanju in medpredmetnem povezovanju kot 
pred leti (Jurak, Kovač, 2009). Šolsko sedenje se pogosto nadaljuje tudi z domačim sedenjem 
in učenjem (Jurak idr., 2003; Trudeau, Shepard, 2005; Jurak, Kovač, 2009; Fröberg, Raustorp, 
2014; Malovrh, 2014). Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2004) poroča, da tako 
imenovani sedeči način življenja povzroča škodljive posledice in pomanjkanje gibanja se 
odraža na zdravju ljudi po vsem svetu. Telesna aktivnost je po podatkih WHO (prav tam) 
ključnega pomena za izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja posameznikov. Večina 
vsakodnevne telesne aktivnosti mora biti aerobna, poleg tega je treba vsaj trikrat na teden med 
gibalne/športne aktivnosti vključiti tudi živahne dejavnosti, vključno s tistimi, ki krepijo 
mišice in kosti (WHO, 2010). 

Čeprav sta gibanje in igra otrokovi primarni potrebi ter vplivata na njegov socialni in čustveni 
razvoj (Ward, Saunders, Pate, 2007; Škof, 2010), morajo odrasli še vseeno dajati zgled in biti 
tudi sami gibalno/športno aktivni. Težava se pojavi, ker današnji hiter tempo življenja daje 
vtis, da je za vsako stvar potrebno veliko časa in energije ter predvsem veliko discipline, da 
stvar naredimo, kaj šele, da razvijemo navado, kot je na primer redna gibalna/športna 
aktivnost. Vendar so raziskovalci University College of London (Keller, 2014) dokazali, da 
dolgoročno pomanjkanje discipline nima odločilnega vpliva na izvajanje razvite navade. V 
letu 2009 so opravili raziskavo med študenti glede časa, ki ga porabijo za oblikovanje novih 
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navad. Iskali so trenutek, ko nova oblika dejavnosti postane avtomatizirana in jo razvijejo v 
navado. V povprečju je trajalo 66 dni, da so študentje razvili navado in so za redno izvajanje 
le-te v prihodnosti potrebovali samo 5 % discipline. Začeti je vedno težko, vendar odrasli 
lahko z začetno disciplino in vztrajanjem veliko naredijo za zgled in dobrobit otrok ter skupaj 
z njimi razvijejo gibalne/športne navade za vse življenje.  

V današnjem času je poleg pomanjkanja prostega časa velikokrat ovira tudi pomanjkanje 
sredstev, saj številne študije razkrivajo (Škof, 2010), da socialno-ekonomski položaj družine 
tudi vpliva na vključevanje otrok v dodatne športne dejavnosti. Starši z nižjimi prihodki tako 
ne morejo otrokom ponuditi vseh plačljivih športnih vsebin, včasih ne morejo zagotoviti niti 
ustrezne športne opreme in posledično nastajajo razlike v telesni dejavnosti otrok glede na 
socialno-ekonomski položaj posamezne družine. Poleg tega Škof (prav tam) trdi tudi, da na 
pogostost športne aktivnosti vpliva tudi znanje in izobraženost družine, saj staršem z višjo 
izobrazbo zdrav način življenja predstavlja eno od pomembnih vrednot. Glede na vpliv 
družine, ki ga ima ta na otrokovo ukvarjanje z gibalno/športno aktivnostjo, menimo, da je 
pomembno spodbujati tudi starše ter razvijati programe za gibanje za celo družino, da se v 
prostem času potem lahko vsi skupaj športno udejstvujejo. 

 

2.1.1 Prosti čas in gibalna/športna aktivnost 

Prosti čas ima dandanes več pomenov, zato enotna opredelitev ni preprosta. Opredeliti ga je 
treba glede na posameznikovo dojemanje zahtev, odgovornosti in obveznosti, saj je to čas, ki 
ga imamo zase, za oddih, za izvedbo aktivnosti za razvedrilo, sprostitev in lastno izpopolnitev 
(Kuhar, 2007). CPI, Center RS za poklicno izobraževanje, je leta 2010 izdal brošuro o 
prostem času, za katerega pravi, da je to čas, ki ga ne zapolnimo z obveznostmi, je namenjen 
razbremenitvi pri vsakodnevnih obveznostih in je čas, ko se svobodno odločamo za različne 
dejavnosti. Pri tem ločijo tri funkcije prostega časa, in sicer počitek, razvedrilo ter razvoj 
osebnosti posameznika. CPI (2010) je tudi zapisal, da se povečuje količina časa, ki ga 
namenimo za rekreacijo in sprostitev, kar je ena večjih sprememb v zadnjih petdesetih letih. V 
prostem času se ljudje seveda odločajo za ukvarjanje z različnimi aktivnostmi, med katere 
sodi tudi gibalna/športna aktivnost. Zgodovinsko gledano je po mnenju Kristančiča (2007) 
gibalna/športna aktivnost predstavljala velik del prostega časa od 19. stoletja dalje, ko se je pri 
nas razvilo nacionalno gimnastično gibanje (sokolovstvo). Takrat je šport postal dostopen 
množicam in so se začele moderne olimpijske igre. Med sodobne interpretacije prostega časa 
sodi tudi enačenje prostega časa z rekreacijo (prav tam), s počitkom in z nabiranjem novih 
moči. Tudi Komisija za promocijo zdravja in preprečevanje bolezni (Health Promotion and 
Disease Prevention Commission – HPDP), ki deluje pod okriljem Svetovne organizacije za 
prosti čas (World Leisure Organization – WLO, 2008) v svojih dokumentih navaja, da je treba 
za zdravje in dobro počutje posamezniku omogočiti uživanje v prostem času. Menimo, da 
pomanjkanje prostega časa ali omejevanje le-tega negativno vpliva na dolgoročno 
zdravstveno zmožnost posameznika. 
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Prosti čas bi morali preživljati bolj trajnostno, kar pomeni, da morajo biti naše aktivnosti 
usmerjene v sonaravne oblike preživljanja prostega časa v naravi (taborjenje, rekreacija na 
prostem …). S trajnostnim preživljanjem prostega časa lahko vplivamo na varovanje okolja, 
izboljšamo dostopnost, spodbujamo lokalni razvoj in zaposlitve (CPI, 2010).  

Sodobne raziskave med mladimi (Kuhar, 2007; Bavdek, 2014) kažejo, da imajo mladi dovolj 
prostega časa, vendar ga preživljajo večinoma pasivno in med štirimi stenami, kljub vedno 
širši ponudbi gibalnih programov. Gril, Brečko in Štraus (2006) ugotavljajo, da slovenski 
učenci v povprečju več prostega časa namenijo gledanju televizije, igranju računalniških igric, 
domačim opravilom in ga manj preživijo s prijatelji. Do zanimivih ugotovitev so prišli tudi v 
ameriški raziskavi med 9- in 13-letniki (Brown, Nobiling, Teufel, Birch, 2011), v kateri so 
rezultati pokazali, da si otroci, ki preživljajo več kot tri ure na dan pred televizijo, trikrat bolj 
želijo dodatnega prostega časa od drugih otrok. Po našem mnenju otroci veliko stvari počnejo 
zato, ker so jih nekje videli, pa naj bo to branje knjig, igranje igric na računalniku ali sprehod 
v naravi. Zato jim je v prostem času treba ponuditi gibanje, da ga sprejmejo kot nekaj 
samoumevnega.  

Pomembno je tudi dejstvo, da vsak posameznik pravzaprav različno dojema prosti čas. 
Odrasli ga pojmujemo večinoma kot čas sprostitve, mladi pa po mnenju Kuharjeve (2007) 
med prostim časom odkrivajo in razvijajo osebno identiteto in zanimanja ter se preizkušajo v 
različnih socialnih vlogah. Po njenem mnenju imajo mladi v prostem času več avtonomije kot 
med drugimi dnevnimi aktivnostmi. Vseeno moramo biti pozorni na nekaj dejstev, ki mladim 
prosti čas hitro spremenijo v obremenitev. Prva past je tako imenovana komercializacija 
prostega časa, ko naj bi mladi opravljali dejavnosti, ki so, kot pravi Kuharjeva (prav tam), 
namenjene »izklopu« – gledanje televizije, nakupovanje, obsedenost z igrami …, saj takšne 
dejavnosti samo pomagajo pozabiti na vsakodnevne težave in posamezniku ne prinašajo 
dolgoročnega zadovoljstva. Druga past je, da se zaradi različnih socialnih statusov otroci ne 
morejo udeleževati vseh ponujenih in velikokrat plačljivih vsebin in prihaja do neenakosti in 
izključenosti. Tretja past pa je usmerjeno oblikovanje osebnosti in pridobivanje znanj v 
prostem času, ki preraste potem v storilnostno naravnan čas in otrokom ne nudi nujne 
sprostitve. Naše mnenje je, da je prosti čas namenjen sprostitvi in počitku. Z vzgledom 
odraslih bi se morali otroci med prostim časom čim več gibati, če je le možno na prostem. 
Samo na ta način bodo razvili pozitiven odnos do gibanja in narave, kar bo prineslo 
dolgoročen vpliv na njihovo zdravje in zadovoljstvo nad samim sabo. 

 

2.1.2 Gibalna/športna aktivnost v osnovni šoli 

V zadnjem desetletju raziskave kažejo, da je vedno manj časa posvečenega telesnim 
aktivnostim in prosti igri izven šol. Menimo, da se zato pojavlja vedno večja potreba po 
strukturirani in nestrukturirani gibalni/športni vadbi v okviru šole (Mandic idr., 2012) ter da 
šolski predmet šport velikokrat predstavlja edino redno športno dejavnost za šolsko 
populacijo otrok, starih od 6 do 15 let (NPŠ, 2014). Švedska meta-analiza objavljenih študij 
zadnjih let o povezavi sedečega življenjskega stila je pokazala, da mladi med 6. in 19. letom 
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dnevno presedijo vsaj 6 do 8 ur, zato avtorja priporočata, da bi mladi morali pogosteje izvajati 
zmerno do živahno telesno aktivnost (Fröberg, Raustorp, 2014).  

Kakovostna izvedba in obseg gibalne/športne aktivnosti v šoli imata tako odločilen pomen za 
razvoj populacije ter oblikovanje ustreznega, zdravega življenjskega sloga. Strel je v 
intervjuju poudaril (Lorenčič, 2012), da lahko šola s tremi urami športa postavi osnovni 
mehanizem, da otrok pozneje začne intenzivno pridobivati zmogljivosti in vplivati na 
energetsko porabo s samostojno športno aktivnostjo. Vendar trdi, da to vseeno ni dovolj in da 
je treba otrokom za uspešen gibalni razvoj zagotoviti vsaj dve uri telesne aktivnosti na dan. 
Poleg tega je Škof (2010) na podlagi različnih raziskav prišel do dognanja, da je za 
gibalno/športno aktivnost odločilnega pomena tudi notranja motivacija, saj se učenci zaradi 
želje po zabavi prej ukvarjajo z aktivnostjo, kot če so zunanje motivirani oz. ker morajo. 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2010) je opredelila smernice glede vsakodnevnega 
gibanja mladostnikov, in sicer naj bi le-ti dnevno izvajali najmanj 60 minut zmerne do 
intenzivne telesne dejavnosti. Pri nas podatki kažejo, da priporočene vrednosti telesne 
dejavnosti ne dosega niti polovica slovenske mladine (Škof, 2007). Zato je po našem mnenju 
za otroke in mladostnike zelo pomemben tudi zunanji prostor šol, saj ima z vsakodnevno in 
enakovredno uporabo in dostopnostjo pomembno vlogo v kakovosti življenja otrok in 
mladostnikov, ne glede na socialno okolje in finančne možnosti (Šuklje Erjavec, 2012). V 
Nacionalnem programu športa za obdobje 2014–2023 je tudi opredeljeno, da morajo biti 
»[o]bjekti za športno rekreacijo dostopni vsem skupinam prebivalstva« (NPŠ, 2014, str. 28) in 
da morajo biti šolski športni prostori izkoriščeni tudi izven šolskih delovnih dni. Le tako se 
namreč ustvarja povezava med športom v šoli in v prostem času. 

V tem obdobju otrokom gibalno/športno aktivnost predstavljamo preko igre, saj jih igra 
motivira in se odvija spontano. Ko otroci s šestimi leti pričnejo šolanje, učenci poleg učenja in 
sedenja odkrijejo popolnoma nov svet tudi s področja gibalne/športne aktivnosti. V tem 
obdobju mlajšega šolarja (Šibila, Bon, Kuželj, 1999) se otrokom odpre veliko novih 
priložnosti, obenem pa pridobivajo tudi nove gibalne izkušnje. Učitelji morajo biti zato zelo 
pozorni, da izberejo aktivnosti, ki so primerne za starost učencev. Aktivnosti morajo biti v 
obliki iger in vaj, ki vsestransko razvijajo učenčev organizem. Pomembno je gibanje, druženje 
z vrstniki in uživanje v igri, ne glede na napor, ki ga pri tem učenci vložijo v aktivnost 
(Štemberger, 2005a; Škof, 2010), a pri tem moramo paziti, da igra ne postane prisila 
(Videmšek, Stančevič, Sušnik, 2005), saj potem ni več zabavna. V povprečju je v tem 
obdobju telesni razvoj umirjen, hrbtenica se dokončno ukrivi in pojavijo se prve razlike v 
mišični masi med dečki in deklicami. V prvem razredu otrok vozi kolo, sonožno preskakuje 
kolebnico, ujame in v smeri vrže žogo. Reže in lepi preproste like, uporablja šilček, zabija s 
kladivom, navija nit na tulec, je popolnoma samostojen pri oblačenju – zaveže vezalke s 
pentljo (Ivič, 2002). Ne glede na starost pa mora učenec ob dani gibalni nalogi razmisliti, se z 
njo soočiti in si oblikovati predstavo, kako bo gibanje izvedel (Kroflič, 1999). 

Po Ericssonovi teoriji psihosocialnega razvoja se otroci od 6. do 11. leta starosti identificirajo 
s tem, da so vredni toliko, kolikor zmorejo narediti sami. Prevladujoča je težnja po 
pridobivanju znanj in spretnosti, ki jih ceni družba, Videmškova, Stančevičeva in 
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Sušnikova (2005) pa zagotavljajo, da poleg tega njihovo gibanje postaja vedno bolj spretno, 
smotrno in gospodarno. In uporaba gibalne aktivnosti je po našem mnenju lahko včasih zelo 
preprosta, saj učencem ni treba dati veliko, da se gibljejo. Učenci tudi bolje sodelujejo in 
spoštujejo pravila kot v kasnejših letih in se tudi radi lotevajo novih aktivnosti, če so jim le 
predstavljene na ustrezen način. Vseeno mora učitelj upoštevati tudi dejstvo, da se v tej fazi 
učenci lahko zelo hitro počutijo manjvredne, zato mora izbirati primerne gibalne/športne 
vsebine. 

Ravno tako po Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja učenci v prvem triletju iz 
predoperacijske faze, v kateri so postopoma začenjali razumeti različne zorne kote in razvijali 
domišljijo, preidejo v fazo konkretnih operacij (od 7. do 11. leta) (Pergar Kuščer, 2004). Z 
uporabo različnih oblik gibanja lahko hitreje usvojijo logične principe in operacije. In ker 
»Piaget znanje razume kot proces pridobivanja informacij s pomočjo miselne ali fizične 
dejavnosti« (prav tam, str. 41), menimo, da je uporaba čim bolj razgibanih gibalnih/športnih 
aktivnosti lahko dobrodošel pripomoček učiteljem na tej stopnji otrokovega razvoja. 
Kompetenten pedagog mora pri svojem načrtovanju pouka in izbiri vsebin vsekakor 
upoštevati celostni razvoj učencev (Videmšek, Štihec, Karpljuk, Meško in Zajec, 2010). 

 

2.1.3 Podaljšano bivanje 

Podaljšano bivanje je vzgojno-izobraževalni proces v okviru razširjenega programa osnovne 
šole. Organizirano je po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda (Zakon o osnovni 
šoli, Ur. l. RS, št. 102/2007) in poteka prostovoljno s prijavo staršev (Kos Knez, 2002a; Blaj, 
2005; Klobučar, 2011). Podaljšano bivanje kot tako mora glede na smernice nadaljevati in 
nadgrajevati vzgojno-izobraževalne cilje pouka (Korenič, 2007) preko štirih dejavnosti (Kos 
Knez, 2002a; Blaj, 2005), in sicer:  

• ustvarjalno preživljanje prostega časa: učitelj nudi učencem aktivnosti z določenimi 
cilji in pri tem upošteva posameznega učenca na vseh področjih razvoja osebnosti 
(spoznavnem, gibalnem, čustvenem …), učenci se učijo aktivno preživljati prosti čas 
za sproščeno počutje in osebni razvoj; 

• kosilo: prehrana in prehranjevalne navade; 
• sprostitvene dejavnosti: namenjene so počitku in sprostitvi ter so predvidoma po 

kosilu in proti koncu podaljšanega bivanja. V tem času učenci spoznavajo, da je tudi 
počitek nujen element zdravega načina življenja, saj vsak potrebuje čas za nabiranje 
novih psihofizičnih moči;  

• samostojno učenje: učenci utrjujejo pridobljeno znanje v času pouka, opravljajo 
domače naloge in dodatne učne naloge. 

 

Poleg teh dejavnosti lahko učenci obiskujejo tudi različne interesne dejavnosti, glasbeno šolo 
in knjižnico. 
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V oddelkih podaljšanega bivanja je treba učencem tudi nuditi in omogočiti: 
• varno in vzpodbudno okolje za optimalen razvoj in izobraževanje; 
• redno in samostojno opravljanje nalog in drugih šolskih obveznosti ob strokovni 

pomoči; 
• sooblikovanje dejavnosti ter skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti; 
• razumevanje znanja in njegov vpliv na osebnost ter razvoj; 
• kakovostne odnose med vrstniki in spodbujanje sodelovanja. 

Razredni učitelji imajo določene učne načrte, saj so ti predpisani z Zakonom o osnovi šoli. 
Zato morajo slediti učnim načrtom pri oblikovanju letnih delovnih priprav. Po drugi strani pa 
imajo učitelji OPB več svobode pri oblikovanju letne priprave, saj učni načrt za OPB ni 
predpisan. Cilji OPB se sicer prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji 
rednega pouka (Klobučar, 2011), vendar imajo učitelji več svobode pri izvajanju dejavnosti in 
se lahko bolj prilagodijo posameznemu razredu in učencem v njem in tako pripomorejo, da 
podaljšano bivanje ni samo varstvo, kot ga nekateri pogosto poimenujejo (Kotolenko, 2006). 
Lovrenčičeva (2006) priporoča, da se poleg obširnega letnega plana naredi tudi podrobnejše 
mesečne in tedenske priprave ter se v njih upoštevajo značilnosti učencev in celotne skupine 
OPB. 

 

2.1.4 Pomen in izvajanje gibalne/športne aktivnosti v podaljšanem bivanju 

»Učenci, ki po rednem pouku ostanejo v OPB, se lahko na sproščen način skozi sprostilne 
dejavnosti družijo s svojimi vrstniki.« (Ošlak, 2011, str. 68).  Ravnikarjeva (2011) ugotavlja, 
da se vedenje in reakcije učencev v oddelkih podaljšanega bivanja razlikujejo od reakcij, 
vedenja in motivacije istih otrok v času dopoldanskega pouka. Učencem po pouku namreč 
pade motivacija, utrujeni so, na dražljaje in situacije se odzovejo agresivneje, težje sprejemajo 
in upoštevajo pravila in učitelj podaljšanega bivanja jim ne predstavlja enake avtoritete kot 
njihov razredni učitelj. To je nekaj ključnih dejavnikov, zakaj je treba več energije usmeriti v 
dodatno gibalno/športno aktivnost, saj se na tak način učenci sproščajo in družijo.  

Številni strokovnjaki (Dolenc idr., 2008; Strniša, Planinšec, 2014; Lüke, 2015) menijo, da bi 
morali imeti učenci v času OPB možnost izbirati med kakovostnimi, zanimivimi, predvsem pa 
vsakodnevnimi gibalnimi/športnimi aktivnostmi. Kot primer dobre prakse ugotavljamo, da so 
v Nemčiji razvili partnerstvo med celodnevnimi šolami in športnimi ponudniki (Breuer, 
Wicker, 2008), tako da imajo tudi učenci iz družin z nižjim ekonomskim statusom možnost 
športnega udejstvovanja.  

Tudi pri nas se izvaja sodelovanje s ponudniki obšolskih gibalnih/športnih dejavnosti, ki se 
večinoma izvajajo že v času podaljšanega bivanja v okviru interesnih dejavnosti. 
Koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine izvaja in vodi Zavod za šport 
Republike Slovenije Planica. Zavod vsako leto pripravi javni razpis za izvedbo in 
sofinanciranje obšolskih gibalnih/športnih dejavnosti, ki so v skladu z Zakonom o športu in 
Nacionalnim programom športa v RS opredeljene kot interesni programi športa izven okvirov 
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redne športne vzgoje in njenega obveznega programa. Interesne programe športa otrok in 
mladine na lokalni ravni praviloma izvajajo šole v povezavi z lokalno službo za šport, društvi 
in nacionalnimi panožnimi zvezami. Posamezna šola vsako leto pripravi letni delovni načrt z 
vsemi dejavnostmi in z lokalno skupnostjo zagotovi finančna in materialna sredstva za 
izvedbo načrtovanih programov. Šole, društva in/ali zasebniki na državni ravni ponujajo 
programe Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in prireditve, 
Hura, prosti čas in Zdrav življenjski slog, s katerimi uresničujejo različne cilje interesne 
športne vzgoje. Učenci lahko razvijajo gibalne sposobnosti, pridobivajo temeljna športna 
znanja in motivacijo za šport. Preko dejavnosti se razvija spoštovanje »fair playa« in spodbuja 
medsebojno sodelovanje. Podatki iz šolskega leta 2014/2015 kažejo, da je v programu Zdrav 
življenjski slog sodelovalo več kot 30.000 učencev (18 % vse osnovnošolske populacije v 
Sloveniji). Program je potekal v 152 matičnih osnovnih šolah (33 % vseh osnovnih šol v 
Sloveniji) in v številnih podružničnih osnovnih šolah. Na šolah, ki sodelujejo v programu, se 
vsako leto v povprečju prostovoljno vključi preko 50 % učencev. (Šport mladih – Informator 
2015/2016, 2015). 

Gibalna/športna aktivnost v oddelkih podaljšanega bivanja bi morala učencem nuditi dodatno 
gibalno izkušnjo, zato je po našem mnenju zelo pomembno, da se vključi tako v čas, 
namenjen sprostitvi, kot tudi v čas, ki je namenjen ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. 
Na ta način so dodatne aktivnosti deležni tudi učenci, ki ne sodelujejo v športnih interesnih 
dejavnostih. 

Igra in igranje bi morala biti dana vsakemu otroku, saj preko igre otrok razvija motorične, 
čustvene, intelektualne in socialne potrebe. Najpogostejša gibalna/športna aktivnost v času 
podaljšanega bivanja so gibalne/športne igre, saj z »gibalno igro razvijamo motorične 
sposobnosti, ki jih delimo na dva sklopa: informativni sklop (koordinacija, hitrost, natančnost, 
ravnotežje) in energetski sklop (statična, dinamična, eksplozivna in repetativna moč).« 
(Puhar, 2011, str. 202). Gibalna/športna aktivnost v obliki igre je v času podaljšanega bivanja 
doprinos k vsakodnevni potrebi otroka po gibanju, saj različne raziskave kažejo, da je pouk 
športa premalo kakovosten (Strel, Kovač, Jurak, 2006; Štemberger, 2005a; Kovač, Jurak, 
Strel, 2010). Strinjamo se s trditvijo Videmškove in Stančevičeve (2011), ki pravita, da večina 
otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključi v spontane in vodene gibalne/športne aktivnosti, 
če jim to omogočimo in jih pri tem spodbujamo.  

Učiteljeva naloga je, da gibalno/športno aktivnost prilagodi prostoru (razred, telovadnica, 
igrišče), starosti in sposobnosti otrok. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2010) je 
pripravila priporočila glede pogostosti gibalnih/športnih aktivnosti po posameznih starostnih 
obdobjih in opozarja, da tudi če otrok trenutno ni telesno aktiven, je bolje počasi uvajati 
aktivnost pod mejo priporočene aktivnosti. Tudi takšna aktivnost bo prinesla več koristi, kot 
če se otrok sploh ne bo gibal. V času OPB so učenci lahko že utrujeni, tako da različne 
gibalne aktivnosti pozitivno vplivajo na posameznega učenca. Malovrhova (2014) je 
ugotovila, da se pri tem vsak učenec razgiba, nemirni potešijo potrebo po gibanju, mirni 
učenci pa se napolnijo z energijo. 
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Gibalno/športno aktivnost lahko v OPB izvajamo tako v razredu in notranjih prostorih kot 
tudi na prostem. V razredu lahko ob slabem vremenu, ob časovnih omejitvah (ko imamo 
premalo časa za odhod na prosto) ter za dvig razpoloženja in pretok energije pred 
samostojnim učenjem ali med njim izvajamo številne gibalne igre, ki ravno tako kot igra na 
prostem zadovoljijo otrokovo osnovno potrebo po gibanju. Seveda je treba pri tem upoštevati 
vsa varnostna navodila in morebitne druge omejitve. Za varno izvedbo posameznih aktivnosti 
v razredu je treba učence seznaniti z vsemi možnostmi nesreč in jih opozoriti na pomen 
pravilnega izvajanja nalog (Lešničar, 2014). V času sprostilnih dejavnosti in med ustvarjalnim 
preživljanjem časa lahko izvajamo gibalne/športne aktivnosti ob poslušanju/predvajanju 
glasbe. Glasba in gib sta povezana v različnih dejavnostih, najpogosteje v gibalno-rajalnih 
igrah (Ringaraja, Bela, bela lilija …), bansih (Če si srečen ...), glasbeno-didaktičnih igrah 
(Razmigani dirigent …), plesnih igrah in samem plesu (Kragelj, 2014).  

Poleg različnih gibalnih/športnih iger v razredu je pomembno učencem predstaviti tudi pomen 
in oblike sprostitvenih dejavnosti, ki ravno tako pozitivno vplivajo na telo. Različne oblike 
sprostitvenih tehnik vplivajo na boljše zavedanje telesa, boljšo koordinacijo, boljše 
ravnotežje, boljši ritem in pripomorejo k pravilnejšemu dihanju (Vinko, 2014). Ob vseh 
aktivnostih, ki jih ljudje vsakodnevno izvajamo, je sprostitev odločilnega pomena za naše 
zdravje in vsesplošno počutje. Učencem lahko v času sprostitvenih dejavnosti v OPB 
predstavimo različne načine, kako se umiriti in pripraviti na samostojno učenje ali druge 
popoldanske dejavnosti.  
  
Sprostitvene dejavnosti, ki jih Vinkova (2014) predlaga za uporabo v OPB od prvega razreda 
dalje, so: 

• dihalne vaje, 
• masaža, 
• igra tišine – za razvijanje koncentracije, usmerjanje pozornosti ter umirjanje v sklopu 

pedagogike Marie Montessori, 
• vizualizacija, 
• aerobika za otroke, 
• joga za otroke, 
• tibetanske vaje za otroke,  
• evritmija – gibanje, ki združuje telesno, duševno in duhovno sfero v sklopu waldorfske 

pedagogike, 
• telovadba za možgane – Brain Gym®, 
• Arte Sofia – povezovanje inteligenc preko gibanja rok. 

Primer mirne gibalne aktivnosti v razredu je tudi pantomima. Pantomima spodbuja 
ustvarjalno razmišljanje (Keržan, 2014), saj morajo učenci sami izvesti gibe, da ponazorijo 
dane besede ali besedne zveze ter pri tem razvijajo domišljijo, gibalno koordinacijo, socialne 
odnose in se sproščajo (Malovrh, 2014). Pri pantomimi lahko tudi nadgradimo samo izvedbo 
in gibalno vključimo cel razred, saj lahko en učenec pokaže besedo ali besedno zvezo s 
področja gibanja ali športa in potem preostali učenci skušajo posnemati njegove gibe. 
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Glede na dejavnosti v podaljšanem bivanju je odhod na prosto ali na šolsko igrišče po navadi 
časovno razporejen po končanem samostojnem učenju in ustvarjalnih dejavnostih. To je čas, 
namenjen sprostilni dejavnosti, ko se otroci prosto igrajo in ob tem sproščajo, počnejo stvari, 
ki jih napolnijo z energijo. Športna aktivnost v tem času mora vseeno biti pod nadzorom 
učitelja, ni pa potrebno, da je tudi organizirana in vodena. Ob uporabi zunanjih površin je ob 
vzgojno-izobraževalnih vidikih pomembna tudi pozitivna izkušnja otrok in vidik vseh 
možnosti uporabe, saj si otroci prav na ta način oblikujejo pričakovanja in vrednote (Šuklje 
Erjavec, 2012).  

Primeri gibalne/športne aktivnosti na prostem so lahko zelo raznoliki. Na prostem se moramo 
prilagoditi vremenskim razmeram in prostoru, saj velikokrat večji prostor zahteva tudi 
drugačen pristop glede varnosti in nadzora izvajanja aktivnosti. Gibalne/športne igre lahko 
delimo na različne skupine, odvisno od namena in učinka, ki ga želimo z njimi doseči. 
Najpogostejši primeri so igre z žogo, skakalne igre s pripomočki (ristanc, gumitvist), igra na 
otroških igralih za mlajše učence. V Prilogi 2 predstavljamo pregled različnih iger in 
gibalnih/športnih aktivnosti, ki smo jih povzeli in združili v skupine po več avtorjih 
(Pistotnik, 2004; Videmšek, Stančevič, 2004; Pišot, Jelovčan, 2006; Videmšek, Stančevič, 
2011; Kragelj, 2014) in več virih (spletne strani, youtube.com).  

 

2.2 Kompetence učiteljev  

Za trajnostni razvoj profesionalnih kompetenc učiteljev (Rauch, Steiner, 2013) je v današnjem 
času pomembno vseživljenjsko učenje, saj le-to pospešuje večjo odzivnost izobraževalnega 
sistema in zagotavlja dolgoročno ravnovesje med dosegljivim izobraževanjem ter zahtevami 
trga dela (Licardo, 2010). Z zgodovinskega vidika in v različnih družbenih sistemih so imeli 
učitelji pomembno vlogo, vendar v današnjem času družba znanja pred učitelje postavlja nova 
pričakovanja in zahteve, zato je tudi njihova vloga danes drugačna (Pekljaj idr., 2008). Ob 
tem se moramo tudi zavedati, da usklajevanje zahtev učencev, staršev in učnega sistema ter 
administracije (Sorec, 2012), torej pri tempu, ki se odvija v današnjih šolah, učitelji velikokrat 
nimajo ne časa in ne energije, da bi se posvetili lastnemu strokovnemu razvoju na 
posameznem področju. Obsežnost učnih načrtov, vpetost med različne projekte in novi 
pristopi k poučevanju nemalokrat ne dopuščajo dovolj časa, da bi se učitelji posvetili še 
dodatnim dejavnostim. In ker v času rednega pouka ni vedno dovolj časa za izvedbo vseh 
športnih/gibalnih dejavnosti, bi se učitelji v OPB vsekakor morali zavedati, kako pomembno 
je gibanje za učence po opravljenem rednem delu pouka. Vseeno je v literaturi, ki je povezana 
z oddelki podaljšanega bivanja, zaslediti predvsem prispevke in članke o dejavnostih in 
projektih, ki imajo s športnimi/gibalnimi aktivnostmi bolj malo skupnega (Zborniki 
strokovnih konferenc učiteljev podaljšanega bivanja, 2010, 2011, 2012, 2013). Pri tem se 
poraja vprašanje, ali na to vpliva razvitost učiteljevih kompetenc, ali se razlog skriva drugje. 

Koncept kompetenc se je oblikoval na področju poklicnega izobraževanja v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja in se je razširil na vsa področja izobraževanja. Svetlik (2006) pravi, da je 
izraz 'kompetenca' zamenjal več različnih terminov – od kvalifikacije, zmožnosti, sposobnosti 
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pa do znanja, spretnosti, veščin. Kompetence obsegajo zapleten sistem, ki je povezan z 
okoljem, v katerem jih uporabljamo. Perrenoud (Key competencies, 2002) predstavi gradnjo 
kompetenc kot posameznikovo usposabljanje za mobilizacijo, uporabo in integracijo 
pridobljenega znanja v kompleksnih, različnih in nepredvidljivih situacijah. Predlaga, da je 
kompetentnost sposobnost učinkovitega delovanja v danih situacijah in temelji na 
pridobljenem znanju, vendar ni omejena z njim. Učitelji v današnji šoli so dnevno postavljeni 
pred različne situacije in znanje, ki so ga pridobili med formalnim izobraževanjem. Včasih to 
znanje ni dovolj, zato se je treba dodatno izobraževati in razvijati. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2014) je kompetenca opisana kot obseg oz. 
mera odločanja, ki je določena navadno z zakonom; je pristojnost ali pooblastilo. 
Kompetenten človek je tisti, ki je »pristojen, pooblaščen; kdor temeljito pozna, obvlada 
določeno področje; usposobljen, poklican« (prav tam, 2014, str. 624). Vseeno moramo na 
kompetence učiteljev gledati preko povezave kompetentnosti s samo profesionalno potjo 
učiteljev.  

Pollard (1997) opredeljuje tri nivoje kompetentnosti, in sicer: 
• nivo učitelja začetnika,  
• nivo kompetentnega učitelja in  
• nivo učitelja eksperta.  

Ti trije nivoji so povezani s štirimi sposobnostmi razumevanja in odločanja v konkretni 
situaciji:  

• sposobnostjo prepoznavanja stvari,  
• sposobnostjo razlikovanja pomembnih stvari,  
• sposobnostjo razumevanja celotne situacije in 
• sposobnostjo sprejemanja odločitev. 

Pollard je iz te osnove oblikoval model stopenj v razvoju kompetentnosti, vendar je model 
premalo individualiziran in v marsičem poenostavlja kompleksne vidike. Nivoji 
kompetentnosti posameznega učitelja so lahko različni, npr. glede na različne vidike njegove 
vloge kot učitelja. Vendar pa avtor hkrati poudarja pomen refleksivnih procesov v konkretni 
praksi, ki vplivajo na razvoj in ohranitev kompetentnosti na vseh stopnjah. Učitelj v OPB je 
namreč velikokrat prepuščen sam sebi, saj ima v popoldanskem času na voljo manj pomoči in 
informacij vodstva šole, šolske svetovalne službe in sodelavcev (Burja Čerin, 2011). Zato je 
pri učiteljih OPB vloga refleksije zelo pomembna za nadaljnji profesionalni in osebnostni 
razvoj. 

Učitelji v svojem profesionalnem razvoju pridobivajo izkušnje preko izvajanja poučevanja in 
pri tem profesionalno rastejo. Huberman (1993) je opisal posamezne faze učiteljevega 
profesionalnega razvoja kot določena obdobja v tako imenovanem življenju učiteljev. Petra 
Javrh (2007) je na podlagi kvalitativne raziskave poklicnih biografij zaposlenih učiteljev 
osnovnih in srednjih šol in primerjave empiričnih podatkov z modelom Hubermana izdelala 
S-model (slovenski model) profesionalnega razvoja učiteljev in ga razdelila v pet faz: 
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1. faza – preživetje in odkrivanje (1–3 leta poučevanja) – v tej fazi se učitelji hitro 
naučijo nekih veščin in Huberman (1993) to fazo poimenuje vstop v kariero. Učitelji 
se naučijo veščin vodenja razreda, kako komunicirati s starši brez občutkov panike, 
gre pravzaprav za učenje s poskusi in napakami, saj morajo učitelji uporabiti različne 
učne metode in pristope, da odkrijejo tiste, ki jih izvajajo najbolj sproščeno in 
neprisiljeno. Ta faza je tudi zelo pomembna z vidika prehoda učitelja od študenta do 
zaposlenega in dojemanje, kaj ta vloga pravzaprav pomeni. 

2. faza – stabilizacija (4–6 let poučevanja) – v tej fazi postane učiteljem udobneje v 
njihovi vlogi, njihova samozavest in občutek samostojnosti se povečata. To jim 
omogoča, da se bolj osredotočijo na izvedbo poučevanja in začnejo širiti svoje 
pedagoške strategije. Proces stabilizacije je še vedno zelo dinamičen in samoumevno 
je, da učitelji še doživljajo trenutke negotovosti in frustracij. Naučijo se novih veščin, 
kot so oblikovanje zanimivih in stimulativnih učnih ur, bolj sproščeno komuniciranje s 
sodelavci in primerno usklajevanje s časovnimi okviri, v katerih delajo. 

3. faza – poklicna aktivnost in eksperimentiranje (7–18 let poučevanja) – Huberman 
(prav tam) meni, da ta faza, ki jo sam poimenuje eksperimentiranje in diverzifikacija, 
traja od sedmega do 25. leta poučevanja, medtem ko jo Javrhova (2007) v svojem S-
modelu opredeli samo do 18. leta delovne dobe. Vseeno oba menita, da učitelji v tej 
fazi dosežejo neko stopnjo ugodja, ki so ga razvijali v prvih dveh fazah. Učitelji 
postanejo bolj vpeti v iskanje novih izzivov in vzpodbud. Imajo občutek učinkovitosti 
in tako lahko v načrtovanje svojega dela vpeljejo več ustvarjalnosti. Razvijejo tudi 
sposobnosti sprejemanja kritike, kako motivirati nezainteresirane učence in kako 
povečati stopnjo diferenciacije v razredu.  

4. faza – kritična odgovornost (19–30 let poučevanja) – v S-modelu se je izkazalo, da je 
treba med tretjo in zadnjo fazo postaviti še eno. Učitelj v tem času poučevanja stopi v 
fazo, ko sproščeno uporablja različne metode, tehnike in gradiva ter se počuti 
strokovno avtonomen. V S-modelu je izrazito intenzivno sodelovanje in pristen stik z 
učenci, medtem ko naj bi učitelji po Hubermanovem modelu že izvajali neko distanco 
v odnosih. Učitelj ima v obeh modelih manj kariernih ambicij, več časa preživlja z 
družino, a vseeno se odloča, da bo dejaven še naprej. 

5. faza – sproščeno ali zagrenjeno izpreganje (31–40 let poučevanja) – učitelji se v tej 
fazi delijo na dve skupini; na tiste, ki so sproščeno dosegli to fazo, in na tiste, ki so do 
te faze razvili kritičnost do sistema in se počutijo izčrpani. Oboji se zavedajo 
pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v izobraževalnem sistemu, tako da se sproščeni 
učitelji spopadejo z izzivom in predlagajo konkretne izboljšave ter so profesionalni 
ves čas. Po drugi strani zagrenjeni učitelji občutijo vedno večjo utrujenost, ne vidijo 
rešitev sistema in imajo velikokrat v razredih disciplinske težave. 
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2.2.1 Splošne kompetence učiteljev 

Splošne kompetence zavzemajo osebnostno področje, v katero sodijo komunikacija, 
sodelovanje z drugimi in reševanje težav (Key Competencies, 2002). Evropski parlament in 
Evropski svet priporočata razvoj ključnih kompetenc za vse z uporabo Evropskega 
referenčnega okvirja1.  

Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc: 

• sporazumevanje v maternem jeziku; 

• sporazumevanje v tujih jezikih; 

• matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji; 

• digitalna pismenost; 

• učenje učenja; 

• socialne in državljanske kompetence; 

• samoiniciativnost in podjetnost ter 

• kulturna zavest in izražanje. 

Za razvoj učiteljskih strokovnih kompetenc je tako pomemben predvsem razvoj ključne 
kompetence učenje učenja, v okviru katere učitelji pridobivajo nova znanja in spretnosti. Pri 
tem morajo učitelji poznati in razumeti, katere učne strategije jim najbolj ustrezajo, s 
kakšnimi prednostmi in pomanjkljivostmi lastnih znanj in kvalifikacij se morajo spopasti. Le 
tako lahko poiščejo primerne priložnosti za izobraževanje, usposabljanje, nasvete ter podporo 
za lasten profesionalni razvoj. V Evropski skupnosti je bil eden prvih dokumentov namenjen 
učiteljem in predstavlja spodbujanje oz. omogočanje osnovnih pogojev učiteljem za njihovo 
kakovostno izobraževanje. Gre za dokument z naslovom Skupna evropska načela za 
učiteljeve kompetence (Common European Principles for Teacher Competences and 
Qualifications, European Commision, 2005). Države naj bi nacionalne strategije za 
izobraževanje učiteljev oblikovale na podlagi štirih osnovnih načel (Peklaj idr., 2009). 
Osnovna načela vsebujejo zahteve, da je učitelj usposobljen za svoj poklic, da se 
vseživljenjsko izobražuje, da se zaveda, da gre za mobilen poklic, ki temelji na partnerstvu 
med šolo, starši in otrokom. 

Učitelji se morajo zavedati, da osnovno izobraževanje za poklic učitelja ne more zadostiti 
vsem področjem, ki jih njihovo delo na pedagoški ravni pokriva. Zato je potrebno stalno 
strokovno izpopolnjevanje. Ravnikarjeva (2011) je mnenja, da je avtoriteta ena temeljnih 
kompetenc učitelja v podaljšanem bivanju in izhaja iz pristnega, humanega in demokratičnega 
odnosa med učiteljem in učenci. 

 

                                                           
1 Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje, 2006/962/ES. Pridobljeno s svetovnega spleta 14. 10. 2015: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006 H0962&qid=1442283902314&from=SL. 
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2.2.2 Specifične kompetence učiteljev za izvajanje gibalne/športne aktivnosti 

Na ravni Evrope je Evropska komisija ustanovila Strokovno skupino za izboljšanje zdravja in 
telesne dejavnosti (Expert Group on Health – enhancing physical activity). Na podlagi Bele 
knjige o športu (2007) je skupina za obdobje 2014–2017 pripravila Priporočila za spodbujanje 
športnega izobraževanja v šolah, vključno z motornimi veščinami v zgodnjem otroštvu in 
vzpostavitvijo pomembne interakcije med športnim sektorjem, lokalnimi skupnostmi in 
zasebnim sektorjem (Expert Group on Health – enhancing physical activity, 2015). 
Priporočila se nanašajo na celotno področje telesne aktivnosti, nas zanimajo predvsem 
priporočila, ki se nanašajo na področje kompetenc učiteljev in izvajanja gibalne/športne 
aktivnosti v šoli in po pouku. Učitelji športa so ključni dejavniki za prenašanje telesne in 
športne dejavnosti iz teorije v prakso. Priporočilo 25 (prav tam, 2015) se nanaša na 
sodelovanje med šolami, športnimi organizacijami in drugimi interesnimi skupinami, za kar 
morajo lokalne oblasti razviti in izvajati lokalne kampanje za spodbujanje redne telesne 
dejavnosti in športa kot dela zdravega načina življenja. V EU različni učitelji in športni 
pedagogi (z dodiplomsko ali podiplomsko izobrazbo) poučujejo pri pouku športa. V 
predšolski vzgoji in v nižjih razredih osnovne šole imajo šole po navadi posamezne 
vzgojitelje in učitelje, ki poučujejo vse predmete, vključno s športom. V takih primerih je 
koristno sodelovanje s športnimi pedagogi. V priporočilu 13 je zapisano, da je najbolje, da 
ustrezno in kakovostno usposobljeni in specializirani učitelji poučujejo šport na vseh ravneh 
izobraževanja. Če to ni mogoče, je potrebno sodelovanje med športnimi pedagogi in drugimi 
učitelji. Poleg tega je poudarjeno tudi, da morajo biti učitelji, ki izvajajo gibalne/športne 
aktivnosti, tudi sami telesno aktivni, da lahko dajejo pozitiven zgled.  

Strokovna priprava na izvajanje športnih aktivnosti v osnovni šoli zahteva od učiteljev 
ustrezne kvalifikacije in kompetence, da lahko prevzamejo odgovornost za izvedbo aktivnosti. 
Ob pregledu različne literature in virov nismo zasledili skupnih predpisanih specifičnih 
kompetenc za učitelje podaljšanega bivanja s področja gibalne/športne aktivnosti, zato smo 
združili in povzeli predmetnospecifične kompetence, ki so predpisane v študijskih programih 
prve in druge stopnje – športna vzgoja Fakultete za šport Univerze v Ljubljani ter študijskih 
programih Pedagoških fakultet Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ter Univerze na 
Primorskem, v okviru katerih se izvajajo gibalne/športne vsebine.  

Predmetnospecifične kompetence učiteljev, ki so po našem mnenju potrebne za izvajanje 
gibalne/športne aktivnosti, so: 

• Poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok. 

• Poznavanje anatomije in fiziologije otrok. 

• Poznavanje uradnega učnega načrta za šport. 

• Usposobljenost za načrtovanje športne aktivnosti v OPB. 

• Poznavanje in uporaba različnih virov informacij (spletne strani, literatura, članki …) 
za načrtovanje športne aktivnosti v OPB. 

• Usposobljenost za načrtovanje obremenitve učencev pri različnih športnih vsebinah v 
OPB in na različnih razvojnih ravneh. 
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• Usposobljenost za pripravo didaktičnih gradiv (plakati, didaktični kartoni, učni 
lističi …) za športno aktivnost v OPB. 

• Usposobljenost za vodenje REDNEGA pouka športa (posredovanje novih vsebin, 
utrjevanje, preverjanje znanja) na različnih razvojnih ravneh. 

• Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo dejavnosti, kot so športni dan, 
šola v naravi, dodatni programi (Zlati sonček, Krpan …). 

• Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo šolskih športnih tekmovanj. 

• Usposobljenost za uporabo različnih učnih metod in učnih oblik pri različnih vsebinah 
in na različnih razvojnih ravneh v OPB. 

• Usposobljenost za uporabo različnih učil (plakati, didaktični kartoni …) v OPB pri 
različnih športnih vsebinah in na različnih razvojnih ravneh. 

• Usposobljenost za uporabo sodobnih učnih tehnologij (video kamera, računalnik, 
digitalni fotoaparat …) pri športni aktivnosti v OPB. 

• Znanje demonstracije posameznih športnih prvin, ki so v učnem načrtu za šport. 

• Usposobljenost za medpredmetno povezovanje športa z drugimi predmeti. 

• Usposobljenost za oblikovanje povratnih informacij s področja gibalnih znanj (ocena, 
svetovanje učencem in staršem). 

• Usposobljenost za diferenciacijo in individualizacijo pri športni aktivnosti v OPB. 

• Usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami pri športni aktivnosti v OPB. 

• Usposobljenost za vključevanje zdravstveno opravičenih učencev v športno aktivnost 
v OPB. 

• Poznavanje dejavnikov varne vadbe pri športni aktivnosti v OPB. 

• Usposobljenost za nudenje prve pomoči pri poškodbah učencev. 

• Poznavanje in preprečevanje telesnih poškodb (zvin, zlom …) in zdravstvenih težav 
(slabšanje vida, sluha …), povezanih z delom učitelja v OPB. 

• Usposobljenost za reševanje različnih konfliktnih situacij pri športni aktivnosti v OPB. 

• Usposobljenost za svetovanje staršem za aktivno preživljanje prostega časa v krogu 
družine. 

 

2.2.3 Vloga in kompetence učiteljev v podaljšanem bivanju 

Med starši in tudi samimi učitelji še vedno lahko zasledimo miselnost, da je podaljšano 
bivanje ''varstvo'', v katerem se učenci le igrajo, učitelj pa jih ''pazi'' do njihovega odhoda 
domov (Lovrečič, 2006; Burja Čerin, 2011). Vendar ni tako. Menimo namreč, da poučevanje 
v oddelkih podaljšanega bivanja od učitelja zahteva veliko truda, razvoj in uporabo novih 
znanj in veščin na podlagi novih in drugačnih zahtev od rednega pouka. Kot pravi 
Lovrečičeva (2006), imajo učitelji v OPB možnost svojo ustvarjalnost vpeljati v različne 
vsebine in jih predvideti v svojih načrtih za izvajanje OPB.  

Raziskava Zavoda za šolstvo kaže, da prihaja zaradi velike in pogoste izmenjave učiteljev v 
oddelkih podaljšanega bivanja, zaradi doprinosa ur, do slabe komunikacije med razrednimi 
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učitelji in učitelji v OPB ter slabšem poznavanju učnih načrtov za posamezne predmete ali 
razrede (Kos Knez, 2002b). Kos Knezova (2001) tudi ugotavlja, da mnogi učitelji v OPB 
menijo, da opravljajo manjvredno delo in poudarja, da je učitelj v OPB enakovreden 
sodelavec v pedagoškem procesu kot vsi drugi, ki delajo z učenci. Po mnenju Vebrove (2011) 
je za učitelja podaljšanega bivanja v prvi vrsti pomembno, da je fleksibilen in je sposoben 
zaposliti in animirati učence. Pravi tudi, da zastavljeni cilji, dejavnosti, projekti pripomorejo k 
temu, da delo v podaljšanem bivanju nikoli ni enolično in dolgočasno ter da učiteljem ponuja 
možnosti, da učencem pokažejo drugačen pouk od dopoldanskega. V to se vsekakor lahko in 
mora vključiti tudi različne gibalne/športne aktivnosti, za katere v dopoldanskem času 
primanjkuje časa oz. so strukturirane in ne dopuščajo proste izbire učencem. Nekateri učitelji 
so sicer mnenja, da imajo premalo strokovnega znanja s področja športa, vendar se morajo 
zavedati, da lahko to pomanjkljivost nadomestijo z boljšim poznavanjem učencev in njihovih 
potreb ter posledično z njimi na ustvarjalen način rešujejo problem pomanjkanja 
gibalne/športne aktivnosti (Lavin, 2008), poleg tega pa morajo biti samoiniciativni in se 
udeleževati strokovnih izpopolnjevanj s področij, na katerih imajo primanjkljaj. 

Vseeno je predznanje s športnega področja lahko zelo različno. Učitelj v oddelku 
podaljšanega bivanja je na podlagi Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole2 lahko vsak: 

• kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole za 
poučevanje obveznih predmetov in/ali izbirnih predmetov,  

• kdor izpolnjuje pogoje za svetovalnega delavca v izobraževalnem programu osnovne 
šole. 

Kdor je izpolnjeval pogoje za učitelja v osemletni osnovni šoli in oddelkih podaljšanega 
bivanja do uveljavitve tega pravilnika, lahko delo v osnovni šoli in posledično v podaljšanem 
bivanju opravlja tudi v devetletni osnovni šoli. 

 

2.2.4 Pridobivanje kompetenc s področja športa v času študija 

Tretji odbor Generalne skupščine Združenih narodov (ZN) je v letu 2014 razglasil 15. julij za 
svetovni dan veščin mladih (World Youth Skills Day), saj naj bi se tako med mladimi krepilo 
zavedanje o pomembnosti investiranja v razvoj lastnih kompetenc (Cink, 2015). Kompetence 
in različne veščine za poučevanje začnemo oblikovati že v času študija, zato je nujno, da se 
zavedamo pomembnosti le-teh. Kdor se odloči za učiteljski poklic, bi moral imeti željo po 
razvoju svojih sposobnosti glede podajanja novih znanj, možnosti poučevanja in sposobnosti 
vodenja večjih skupin. Pridobivanje kompetenc v času študija poteka predvsem preko 
spoznavanja smeri, v kateri bodo potem bodoči učitelji in pedagogi delali; vse od učenja 
splošne didaktike, specialnih didaktik, pedagoških prijemov in razvoja kompetenc, potrebnih 

                                                           
2
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole. Uradni 

list RS, št. 109/11, 10/12, 92/12 in 49/13 (30. 12. 2011). Pridobljeno s svetovnega spleta 9. 7. 2015: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregled Predpisa?id=PRAV10943. 
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za izvajanje posameznih nalog. Na prvih dveh stopnjah bolonjskega študija so vsebine s 
področja športa v obliki obveznih in izbirnih predmetov vključene le v nekatere študijske 
programe (NPŠ, 2014). Menimo, da študenti različnih pedagoških smeri niso deležni enakih 
usposabljanj in ne razvijejo enako svojih kompetenc s področja športa in športne didaktike.  

Bodoči učitelji in pedagogi lahko razvijajo svoje kompetence s področja izvajanja in 
poznavanja gibalnih/športnih aktivnosti v osnovni šoli na različnih študijskih smereh. V 
sklopu visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje, enoletnih 
in dvoletnih študijskih programov 2. stopnje ter celo v sklopu doktorskega študijskega 
programa 3. stopnje.  
 
Ti programi se pri nas izvajajo pod okriljem naslednjih univerz: 

• Univerza v Ljubljani,  

• Univerza v Mariboru, 

• Univerza na Primorskem.   

V nadaljevanju sledi kratek pregled študijskih smeri univerz v Sloveniji v študijskem letu 
2015/2016, v okviru katerih iz objavljenih predmetnikov posameznih študijskih smeri 1. in 2. 
stopnje sklepamo, da študenti pridobivajo kompetence s področja športa in gibanja. Študijske 
smeri smo izbrali glede na imena predmetov, ki se izvajajo v okviru posamezne smeri, npr. 
predmetnik univerzitetnega programa 1. stopnje – Razredni pouk Univerze v Mariboru 
vsebuje predmet Didaktika športa I in II. Poleg tega smo v pregled vključili tudi študijske 
smeri, ki vključujejo predmete, pri katerih lahko pričakujemo učne vsebine, povezane z 
gibalnimi/športnimi aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru posameznega predmeta, npr. 
predmetnik prvostopenjskega programa – Gospodinjstvo Univerze v Ljubljani vključuje 
predmet Prosti čas. 

 

2.2.4.1 Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
3
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja različne pedagoške programe. Usposablja vse 
bodoče pedagoške strokovnjake, od vzgojiteljev predšolskih otrok in profesorjev razrednega 
pouka do profesorjev, ki so strokovnjaki za poučevanje dveh predmetov ali področij v 
osnovni šoli in nekaterih srednjih šolah. Na Pedagoški fakulteti se diplomanti lahko 
usposabljajo za vsaj dve področji dela, kar povečuje njihovo zaposljivost in odgovarja 
potrebam šolske prakse. Poleg klasičnih programov za oblikovanje učiteljev je Pedagoška 
fakulteta Univerze v Ljubljani edina institucija v Sloveniji, ki v okviru socialne ter specialne 
in rehabilitacijske pedagogike usposablja strokovnjake za inkluzivno vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Pripravlja in izvaja tudi številna 
izpopolnjevanja (npr. program izpopolnjevanja za zgodnje poučevanje angleškega jezika, 
program izpopolnjevanja za 3. predmet, program izpopolnjevanja za izvajanje socialno 
pedagoške in specialno pedagoške pomoči otrokom s posebnimi potrebami ipd.) in nadaljnja 

                                                           
3 Pridobljeno s svetovnega spleta dne 2. 11. 2015 in 8. 12. 2015: https://www.pef.uni-lj.si/.  
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izobraževanja in usposabljanja, ki so nastala zaradi potreb prakse. Pri pregledu predmetnikov 
za posamezne študijske programe za študijsko leto 2015/2016 smo ugotovili, da naslednji 
programi vsebujejo predmete z vsebinami, ki so potrebne za pridobivanje kompetenc za 
izvajanje gibalne/športne aktivnosti v osnovni šoli: 

• Univerzitetni študijski program (UN) 1. stopnje – Razredni pouk 
Po prenovi dodiplomskega študijskega programa Razredni pouk glede na bolonjski proces 
študenti prvostopenjskega univerzitetnega programa – Razredni pouk lahko izbirajo med 
različnimi obveznimi in izbirnimi vsebinami. Program prve stopnje še ne omogoča 
samostojnega opravljanja strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Predmeti, pri katerih 
bodoči učitelji pridobivajo potrebne kompetence s področja izvajanja gibalnih/športnih 
aktivnosti ali področja izvajanja podaljšanega bivanja v osnovni šoli, so predvsem strokovni 
obvezni in strokovni izbirni predmeti, kot so Teorija športa z didaktiko športne vzgoje I, II in 
III, Zimske aktivnosti v naravi, Prometna vzgoja in kolesarski izpit v osnovni šoli, Ustvarjalni 
gib pri pouku. V okviru splošnih izbirnih predmetov pa pridobivajo bolj specifična znanja, kot 
so Atletske vsebine in igre z loparji v osnovni šoli, Dodatne vsebine športne vzgoje v 
programu osnovne šole, Gibanje za zdravje, Gimnastične vsebine v osnovni šoli, Igre z žogo v 
osnovni šoli, Izletništvo, pohodništvo, gorništvo, Podaljšano bivanje, Vsebine športne vzgoje 
na prostem in Zimske aktivnosti v naravi. Na podlagi opisov vsebin teh predmetov lahko 
sklepamo, da študenti prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Razredni pouk 
lahko pridobijo primerne kompetence za izvajanje gibalne/športne aktivnosti tako pri rednem 
pouku kot v OPB. 

• Univerzitetni študijski program (UN) 1. stopnje – Socialna pedagogika 
Splošni cilji programa so usposobiti študente za izvajanje kakovostnega preventivnega, 
razvojnega, vzgojnega ter socialnega pedagoškega dela s posamezniki, skupinami in 
skupnostmi. Študijski cilji zajemajo razvoj usposobljenosti za delovanje v različnih 
institucionalnih ali neformalnih okoljih z uporabo osnovnih teoretičnih spoznanj, uporabo 
kompetenc in raziskovalnega dela na področju socialne pedagogike. Študenti socialne 
pedagogike preko teorije o družbenih pojavih in delovanju institucij pridobijo kompetence za 
izvajanje strokovnega dela v različnih življenjskih okoliščinah posameznikov. Iz predmetnika 
ne moremo sklepati, da so študenti deležni obsežnih vsebin s področja gibalne/športne 
aktivnosti, v teoriji spoznajo pri predmetu Razvojna psihologija I in II razvoj osebnosti kot 
psihofizične celote in posebej razvoj nekaterih duševnih procesov in funkcij. 

• Univerzitetni študijski program (UN) 1. stopnje – Specialna in rehabilitacijska 
pedagogika 

Temeljni cilj programa je študente usposobiti za vzgojno-izobraževalno in rehabilitacijsko 
delo z osebami s posebnimi potrebami v različnih organizacijskih oblikah, institucionalnih in 
neformalnih okoljih ter v vseh življenjskih obdobjih. Študenti med študijem pridobijo 
osnovna teoretična znanja s področij temeljnega in specialnega pedagoškega študija ter 
rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami. Poleg tega razvijajo kompetence za praktično 
delovanje – od preverjanja, ocenjevanja do načrtovanja in izvajanja rehabilitacijskih 
programov. Ker so otroci s posebnimi potrebami velikokrat tudi gibalno ovirani, so vsebine s 
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področja gibalne/športne aktivnosti usmerjene v prilagajanje snovi posameznikovim 
potrebam, predvsem pri predmetu Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: športna 
vzgoja. V sklopu strokovnih izbirnih predmetov lahko študenti izbirajo tudi med predmeti 
Gibalne igre za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, Izražanje z gibom, Plavalno 
opismenjevanje oseb s posebnimi potrebami in Terapevtska rekreacija za starejše. Tudi v 
naboru splošnih izbirnih predmetov se izvajata dva s področja gibanja, in sicer Gibanje za 
spodbujanje razvoja komunikacije ter Obvladovanje stresa s tehnikami sproščanja, saj med 
tehnike sproščanja lahko uvrščamo mirne gibalne aktivnosti, kot so joga, pilates in dihalne 
vaje.  

• Univerzitetni študijski program (UN) 1. stopnje – Logopedija in surdopedagogika 
Bodoči logopedi in surdopedagogi med dodiplomskim študijem pridobivajo specialna 
pedagoška in rehabilitacijska znanja, spretnosti ter izbirna znanja in spretnosti za delo z 
osebami z motnjami sluha, govora in jezika v vseh življenjskih obdobjih. Ker je govor v 
veliki meri povezan z gibanjem telesa in motoričnim razvojem posameznika, so študenti 
deležni tudi vsebin s področja gibalne/športne aktivnosti, kot sta na primer strokovna izbirna 
predmeta Gibanje za spodbujanje govornega in jezikovnega razvoja ter Plavalno 
opismenjevanje oseb s posebnimi potrebami. V okviru prvega študenti spoznavajo gibalne 
aktivnosti za razvoj motorike, še posebej koordinacije in načrtovanja giba, v okviru drugega 
pa predvsem bio-psiho-socialni pomen plavanja za osebe s posebnimi potrebami ter načine 
izvedbe plavanja. 

• Univerzitetni študijski program (UN) 1. stopnje – Tiflopedagogika in pedagogika 
specifičnih učnih težav 

Študenti se usposabljajo za vzgojno-izobraževalno in rehabilitacijsko delo s slepimi in 
slabovidnimi ter osebami s specifičnimi učnimi težavami. Med strokovnimi izbirnimi 
predmeti lahko izberejo Izražanje z gibom/pomoč z umetnostjo, Plavalno opismenjevanje 
oseb s PP, Terapevtska rekreacija za starejše ali Gibalne aktivnosti za slepe. Kljub specifičnim 
vsebinam, ki so podane pri teh predmetih, menimo, da bodoči pedagogi svoje splošno znanje 
o gibalni/športni aktivnosti nadgrajujejo v tej meri, da lahko pridobljene izkušnje uporabijo 
tudi pri rednem pouku za učence brez učnih in drugih težav.  

• Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje – Predšolska vzgoja 
Temeljni cilj programa je usposobiti študente za kakovostno vzgojno delo s predšolskimi 
otroki in učenci v prvem razredu devetletne osnovne šole (Zakon o osnovni šoli, 1996) ter za 
sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki. Diplomanti programa 
morajo znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposobni načrtovati, izvajati in kritično 
analizirati vzgojno delo. Izbirni predmeti programa spodbujajo študente, da se bolj 
poglobljeno usposobijo za tista področja dela v vrtcih, za katera imajo poseben interes in 
sposobnosti. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko prenosljivih znanj, ki 
omogočajo v procesu vseživljenjskega učenja samostojno iskanje virov in načinov za 
pridobitev specifičnih znanj in veščin, potrebnih pri delu. Predmeti, pri katerih bodoči 
vzgojitelji pridobivajo potrebne kompetence s področja izvajanja gibalnih/športnih aktivnosti 
ali področja izvajanja podaljšanega bivanja v osnovni šoli, so predvsem obvezni splošni, kot 
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je Motorika predšolskega otroka; obvezni strokovni, kot so Plesno izražanje, Gibanje, 
Medpredmetne povezave – projekti; strokovni izbirni predmeti, kot so Gibanje – metoda igre, 
Planinstvo, Plavanje in Plesno gledališče; splošni izbirni predmeti, kot so Gibanje – metoda 
igre za vsa življenjska obdobja, Planinstvo, Splošna športna vzgoja, Ustvarjalni gib in plesna 
pedagogika ter izvedba prakse v 1. razredu osnovne šole. Na podlagi opisov vsebin teh 
predmetov sklepamo, da lahko študenti prvostopenjskega visokošolskega strokovnega 
študijskega programa predšolska vzgoja pridobijo primerne kompetence za izvajanje 
gibalne/športne aktivnosti tako pri rednem pouku v 1. razredu kot v OPB.  

• Študijski programi 1. stopnje – dvopredmetni učitelj, vezava gospodinjstvo in 
smeri biologija/fizika/matematika/računalništvo/kemija/tehnika 

V okviru izbirnih predmetov smeri Gospodinjstvo lahko študenti izberejo predmet Prosti čas, 
v okviru katerega spoznavajo teoretično ozadje prostega časa, ki vključuje tudi gibanje in 
telesno aktivnost. V sklopu splošnih strokovnih predmetov za vse študijske smeri lahko 
študenti izberejo predmet Naravoslovje v forenziki in športu, ki sicer ne vključuje 
gibalne/športne aktivnosti kot take, da pa vpogled v teoretično ozadje, ali predmet Socialne 
igre, ki vključuje tudi gibalne aktivnosti s poudarkom na socializaciji. Na podlagi možnih 
predmetov v sklopu dvopredmetnih študijskih programov menimo, da je izključno to 
teoretično in praktično znanje preskopo za izvajanje kakovostne gibalne/športne aktivnosti v 
šoli in morajo bodoči učitelji samostojno pridobiti potrebne kompetence.  

• Dvoletni študijski program 2. stopnje – Edukacijske politike 
Strokovni izbirni predmet Edukacijske politike in šport v okviru tega študijskega programa 
podaja študentom osnovne pojme o kineziologiji, študenti se seznanijo s področji športa v 
izobraževalnih sistemih, športni rekreaciji in vrhunskem športu. Učijo se tudi, kako vključiti 
šport v edukacijske politike od vrtca do izobraževanja odraslih in od lokalne skupnosti do 
ravni države. Na podlagi opisa predmeta menimo, da študenti sicer pridobijo znanja s 
področja načrtovanja športnih vsebin, vendar samo s teoretičnega vidika. 

• Dvoletni študijski program 2. stopnje – Pomoč z umetnostjo 
Pomoč z umetnostjo je uporabna in znanstvena disciplina, ki se je razvila v drugi polovici 20. 
stoletja in poteka skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi 
sredstvi. Študenti se učijo, da je pomemben proces aktivnosti, ki je usmerjen k osebnostni 
rasti in k posameznikovemu samouresničevanju. Umetnostni mediji pri pomoči obsegajo 
likovne, dramske, glasbene in gibno-plesne dejavnosti. Izbirni strokovni modul Pomoč z 
gibalno plesnimi dejavnostmi vključuje tudi praktične primere gibalne/plesne aktivnosti, med 
drugim družabne plese, popularne, skupinske in druge plese, rajalne in družabne igre. 

• Dvoletni študijski program 2. stopnje – Predšolska vzgoja 
Z uvedbo 2. stopnje študija predšolske vzgoje se dvigata raven in kakovost usposobljenosti 
strokovnih delavcev v vrtcih. Bodoči strokovnjaki bodo skrbeli za trajen razvoj kakovosti 
predšolske vzgoje, zato so tudi vsebine predmetov usmerjene v poglabljanje predhodnega 
znanja in kompetenc na vseh področjih predšolske vzgoje, tudi na gibalnem/športnem 
področju. V okviru izbirnega strokovnega predmeta Gibanje v kurikulu za vrtce študenti 
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spoznavajo načine vključevanja gibalnih/športnih aktivnosti v vrtčevski vsakdan. V okviru 
predmeta Povezovalni kurikulu se učijo, kako različne predmete, tudi gibanje, povezovati v 
teoriji in praksi pri izvedbi aktivnosti in v sklopu umetniškega predmeta Umetnost v kurikulu 
za vrtce spoznavajo plesne aktivnosti. 

• Enoletni študijski program 2. stopnje – Poučevanje na razredni stopnji 
Druga stopnja študija Poučevanje na razredni stopnji je na eni strani usmerjena k poglabljanju 
kompetenc na danem področju in po drugi k interdisciplinarnemu povezovanju različnih 
strokovnih vidikov poučevanja. Študijski predmeti vsebujejo kar nekaj vsebin s področja 
gibalne/športne aktivnosti, precej tudi s področja medpredmetnega povezovanja. Študenti se 
pri predmetu Raziskovanje pri glasbeni vzgoji seznanijo z raziskovalnim delom na področju 
glasbenega poučevanja in gibalnega izražanja, v sklopu skupnega izbirnega modula 
Gledališče in ustvarjalni gib v poučevanju pa poglobljeno obravnavajo področje gledališkega 
ustvarjanja ter ustvarjalnega giba kot celostne metode učenja in poučevanja. Pri Izbranih 
temah iz didaktike športne vzgoje se študenti naučijo ne glede na materialne pogoje 
organizirati gibalno/športno aktivnost tudi v manj ustreznih pogojih in pri tem pazijo na 
varnost otrok, na kakovost izvedenih aktivnosti ter realizacijo zastavljenih ciljev. Prav tako je 
pri tem predmetu poudarek na zdravem življenjskem slogu bodočih učiteljev, ki so pomemben 
zgled za učence. Raziskovanje pri športni vzgoji seznani študente z raziskovalnim delom na 
področju športne vzgoje, Športna vzgoja z didaktiko poglablja pridobljene vsebine s 
prvostopenjskega študija in obvezni strokovni modul Medpredmetno povezovanje daje 
študentom možnost širšega vpogleda, kako povezati različne predmete za učinkovitejše 
doseganje učnih ciljev. 

•  Enoletni študijski program 2. stopnje – Predmetno poučevanje 
Študijski program usposablja bodoče učitelje na predmetni stopnji osnovne šole s področja 
naravoslovnih znanosti. V sklopu prostih izbirnih modulov lahko študenti izberejo predmet 
Fizika človeka, v sklopu katerega spoznajo fiziko različnih športov, nekaj pogostih fizikalnih 
diagnostičnih metod in fiziko pri vsakdanjih aktivnostih človeka ter povezavo med športom in 
zdravjem. Drugih gibalnih/športnih vsebin ni zaznati v vsebinah preostalih predmetov. 

• Enoletni študijski program 2. stopnje – Socialna pedagogika 
Skupni izbirni modul Socialno pedagoški vidiki promocije in ohranjanja zdravja podaja 
analizo različnih pogledov na zdravje in ohranjanje zdravja ter pomaga študentom razviti 
kompetence s področja uporabe temeljnih socialno pedagoških konceptov za izvedbo analize 
potreb, načrtovanja, implementacije in evalvacije programov aktivnosti.  

• Enoletni študijski program 2. stopnje – Specialna in rehabilitacijska pedagogika  
Študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike v procesu izobraževanja pridobijo znanja in 
praktične izkušnje s specifičnega področja diagnostike, koordinacije in izvajanja 
poglobljenega interdisciplinarnega prepoznavanja in ocenjevanja funkcioniranja oseb z 
različnimi posebnimi potrebami. V sklopu programa sicer ni neposrednega predmeta, ki bi bil 
povezan z gibalno/športno aktivnostjo, vendar je gibalni vidik prepleten v sam program, saj je 
treba vse vsebine prilagajati različnim potrebam otrok in odraslih s posebnimi potrebami.  
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2.2.4.2 Univerza v Ljubljani – Fakulteta za šport
4
 

Fakulteta za šport je najvišja slovenska znanstvena in raziskovalna ustanova s področja športa. 
Njena temeljna naloga je z znanstvenimi raziskavami in z vzgojo vrhunskih športnih 
strokovnjakov graditi športno kulturo naroda. Študij na Fakulteti za šport ni samo študij, 
temveč je pot do športnega načina življenja. Na fakulteti študenti pridobijo široko paleto znanj 
s področij kineziologije (vede o človekovem gibanju), fiziologije, pedagogike, didaktike, 
psihologije, sociologije, menedžmenta in tudi specifičnih znanj posameznih športov. Študijski 
program na vseh smereh je razgiban, pester in zanimiv, primeren za študente, ki radi 
združujejo šport in razgiban življenjski slog. Študij na prvi stopnji obsega štiri različne 
programe – Športna vzgoja, Kineziologija, Športno trenerstvo ter Športna rekreacija, na drugi 
stopnji pa – Športna vzgoja, Kineziologija, Management v športu ter program Športno 
trenerstvo, ki je akreditiran, a se še ne izvaja v študijskem letu 2015/2016. Študenti med 
študijem na Fakulteti za šport pridobijo najnovejša teoretična in praktična znanja za 
načrtovanje, organiziranje, vodenje in analiziranje športne vadbe. Študijski programi 
omogočajo pridobitev strokovne usposobljenosti v športu in pridobitev ustreznih nazivov – 
vaditelj, učitelj, inštruktor, trener … za večino športnih vsebin. 

• Univerzitetni študijski program 1. stopnje – Športna vzgoja 
Študij je namenjen študentom, ki jih zanima delo v športnih programih otrok in mladine. Med 
triletnim študijem pridobijo študenti najnovejša teoretična in praktična znanja za delo v 
raznovrstnih športnih programih za otroke in mladino. Predmeti pokrivajo tudi vsebine na 
področju obšolskih pedagoških dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah, drugih vzgojno-
izobraževalnih ustanovah in v zasebnem sektorju. Študenti lahko znanje nadgradijo z 
neposrednim prehodom na magistrski študij Športna vzgoja, ki omogoča pridobitev izobrazbe 
za vodenje pouka športne vzgoje v osnovni in srednji šoli ter številnih drugih programov 
športa otrok in mladine. 

• Magistrski študijski program 2. stopnje – Športna vzgoja  
Magistrski študijski program Športna vzgoja omogoča diplomantom prvostopenjskega 
študijskega programa Športna vzgoja neposredno nadaljevanje študija na drugi stopnji. S 
pridobljeno izobrazbo so študenti usposobljeni za samostojno vodenje pouka športne vzgoje v 
osnovni in srednji šoli ter za vodenje številnih drugih programov športa otrok in mladine. Z 
obveznimi študijskimi predmeti nadgrajujejo pridobljeno znanje s področja športa (npr. 
Didaktika športa III), v sklopu športnih predmetov poglabljajo znanje in kompetence s 
posamezne športne discipline (npr. Košarka, Plavanje, Namizni tenis, Sodobni športi) oz. s 
področja upravljanja športnih vsebin (Športna vzgoja učencev s posebnimi potrebami, Športna 
vzgoja mlajših otrok, Športna vzgoja v srednji šoli ali Management šolskih športnih 
programov).  

 

                                                           
4 Pridobljeno s svetovnega spleta dne 20. 11. 2015: http://www.fakultetazasport.si/. 
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2.2.4.3 Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta
5
 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje študente in iz njih ustvarja vrhunske 
izobražence, ki imajo odprto in kritično mišljenje na področju humanistike in družboslovja ter 
izobraževanja učiteljev s teh področij. Kljub temu da fakulteta pokriva družboslovne vsebine, 
ima dobro razvito Pedagoško enoto za šport z motom »Zdrav duh v zdravem telesu«. 
Pedagoška enota za šport vsako leto pripravi program športov, ki se izvajajo v dvoranah 
(košarka, odbojka, mali nogomet, namizni tenis, badminton) in so za študente brezplačni, ter 
programe z delno finančno soudeležbo (plavanje, fitnes, joga, aerobika, funkcionalne 
vadbe …). Kot edina fakulteta v Sloveniji imajo tudi prilagojeno vadbo za študente s 
posebnimi potrebami. Vpis v programe je možen za vse študente, za tiste, ki bi radi šport 
spoznali s teoretičnega in praktičnega vidika, kot tudi za tiste, ki bi se športne ponudbe radi 
udeležili zgolj zaradi rekreacije. Šport ima na Filozofski fakulteti dolgo tradicijo, saj je za 
celostni razvoj osebnosti in vrednot pomembno tudi gibanje. 

Študenti v okviru svojih programov lahko izberejo tudi splošni izbirni predmet Šport in 
humanistika, v katerem se na 1. bolonjski stopnji izvajajo podprogrami Filozofija športa, 
Sociologija športa ter Medicina in preventiva, na 2. bolonjski stopnji pa Sociologija športa 2 
ter Zgodovina športa. Programi so vzgojno-izobraževalno usmerjeni, dajejo vpogled v osnove 
novih športov ali izpopolnjujejo tehnike že znanih. Na praktičnih vajah študenti dobijo 
vpogled v preventivno-zdravstveni vidik športa, od vpliva napora na telo, higiene telesne drže, 
do vaj za stabilizacijo hrbtenice in zdrav način življenja. 

 

2.2.4.4 Univerza v Mariboru – Pedagoška fakulteta
6
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru omogoča bodočim učiteljem in vzgojiteljem 
kakovostno terciarno izobraževanje z usposabljanjem z najsodobnejšimi in v svetu 
uveljavljenimi metodami dela s povezovanjem z znanstveno-raziskovalnim, razvojnim in 
ustvarjalnim delom na pedagoškem področju. Med pridobivanjem novih znanj, kompetenc in 
spretnosti, ki so pomembne za kakovostno in strokovno delo v pedagoški praksi ter 
obvladovanje novih izzivov v današnjem času in okolju, se trudi usposobiti kompetentne 
učitelje razrednega pouka, vzgojitelje, učitelje glasbe in likovne vzgoje ter trenerje športnih 
panog. 

• Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje – Predšolska vzgoja 
Visokošolski triletni program Predšolska vzgoja se izvaja kot redni in izredni študij in njegovi 
temeljni cilji so usposobiti študente za kakovostno delo s predšolskimi otroki in tistimi v 
prvem razredu devetletne OŠ, za sodelovanje s starši učencev in sodelavci ter drugimi 
strokovnjaki v vrtcu, šoli in širše. Med študijem študenti spoznajo različne poglede in 
pojmovana otroštva in vzgoje ter pridobijo temelja teoretična in praktična znanja. Z izbirnimi 
predmeti se podrobneje in bolj poglobljeno usposobijo za posamezna področja dejavnosti, za 

                                                           
5
 Pridobljeno s svetovnega spleta dne 14. 12. 2015: http://www.ff.uni-lj.si/.  

6 Pridobljeno s svetovnega spleta dne 15. 11. 2015: http://www.pef.um.si/.  
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katera imajo osebni interes in sposobnosti. V okviru predmetov s športnimi vsebinami se 
študenti seznanijo s problemi in vsebinami športa ter gibalno-športne vzgoje kot integralnim 
delom človekove kulture. Pri predmetu Didaktika gibalno-športne vzgoje spoznajo procese 
psihomotoričnega učenja, razvijanja senzoričnih in motoričnih sposobnosti ter aerobne 
vzdržljivosti, naučijo se prepoznati integracijsko, razvojno, socializacijsko, doživljajsko in 
preventivno funkcijo gibalno-športne vzgoje pri oblikovanju otrokove osebnosti. Spoznajo 
različne športne discipline in se naučijo osnovnih metod raziskovanja, zato jim to znanje v 
sklopu Praktičnega usposabljanja 1–8 (integrirana praksa) potem omogoča tudi načrtovanje, 
organizacijo in izvajanje športne vzgoje za mlajše skupine otrok v skladu z njihovim bio-
psiho-socialnim razvojem. V okviru predmetov Didaktika plesne vzgoje in Plesna 
dramatizacija v vrtcu pridobivajo, utrjujejo in poglabljajo praktično plesno znanje in plesno 
teorijo, pri Motoričnem praktikumu se seznanijo z vsebinami plavanja in smučanja ter kako 
poučevati ti dve disciplini, pri predmetu Motorika otroka pa prepoznavajo osnovne 
zakonitosti motorike otrok, vrednotenje posameznih stopenj gibalnega razvoja in proces 
načrtovanja motoričnega razvoja na osnovi opazovanja in testiranja. Po našem mnenju 
študenti veliko pridobijo tudi v okviru predmetov Didaktika uvajanja v družbeno okolje, saj se 
naučijo spoznati psihosocialne in razvojne potrebe otroka in njegovega nagona, da posnema 
zgled odraslega, ter temeljne značilnosti proste domišljijske igre in razvijanje sposobnosti za 
ustvarjanje pogojev le-te v skupini otrok, Sociologija družine in predšolskega otroka 
(predvsem vpliv družine na dojemanje prostega časa) ter Senzomotorika, pri katerem se 
seznanijo s pomenom in možnostmi gibanja ter razvijanja senzoričnih, motoričnih in 
funkcionalnih sposobnosti otrok v naravi. Pomembni sta tudi predmeta Motorično nadarjeni 
otroci, pri katerem se študenti seznanijo z metodami za vrednotenje športnih rezultatov in s 
strukturo motorike otrok, ki so nadarjenih za šport, ter Šport v doživljajski vzgoji, pri katerem 
je poudarek na proučevanju in praktičnem doživljaju specifično-doživljajskih športnih vsebin 
v naravnem okolju: taborjenju, planinskih izletih, jahanju, turnem smučanju in tekih na 
smučeh, veslanju s kanuji, raftingu ter življenju na plovilu na morju itd. V sklopu izbirnega 
predmeta Otroci s posebnimi potrebami in gibalna terapija študenti pridobijo znanje o 
tehnikah sproščanja in gibalnega izražanja ter njihovi uporabi v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. 

• Univerzitetni študijski program 1. stopnje – Razredni pouk 
V okviru predmetov Didaktika športa I in II študenti osvojijo osnovno didaktično znanje 
športa in načrtovanja ter pripravo pouka športa. Pri Izbranih poglavjih iz športa pridobijo 
tehnična in praktična znanja različnih športov ter razumejo pomen športne aktivnosti za 
zdravje in kakovost življenja, pri predmetu Smučanje in šola v naravi poglobijo svoje znanje o 
smučanju in o izvedbi zimske šole v naravi. Med Praktičnim usposabljanjem I–VI se študenti 
seznanijo s konkretnimi težavami v praksi, bodočim delovnim okoljem in z delovnimi 
izkušnjami, ki so pomembne za njihov študij in pridobivanje kompetenc. Prometna vzgoja jim 
omogoči pridobivanje znanja za izvedbo kolesarskega izpita v šoli.  
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• Univerzitetni študijski program 1. stopnje – Glasbena pedagogika 
Študenti Glasbene pedagogike med študijem pridobijo široka splošna pedagoško-psihološko-
didaktična znanja in specifična strokovna znanja s področja glasbe in glasbene pedagogike, 
tudi v povezavi z gibanjem in medpredmetnim povezovanjem. Gibanje je prisotno predvsem 
pri predmetu Gibanje ob glasbi*, katerega cilj je seznaniti študente s pomenom gibanja ob 
glasbi in jih usposobiti za gibanje ob različnih glasbenih elementih in vsebinah. Pri tem 
študenti pridobivajo tudi znanje izvajanja različnih plesov ob glasbeni spremljavi. 

• Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje – Športno treniranje 
Različne vsebine s področij didaktike in pedagogike športa omogočajo študentom 
spoznavanje principov in zakonitosti, ki prispevajo k harmoničnemu in večstranskemu 
razvoju otroka. Na tej študijski smeri se študentje seznanjajo z različnimi predmeti, 
povezanimi s športom in predvsem športnim treniranjem, pridobljeno znanje pa lahko 
uporabljajo tudi pri izvajanju osnovnošolskega športa. Pomemben je tudi predmet Gibalna 
aktivnost in zdravje, saj podaja temeljne vidike glede gibanja in športa v človekovem 
življenju s poudarkom na perečih težavah gibalnega in športnega udejstvovanja v vsakdanjem 
življenju. 

• Študijski program 2. stopnje – Inkluzija v vzgoji in izobraževanju 
V okviru programa Inkluzija v vzgoji in izobraževanju se kar nekaj terapevtskih predmetov 
dotika aktivnosti in vpliva le-te na posameznika. Predmet Brain Gym® – Vzpostavljanje 
ravnotežja za učenje temelji predvsem na vzpostavitvi tako imenovanega notranjega 
ravnotežja, kar dosežemo preko skrbno načrtovanih gibov in zaporedij le-teh. Študenti znajo 
uporabiti ustrezne gibalne aktivnosti v okviru učnega procesa. 

• Študijski program 2. stopnje – Zgodnje učenje in poučevanje 
Študijski program Zgodnje učenje in poučevanje združuje pedagoško-psihološka, znanstvena 
in umetniška spoznanja na vseh strokovnih področjih zgodnjega učenja in poučevanja ter 
omogoča bodočim vzgojiteljem pridobivanje različnih kompetenc. Pri Športnih aktivnostih v 
naravi se študenti učijo povezovanja gibalnih aktivnosti v naravnem okolju ter pomembnosti 
doživljajske vloge bivanja v naravi, pri predmetu Spremljanje motoričnega razvoja se 
usposabljajo za samostojno delo na področju spremljanja in vrednotenja motoričnega razvoja 
učencev. Pri predmetih Zgodnje učenje in poučevanje skozi ples ter Zgodnje učenje in 
poučevanje skozi športno-gibalne dejavnosti pa pridobijo nova znanja in spretnosti s področja 
izvajanja športa ter poglobijo osnovna znanja študijskega programa 1. stopnje s področij 
gibalnih aktivnosti.  

• Študijski program 2. stopnje – Razredni pouk  
Študijski program 2. stopnje predstavlja nadgradnjo dodiplomskega študija, in sicer z vidika 
dopolnjevanja ter poglabljanja že osvojenih kompetenc in znanj. Poglobljeno znanje, veščine 
in metode dela so potrebni za kvantitativno ter kvalitativno obravnavo težav s področja 
elementarnega izobraževanja. Med razširjenimi znanji bodoči učitelji pridobivajo dodatne 
kompetence s področja gibalne/športne aktivnosti predvsem pri predmetu Pedagoško 
raziskovanje na področju estetike in gibanja (najpomembnejše so načrtovanje in izvedba 
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osnovnih raziskav ter reševanje preprostih problemov na likovnem, glasbenem in športnem 
področju). 

• Študijski program 2. stopnje – Športno treniranje 
Idejno in vsebinsko se program navezuje na visokošolski strokovni študijski program 1. 
stopnje – Športno treniranje. Gre za nadgradnjo visokošolskega študija v smislu 
dopolnjevanja ter poglabljanja podanih vsebin ter kvantitativno in kvalitativno obravnavo 
številnih težav s področja športa. Takšen študij omogoča študentom pridobitev znanj in 
izkušenj za boljšo usposobljenost za samostojno strokovno delo na bazičnem, razvojnem in 
aplikativnem področju.  

 

2.2.4.5 Univerza v Mariboru – Filozofska fakulteta
7
 

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru je njena najmlajša članica, saj je bila ustanovljena 
leta 2006. Študijske smeri in oddelki so se do takrat oblikovali in razvijali v okviru Pedagoške 
fakultete Univerze v Mariboru. Izvaja programe slovenistike, anglistike, germanistike, 
hungaristike, zgodovine, geografije, filozofije, sociologije, psihologije in pedagogike.  

V okviru oddelka za humanistiko lahko študenti izberejo predmet Šport in humanistika. V 
okviru predmeta spoznajo fenomen iger in športa ter razumevanje športa danes. 
Izpopolnjujejo tehnike in taktike ekipnih športnih iger ter iger z rekviziti. Šport lahko v 
prijetni atmosferi in naravnem okolju doživljajo kot medsebojno sodelovanje s pridihom 
zdrave tekmovalnosti in tudi z možnostjo sprejemanja drugačnosti. Prav tako študenti 
spoznajo, kakšen sprostitveni vpliv imata športna vadba in telesna obremenitev ter dobijo 
filozofsko-kritičen vpogled v pomembna vprašanja v športu. Naučijo se razumeti, da imata 
šport in redna vadba vpliv na zdravje in dobro počutje. 

 

2.2.4.6 Univerza na Primorskem – Pedagoška fakulteta
8
 

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem usposablja in izpopolnjuje vzgojitelje, učitelje 
ter druge pedagoške delavce za delo v vrtcu, šoli in drugih ustanovah. Fakulteta zagotavlja, da 
študenti pridobivajo in izpopolnjujejo svoje sposobnosti, spretnosti in kompetence, ki so 
ključne za učinkovitost in avtonomnost na področju vzgoje in izobraževanja. Strokovno 
sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (vrtci, osnovnimi šolami) z območja celotne 
Slovenije, na znanstveno-raziskovalnem področju pa pridobiva nove izkušnje z izvajanjem 
projektov na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju. 

                                                           
7 Pridobljeno s svetovnega spleta dne 14. 12. 2015: http://www.ff.um.si/.     
8 Pridobljeno s svetovnega spleta dne 6. 12. 2015: http://www.pef.upr.si/slo/.    
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• Univerzitetni študijski program (UN) 1. stopnje – Razredni pouk 
V sklopu programa Razredni pouk (1. stopnja) študenti razvijajo profesionalno pripravljenost 
na delo v 1. razredu osnovne šole v vlogi drugega učitelja oz. strokovnega delavca. Poudarek 
izobraževanja je na sodobnih izhodiščih o pojmovanju pedagoških poklicev. Študenti 
pridobivajo tako akademsko izobrazbo kot poklicno kvalifikacijo z vseh področij, ki se 
izvajajo v okviru osnovne šole, tudi s področja športa. Sodelujejo tudi pri spoznavanju 
razširjenih programov osnovne šole in se na ta način spoznajo tudi z oddelki podaljšanega 
bivanja. Osnovne pojme gibanja in pomembnosti le-tega spoznavajo v sklopu predmeta 
Antropološka kineziologija, v okviru Didaktike športa I in II pa spoznajo pristope za uspešno 
načrtovanje gibalne/športne aktivnosti v razredu. Med izbirnimi predmeti s področja športa in 
rekreacije v prvem, drugem in/ali tretjem letniku lahko študenti izbirajo med številnimi 
specifičnimi predmeti, kot so Gibalne/športne aktivnosti v vodi, na njej in ob njej, različni 
tečaji (veslanja, jadranja, deskanja na snegu …), Šport za zabavo (futsal, košarka …). V 
okviru Notranje izbirnih predmetov matematičnega, naravoslovnega in športnega področja v 
8. semestru lahko izberejo predmet Šport – zimske in letne aktivnosti 1 in 2 ter poglobijo 
strokovna znanja s področja športa iz rednega programa. Po našem mnenju so študenti tega 
programa deležni širokega in zelo strokovnega nabora vsebin s področja gibalne/športne 
aktivnosti.  

• Visokošolski strokovni program (VS), 1. stopnja – Predšolska vzgoja 
Cilj programa je študente izobraziti v usposobljene vzgojitelje, ki bodo pripravljeni za 
prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb. S svojimi kompetencami in znanjem bodo 
vzgojitelji lahko oblikovali spodbudno okolje za predšolske otroke, da bodo lahko sami in/ali 
ob pomoči vrstnikov ter odraslih razvijali lastne zmogljivosti in ohranjali naravno 
radovednost ter željo po učenju. Študenti v okviru predmeta Gibalni razvoj otroka pridobivajo 
pojmovanja s področja motorike predšolskega otroka in lahko kasneje pridobljena znanja 
vključujejo v vse dejavnosti v vrtcu. V sklopu Plesnih dejavnosti se naučijo, kako vključiti 
plesno igro in izražanje z gibanjem v skupine predšolskih otrok ter v okviru predmeta 
Gibalno-športne dejavnosti razvijejo sposobnost za načrtovanje in pripravo dejavnosti gibanja 
v različnih otrokovih starostnih obdobjih.   

• Magistrski študijski program, 2. stopnja – Zgodnje učenje 
Temeljni cilj programa Zgodnje učenje je študente usposobiti v strokovnjake, ki bodo 
obvladali celostne pristope, strategije in metode dela z otroki v zgodnjem obdobju. Pri tem 
spoznavajo različne vsebine in v sklopu predmetov Gibanje kot dejavnik celostnega razvoja, 
Letne aktivnosti v naravi ter Zimske aktivnosti v naravi obravnavajo interdisciplinarne 
povezave različnih kurikularnih vsebin skozi vsebine gibalne/športne aktivnosti. Pri tem 
odkrivajo in ozaveščajo potrebo po seznanjanju posameznika s koristno porabo prostega časa 
in aktivnosti v naravi, kar je še posebej dobrodošlo v današnjem času. 

• Magistrski študijski program, 2. stopnja – Razredni pouk 
Na 2. stopnji študija programa Razredni pouk študenti poglabljajo pridobljeno znanje s 
1. stopnje in se usposabljajo za samostojno delo v razredu. Pri predmetih Šport – teorija in 
didaktika gibalnih/športnih aktivnosti ter Izbrane teme iz didaktike športne vzgoje spoznavajo 
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pomen gibalne/športne aktivnosti za zdravje in celostni razvoj otrok ter se naučijo načrtovati, 
pripravljati in voditi različne razvojno usmerjene šolske in izvenšolske gibalne/športne 
aktivnosti. V sklopu Ustvarjalnega giba spoznavajo, razumejo in uporabljajo različne oblike 
ustvarjalnega giba in plesa ter pri tem skrbijo za psihofizično zdravje in zmanjševanje stresa v 
pedagoškem procesu in izven njega. V sklopu Prometne vzgoje se usposabljajo za izvajanje 
kolesarskega izpita, pri čemer lahko vožnjo s kolesom ravno tako umestimo na področje 
gibalne/športne aktivnosti. Tudi predmet Promocija zdravja pri mladostnikih se v enem delu 
dotakne gibalnih vsebin, saj je predvidena obravnava aktivnosti, ki pospešujejo zdravje, med 
katere sodi tudi gibanje in pomen le-tega. 

• Magistrski študijski program, 2. stopnja – Inkluzivna pedagogika 
V programu Inkluzivne pedagogike se razvijajo široko usposobljeni strokovnjaki, ki znajo 
prepoznati posameznike s posebnostmi v razvoju in pri učenju ter obvladajo različne pristope, 
metode, tehnike in strategije za delo in za aktivno vključevanje posameznika v družbeno 
okolje. Preko vsebin pri predmetih Prilagojene vsebine gibalne/športne aktivnosti in Gibanje 
in komunikacija spoznavajo pristope in načine uporabe gibanja kot komunikacije, kot načina 
za sproščanje in kot osrednjega socializacijskega sredstva.  

• Doktorski študijski program, 3. stopnja – Zgodnje učenje 
Doktorji znanosti načeloma ne poučujejo več v razredih, vendar vseeno želimo omeniti, da je 
tudi na področju 3. stopnje študija možno pridobivati specifične kompetence s področja 
športa. Bodoči doktorji tako znanje osvajajo v sklopu izbirnega predmeta Gibanje, motorično 
učenje in razvoj ter poglabljajo znanja s področja analize gibanja, spremljanja in vrednotenja 
procesov psihomotoričnega učenja in meritev adaptacijskih procesov nekaterih podsistemov 
organizma otroka. 

Kot lahko iz zgornjih opisov posameznih študijskih programov in predmetov vidimo, imajo 
bodoči pedagogi na voljo veliko vsebin, ki vključujejo gibalno/športno aktivnost. Na podlagi 
pridobljenega znanja, izkušenj in kompetenc je potem od posameznika odvisno, ali to vključi 
tudi v pouk ter v dejavnosti, ki se izvajajo v oddelkih podaljšanega bivanja. 

 

2.2.5 Pridobivanje kompetenc v sklopu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju ureja Pravilnik o 
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 
Minister za izobraževanje imenuje za šestletne mandate člane programskega sveta, ki skladno 
s 5. členom pravilnika oblikuje smernice razvoja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. Naloge programskega sveta med drugim 
vključujejo sodelovanje z visokošolskimi zavodi z veljavnimi študijskimi programi za 
izobraževanje delavcev v vzgoji in izobraževanju, izvedbo postopkov za zagotavljanje 
predpisanih in posodobljenih programov, oblikovanje deležev financiranja programov, 
objavljanje programov ter sprejemanje poročil o evalvaciji programov in sistemu nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja. (Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju, 2009). 
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Strokovna skupina za izboljšanje zdravja in telesne dejavnosti Evropske komisije (Expert 
Group on Health-enhancing physical activity, 2015) je zapisala, da mora biti stalno strokovno 
izpopolnjevanje s področja telesne vzgoje učiteljem ves čas na voljo, saj novo znanje olajša 
interakcijo z drugimi predmeti. Pomembno je, da učitelji širijo svoje znanje o pomembnih 
temah, kot so nove motorne spretnosti in šport, izboljševanje zdravja, telesne dejavnosti …, 
da bi izboljšali kakovost izvedbe. Začetno izobraževanje učiteljev je treba nenehno prilagajati, 
tako da se vanj vključuje pomembne teme, rezultate nedavnih raziskav in nove pristope k 
poučevanju. 

Priporočilo 14 (prav tam, 2015) pravi, da morajo odgovorne skupine za izobraževanje in 
usposabljanje na nacionalni ravni pripravljati in spodbujati kakovostne spremembe v učnih 
načrtih za usposabljanja učiteljev in pedagogov, da bi izboljšali in razširili njihovo znanje in 
kompetence na različnih področjih, povezanih z gibalno/športno aktivnostjo. 

Programi za izpopolnjevanje izobrazbe so namenjeni vsem učiteljem in 
strokovnemu/upravljavskemu kadru, ki dela v vzgoji in izobraževanju. Namenjeni so 
nadgradnji, poglabljanju in razširjanju pridobljenih znanj v času študija in prakse ter so 
zakonsko določeni kot izobrazbeni pogoj za nadaljnje delo.  

Delijo se na naslednje skupine: 

• programi za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP) – nadgradnja, poglobitev in razširitev 
znanj iz študijskih programov, so zakonsko določeni kot eden od izobrazbenih 
pogojev za delo v vzgoji in izobraževanju; 

• programi profesionalnega usposabljanja - omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj, 
usposabljanje, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega 
znanja, seznanjanje s praksami in uspešnimi pristopi za večjo učinkovitost; 

• tematske konference – krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev, kadar v okviru nabora objavljenih programov ni programa, ki bi 
ustrezal njihovim specifičnim izobraževalnim potrebam; 

• izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah 
povezovanja strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol – krajše oblike 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za seznanjanje z novostmi v učnih 
načrtih/izobraževalnih programih ali usposabljanju; 

• programi računalniškega opismenjevanja – namenjeni usposabljanju za uporabo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju. 

Pridobivanje kompetenc v sklopu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja poteka vsako 
leto v okviru predpisanih vsebin, ki jih ministrstvo objavi v Katalogu programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Za šolsko leto 
2015/2016 so predvideni naslednji programi, ki vključujejo tudi gibalno področje: 

• programi za izpopolnjevanje izobrazbe (IZP) 
o V sklopu Predšolska vzgoja bosta potekala dva študijska programa za 

pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje, ki bosta vključevala 
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gibalne/športne vsebine; prvi na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem 
ter drugi na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani; 

o v sklopu Tuji jezik bosta potekala dva študijska programa za izpopolnjevanje 
iz zgodnjega učenja angleščine in/ali nemščine, ki bosta vključevala 
gibalne/športne vsebine, predvsem preko nebesednih izraznih sredstev 
(Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta) in preko estetike in gibanja – 
osnove športne didaktike (Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta). 

• Programi profesionalnega usposabljanja 
o V sklopu Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih šolah in 

splošnoizobraževalni predmeti v srednjih šolah – družba bodo učitelji 
pridobivali znanje s področja gibalne aktivnosti na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani, in sicer v okviru teme Dediščina iger v vzgojno-
izobraževalnem procesu. 

o V sklopu Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih šolah in 
splošnoizobraževalni predmeti v srednjih šolah – glasbeno področje bo 
usposabljanje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani usmerjeno v petje, 
ples in igro preko slovenske ljudske glasbene dediščine v pesmi in plesu, na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru bodo učitelji spoznavali glasbeno 
didaktične igre skozi gibanje in ples ter ljudske plese doma in po svetu in na 
Zavodu RS za šolstvo bodo spoznavali gibalno-plesne igre in glas za 
osnovnošolske otroke. 

o V sklopu Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih šolah in 
splošnoizobraževalni predmeti v srednjih šolah – športno področje 
usposabljanje pokriva širok nabor športnih tematik, od joge, plesa, plezanja in 
seminarja za pridobitev naziva vaditelj plavanja (Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za šport) do pomena razvoja koordinacije na razvoj motoričnih in 
intelektualnih sposobnosti otroka (Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta). 
Zavod RS za šolstvo organizira tudi usposabljanja, da bi popestrili pouk 
predmeta Šport z različnimi rekviziti in vključenimi vsebinami varnosti ter 
pregledom teoretičnih znanj za Nacionalno preverjanje znanja s področja 
športa. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani izvajajo tudi usposabljanje 
za plesne dejavnosti s poudarkom na starinskih in družabnih plesih. 

o V sklopu Medpredmetne vsebine – kulturna vzgoja Zavod RS za šolstvo 
organizira usposabljanja s področja sodobnega plesa preko teoretičnih in 
praktičnih vsebin (plesna delavnica – gibalnica za vsakogar), tema ljudsko 
izročilo (pesem, ples, igra) pri pouku v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju pa 
je še posebej namenjena učiteljem razrednega pouka in OPB. 

o V sklopu Medpredmetne vsebine – prometna vzgoja in kolesarski izpit se 
lahko učitelji usposobijo za izvajanje kolesarskih izpitov in preizkusijo v 
primerih praktične vožnje s kolesom (Zavod RS za šolstvo). 

o V sklopu Medpredmetne vsebine – podaljšano bivanje so teme namenjene 
izključno strokovnim delavcem v OPB in predavanja izvaja Zavod RS za 
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šolstvo. Podaljšano bivanje opredeljujejo kot strokovni izziv za učitelja in med 
temami so posebej opredeljene tudi gibalne aktivnosti v podaljšanem bivanju. 

o V sklopu Procesno-didaktične vsebine – različne didaktične strategije 
(projektni pouk, raziskovalni pouk ...) Pedagoška fakulteta Univerze v 
Ljubljani izvaja usposabljanje s področja plesne pedagogike v vrtcu in šoli. 

o V sklopu Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami – delo v prilagojenih programih z nižjim izobrazbenim 
standardom lahko tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi, športni 
pedagogi, svetovalni delavci pridobivajo dodatna znanja s področja športne 
aktivnosti za otroke z motnjami v razvoju, saj Osnovna šola Gustava Šiliha 
Maribor organizira usposabljanje s tega področja.  

o V sklopu Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami – delo v programih s prilagojenim izvajanjem za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah 
lahko zasledimo tudi gibalne vsebine pri programu usposabljanja Zavoda za 
gluhe in naglušne Ljubljana, pri katerem lahko učitelji hospitirajo pri uri športa 
v kombiniranem oddelku, ter se pri programu usposabljanja Zavoda za slepo in 
slabovidno mladino Ljubljana seznanijo z razvojem gibalnih sposobnosti pri 
slepih in slabovidnih ter načrtovanjem in pripravo individualiziranega 
programa učenja za slepe in slabovidne učence. 

o V sklopu Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami – specialno-pedagoška znanja Pedagoška fakulteta Univerze v 
Ljubljani izvaja usposabljanje za razredne učitelje, izvajalce dodatne strokovne 
pomoči, mobilne specialne pedagoge ter svetovalne delavce na šoli s področja 
gibalno nespretnih otrok v šoli, in sicer odkrivanje, pomoč in podpora otroku z 
razvojno motnjo koordinacije (dispraksijo oz. RMK). 

Pri pregledu aktualnih vsebin usposabljanj, ki vsebujejo gibalne/športne teme za učitelje in 
strokovne delavce v osnovni šoli, vidimo, da po eni strani programov za izpopolnjevanje 
izobrazbe ni veliko, po drugi strani pa je ponudba programov profesionalnega usposabljanja 
dokaj pestra in raznolika. Učitelji bi se zato po našem mnenju lahko vsako leto odločali za 
tovrstna usposabljanja in širili svoje znanje ter krepili kompetence s področja gibalne/športne 
aktivnosti. Dobra stran usposabljanj je ta, da trajajo krajši čas in v strnjeni obliki udeleženci 
pridobijo kar največ znanj s posameznega področja.  
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3 DOSEDANJE RAZISKAVE NA PODROČJU 
GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI, 
PODALJŠANEM BIVANJU IN V PROSTEM ČASU  

 

V današnjem času več različnih raziskav dokazuje, da so današnji otroci prehranjeni, se 
premalo gibljejo in presedijo večino svojega prostega časa (Kropej, 2007; Škof, 2010; 
Mandic, Bengoechea, Stevens, Leon de la Barra in Skidmore, 2012; Kovač idr., 2013). 
Slovenija je v letih 2002, 2006, 2010 in 2014 sodelovala v mednarodni raziskavi »Z zdravjem 
povezano vedenje v šolskem obdobju«, ki se izvaja med 11-, 13- in 15-letniki v 44 državah 
Evrope in sveta (Jeriček Klanšček idr., 2015) Rezultati raziskave so pokazali skrb vzbujajoče 
dejstvo, da so slovenski otroci in mladostniki res vse manj telesno dejavni. V letu 2006 so 
zabeležili manjši delež tistih (39,6 % otrok oziroma mladostnikov), ki so bili telesno dejavni 
vsak dan po eno uro vsaj pet dni na teden ali več, v primerjavi z letom 2002 (večino dni v 
tednu je bilo dejavnih 44,6 % otrok in mladostnikov). V skladu s pričakovanji se je izkazalo, 
da so dečki telesno dejavnejši kot deklice, saj so bili dečki v letu 2006 v povprečju aktivni 
večino dni v tednu (45,9 %), medtem ko je bila aktivna tretjina deklic (33,3 %).  

Pomembna raziskava s področja povezave športne dejavnosti in zdravja učencev (CATCH – 
Children and Adolescent Trial for Cardiovascular Health, Luepker idr., 1996, v Škof, 2010) je 
bila opravljena tudi v triletnem obdobju v Ameriki, v kateri so z načrtovanimi spremembami 
v jedilnikih, povečanjem športne aktivnosti v kurikulu in promocijo gibanja v domačem 
okolju raziskovalci spremljali 5106 10-letnikov v treh šolskih letih. Dobljeni rezultati so 
pokazali, da so učenci v treh letih izboljšali svoje prehranske navade in povečali telesno 
dejavnost. Raziskava je tudi pokazala, da je njihov odnos do zdrave prehrane in telesne 
aktivnosti v tesni povezanosti z vplivom njihovih družin. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da 
pozitiven vzgled na področju pogostejšega športnega udejstvovanja lahko odločilno vpliva na 
nadaljnji gibalni razvoj učencev v odrasli dobi. 

Tudi slovenska raziskava Kropejeve (2007), ki jo je opravila med 748 učenci osnovnih šol po 
Sloveniji (osnovnošolci četrtih in sedmih razredov, starimi 10 in 13 let) o povezanosti 
gibalne/športne aktivnosti z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja, je pokazala, kako 
pomembna je gibalna/športna aktivnost za zdrav način življenja. Kratek povzetek njenih 
ugotovitev kaže na to, da so normalno prehranjeni otroci tudi pogosteje gibalno/športno 
aktivni, prekomerno hranjeni otroci so predvsem občasno aktivni in največ nedohranjenih 
otrok ni nikoli aktivnih. Normalno prehranjeni otroci se pogosteje ukvarjajo z gibalno/športno 
aktivnostjo v šoli kot otroci, ki so nedohranjeni ali prekomerno hranjeni. Analiza je pokazala, 
da so pretežki otroci manj aktivni, saj jih prekomerna telesna masa ovira pri izvajanju 
intenzivnega in dolgotrajnega gibanja. Poleg tega je ugotovila tudi, da se v povprečju z 
gibalno/športno aktivnostjo najmanj ukvarjajo otroci, ki so ocenili, da bolj malo skrbijo za 
lastno zdravje.  
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Pri pregledu opravljenih raziskav z izbranega področja gibalne/športne aktivnosti v osnovni 
šoli in oddelkih podaljšanega bivanja moramo omeniti tudi raziskavo Lazićeve (2011) o 
odnosu staršev do dela v oddelkih podaljšanega bivanja. Lazićeva je ugotovila, da je po 
mnenju staršev najpomembnejša dejavnost v času podaljšanega bivanja ustvarjalno 
preživljanje prostega časa (40 %, N = 105). Sledita samostojno učenje (36,2 %) in 
sprostitvene dejavnosti (23,8 %). Pri tem so starši z višjo stopnjo izobrazbe večinoma izbrali 
ustvarjalno preživljanje prostega časa, starši z nižjo izobrazbo pa samostojno učenje. Starši so 
v povezavi s šolo in OPB še vedno bolj storilnostno naravnani, torej mnenja, da morajo 
učenci ustvarjati ali se učiti, ko so v šoli. Morali bi jim predstaviti prednosti uporabe 
gibalne/športne aktivnosti v času podaljšanega bivanja, saj imajo tako učenci boljšo 
motivacijo, pomnjenje je boljše pri kinestetičnem tipu učencev, gibanje spodbuja delovanje 
leve in desne polovice možganov in je zato še posebej primerno za učence s telesno-gibalno 
inteligenco. 

Raziskava kanadskih znanstvenikov v sodelovanju s tujimi raziskovalci (Gray idr., 2015) o 
povezavi med preživljanjem prostega časa na prostem in telesno aktivnostjo, sedečim 
načinom življenja ter fizično pripravljenostjo je pokazala, da preživljanje prostega časa na 
prostem pozitivno vpliva na učence. S tem namenom imajo v Avstraliji9 v času po pouku 
organizirane različne projekte in spodbude, ki pomagajo otrokom in staršem aktivno 
preživljati prosti čas. V svojem programu tako izvajajo projekte, kot so: 

• »Munch and move« (grizljaj in se premikaj) – učenci spoznavajo zdravo hrano in 
gibanje, 

• »Jump rope for Heart« (skači s kolebnico za srce) – učenci se učijo, zakaj je gibanje 
pomembno,  

• »Play for life« (igraj celo življenje) – učenci spoznavajo različne športe in pridobivajo 
pozitivne izkušnje. 

Po našem mnenju so spodbude na nivoju države lahko zelo pozitivne, saj pritegnejo širši krog 
ljudi in v njihovem okviru sodelujejo različni strokovnjaki.  

Glede na priporočene smernice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2010) o 
vsakodnevnem gibanju mladostnikov – dnvno izvajati najmanj 60 minut zmerne do 
intenzivne telesne dejavnosti – je raziskava na Irskem (Woods idr., 2010) pokazala, da 
priporočeno dnevno telesno aktivnost (vsaj 60 minut zmerne vadbe na dan) dosegajo učenci, 
ki so vključeni v dodatne športne aktivnosti izven šole, ali če aktivneje hodijo v šolo in 
domov. V raziskavi je sodelovalo 5397 otrok iz 53 osnovnih 70 srednjih šol. Njihova 
povprečna starost je bila 13,8 ± 2 leti (razpon med 10 in 18 let), 52 % je bilo deklet in 48 % 
dečkov. 19 % osnovnošolcev in 12 % srednješolcev je dosegalo priporočeno dnevno telesno 
dejavnost, pri tem je bilo manj deklet kot dečkov in manj starejših kot mlajših otrok. V 
povprečju je bil vsak četrti otrok fizično nepripravljen, prekomerno težek ali debel, imel je 
povišan krvni tlak. Vseeno je raziskava pokazala, da 63 % osnovnošolcev in 73 % 

                                                           
9 Pridobljeno s svetovnega spleta 23. 12. 2015: http://www.healthykids.nsw.gov.au/campaigns-programs/active-
after-school-communities-program.aspx.  
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srednješolcev sodeluje v dodatnih športnih aktivnostih vsaj enkrat tedensko in delež se je 
povečal v primerjavi z letom 2004. Vprašanje sodelovanja je bilo povezano tudi s kakovostjo 
in ponudbo dodatnih športnih programov, na kar sta vplivala tudi kakovost in znanje 
izvajalcev gibalnih/športnih aktivnosti, ki pa v raziskavi nista bila posebej preverjena.  

Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo – UNESCO (2014) je 
opravila svetovno raziskavo o športni izobrazbi v šolah (World wide Survey of School 
Physical Education), ki je pokazala, da v večini držav po svetu obstajajo bodisi pravne 
zahteve za športno vzgojo bodisi gre za splošno prakso v šolah, da je športna vzgoja vsaj pri 
določeni starosti oz. fazi šolanja obvezna tako za dečke kot za deklice. Število ur, namenjenih 
športni vzgoji, je zelo različno. Globalno velja, da se gibalna/športna aktivnost na 
osnovnošolski oz. začetni fazi šolanja izvaja v povprečju 103 minute na teden (razpon med 25 
in 220 minutami), v srednješolski oz. sekundarni fazi pa povprečno 100 minut tedensko 
(razpon med 25 in 240 minutami). Težava se pojavi predvsem v statusu športne vzgoje, saj so 
ure, namenjene gibalni/športni aktivnosti, velikokrat manj vredne od ur, namenjenih 
preostalim predmetom. V približno petini držav učitelji športne vzgoje ne uživajo enakega 
statusa kot drugi učitelji. Raziskava (prav tam, 2014) je tudi dokazala, da kakovost 
izobraževanja učiteljev športne vzgoje, poučevanje, učni viri, neustrezen nadzor prakse, 
pomanjkanje strokovnosti in ustrezne etike vplivajo na kakovost izkušenj učencev na globalni 
ravni. Kljub temu da nekatere EU-države, ki so sodelovale v tej raziskavi, trdijo, da so vsi 
njihovi učitelji telesne vzgoje usposobljeni strokovnjaki, ki imajo najmanj univerzitetno 
izobrazbo, obstaja nekaj držav, v katerih učitelji, odgovorni za športno vzgojo, niso sodelovali 
niti v enem izobraževanju s področja didaktike ali pedagogike športne vzgoje. Tukaj po 
našem mnenju pridemo do vprašanja, kako potem ti učitelji in pedagogi pridobijo ustrezne 
kompetence za izvajanje gibalne/športne aktivnosti, če tudi sami niso gibalno osveščeni in 
samoiniciativni pri pridobivanju znanj s tega področja.  
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4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Učitelji OPB uporabljajo različne pristope za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v 
podaljšanem bivanju. Osnovni problem naše raziskave je na podlagi postavljenih kriterijev 
preučiti, na kakšen način in kako pogosto učitelji OPB izvajajo gibalo/športno aktivnost v 
OPB ter ali se (in kako pogosto) odločajo za razvoj lastnih kompetenc na športnem področju. 
Kljub temu da predpostavljamo, da učitelji OPB ne posvečajo dovolj pozornosti razvoju 
lastnih kompetenc s področja športa in da so redko vključeni v projekte s športnimi 
vsebinami, nas zanima, ali jim delo v OPB predstavlja dodatne izzive za vseživljenjsko učenje 
s področja športa. 

Na osnovi opredeljenih teoretičnih izhodišč želimo ugotoviti, ali imajo učitelji OPB primerno 
razvite kompetence za izvajanje športnih/gibalnih dejavnosti in posledično, katere pristope pri 
poučevanju in izvajanju gibalne/športne aktivnosti v OPB uporabljajo. Želimo tudi ugotoviti, 
kako učitelji OPB ocenjujejo pomembnost gibanja in ali vplivajo na oceno pomembnosti 
gibanja delovna doba, vrsta izobrazbe, lasten življenjski stil učitelja, kompetence in uporaba 
pripomočkov pri izvedbi gibalne/športne aktivnosti v OPB.  

Na podlagi ugotovljenega stanja bomo oblikovali priporočila za izvajanje gibalne/športne 
aktivnosti v oddelkih podaljšanega bivanja. Izsledki raziskave bodo vplivali na nove pristope 
poučevanja učiteljev OPB, saj je pomembno, da se vsak učitelj OPB zaveda svojih lastnih 
kompetenc tudi na področju gibalne/športne aktivnosti.  

 

4.1 Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljene cilje smo najprej oblikovali raziskovalna vprašanja. Vprašanja obsegajo 
glavno problematiko na področju izvajanja gibalne/športne aktivnosti v OPB in na podlagi 
vprašanj smo oblikovali hipoteze za našo raziskavo.  

V1: Kako učitelji OPB ocenjujejo pomembnost gibanja v OPB? 

V2: Ali so učitelji OPB zadovoljni z materialnimi pogoji v OPB v sklopu izvajanja športnih 
aktivnosti? 

V3: Katere pristope pri poučevanju in izvajanju športne aktivnosti uporabljajo učitelji OPB? 

V4: Ali se učitelji OPB udeležujejo dodatnih izobraževanj s področja športa? 

V5: Kolikokrat učitelji OPB, ki so zasebno bolj športno aktivni, izvajajo gibalno/športno 
aktivnost v OPB? 

V6: Ali se v oddelkih OPB na šolah, ki so vključene v dodatne športno naravnane programe 
in projekte, izvaja več športnih/gibalnih aktivnosti?  
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V7: Ali so učitelji OPB usposobljeni za načrtovanje in izvajanje športnih/gibalnih aktivnosti v 
OPB glede na svojo izobrazbo? 

V8: Ali so učitelji OPB usposobljeni za načrtovanje in izvajanje športnih/gibalnih aktivnosti v 
OPB glede na svoje delovne izkušnje? 

V9: Ali obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti izvajanja športnih/gibalnih 
aktivnosti v OPB glede na učiteljevo strokovno izobrazbo?  

V10: Ali obstaja statistično pomembna razlika v pogostosti izvajanja športnih/gibalnih 
aktivnosti v OPB glede na učiteljeve delovne izkušnje? 

 

4.2 Hipoteze 

Na podlagi oblikovanih ciljev raziskave in raziskovalnih vprašanj smo oblikovali naslednje 
hipoteze: 

H1: Več kot polovica učiteljev OPB je mnenja, da se v času podaljšanega bivanja izvaja 
dovolj gibalne/športne aktivnosti. 

H2: Med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih OPB, prihaja do razlik v pogostosti 
izvajanja gibalne/športne aktivnosti v času podaljšanega bivanja. 

H3: Učiteljeva delovna doba vpliva na pogostost izvajanja gibalnih/športnih aktivnosti v 
OPB.  

H4: Učiteljeva strokovna izobrazba vpliva na pogostost izvajanja gibalnih/športnih aktivnosti 
v OPB. 

H5: Učitelji OPB z različno strokovno izobrazbo so največ kompetenc s področja športa 
pridobili s svojim življenjskim stilom. 

H6: Večina učiteljev OPB meni, da bi se morali udeležiti še kakšnega izobraževanja s 
področja športa. 

H7: Učitelji OPB, ki sodelujejo v projektih s športnimi vsebinami, menijo, da imajo dovolj 
znanja za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB. 

H8: Učitelji OPB, ki se v zasebnem življenju aktivno (vsaj 3 ure na teden ali več) ukvarjajo s 
športom, menijo, da imajo dovolj znanja za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB. 

H9: Pogostost izvedbe gibalne/športne aktivnosti v času podaljšanega bivanja je odvisna od 
spola učitelja OPB. 

H10: Učitelji OPB, ki se v prostem času ukvarjajo s športom 3 ure na teden ali več, pogosteje 
izvajajo gibalno/športno aktivnost v času podaljšanega bivanja kot učitelji OPB, ki so manj 
telesno aktivni. 
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H11: Učitelji OPB, ki so po izobrazbi vzgojitelji predšolskih otrok, športni pedagogi ali 
učitelji/profesorji RP, višje ocenjujejo lastne kompetence s področja športa kot preostali 
učitelji OPB.  
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5 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

5.1 Metoda dela 

V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabljeni sta bili deskriptivna 
in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Osnovne hipoteze smo 
posploševali iz zajetega vzorca na osnovno množico. 

 

5.2 Vzorec merjencev 

Za potrebe raziskave je bil izbran neslučajnostni, priložnostni vzorec. Celotna populacija 
potencialnih merjencev je zelo številčna, saj smo v raziskavo vključili učitelje, ki delajo ali so 
vsaj eno šolsko leto delali kot učitelji OPB. Učitelji so bili razvrščeni po vsej Sloveniji. V 
obdelavo smo vključili 266 rešenih oz. delno rešenih vprašalnikov, saj je bil pri 15 
vprašalnikih rešen samo del vprašanj z osnovno statistiko. 

Tabela 1: Število anketirancev po spolu 

Spol f f % 

Moški 26 9,77 

Ženske 240 90,23 

Skupaj 266 100,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da je anketni vprašalnik rešilo skoraj desetkrat več žensk 
(90,2 %) kot moških (9,8 %). Rezultat ankete predstavlja slabše razmerje med zastopanostjo 
spolov glede na statistične podatke iz leta 2014, saj je bilo po izvedenih anketah Statističnega 
urada Republike Slovenije na SKD področju izobraževanja zaposlenih 76,6 % žensk in 
23,4 % moških10. Vseeno je to podatek za celotno področje izobraževanja in je naše razmerje 
za področje osnovne šole in samih oddelkov podaljšanega bivanja sprejemljivo. 

Najmlajša oseba, ki je rešila vprašalnik, je bila stara 24 let, najstarejša 60 let, povprečna 
starost anketirancev je bila 38 let.  

Anketiranci delajo v šolstvu v povprečju dobrih 13 let, od tega slabih 6 let v OPB. Na Grafu 1 
na naslednji strani vidimo, da v vzorcu prevladujejo učitelji v OPB v 1. fazi profesionalnega 

                                                           
10 si-stat.si - Tabela Delovno aktivni po področjih dejavnosti, spolu in kohezijskih regijah, Slovenija, letno, 
pridobljeno s svetovnega spleta 19. 10. 2015.   
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razvoja po zgledu S-modela (Javrh, 2007) (131 učiteljev oz. 49 %) in v šolstvu v 3. fazi 
(102 učitelja oz. 38 %).  

 

Graf 1: Število učiteljev, razdeljenih po letih dela v OPB in v šolstvu glede na S-model (slovenski model) 
profesionalnega razvoja učiteljev 

Od vseh 266 anketirancev 48 učiteljev (18 %) dela v oddelkih podaljšanega bivanja ves čas 
trajanja svoje zaposlitve v šolstvu. Od teh je več kot polovica začetnikov oz. učiteljev v 1. fazi 
profesionalnega razvoja (54 %). Dve učiteljici svojo celotno kariero poučujeta v OPB – ena 
36 let in druga 38,5 leta. 

 

Graf 2: Število učiteljev glede na njihovo strokovno izobrazbo 
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Več kot polovica anketirancev (52 %) je po strokovni izobrazbi učiteljev/profesorjev 
razrednega pouka. Med 79 učitelji/profesorji predmetnega pouka so prevladovali 
učitelji/profesorji športne vzgoje (43 %), sledijo učitelji naravoslovnih predmetov – 
matematike, fizike, biologije, kemije, tehnike in tehnologije, gospodinjstva (20 %), 
družboslovnih predmetov – zgodovine, geografije, državljanske in domovinske vzgoje ter 
etike, sociologije, filozofije (19 %), učitelji slovenščine in tujih jezikov – angleščine, 
nemščine (11 %), trije učitelji/profesorji likovne umetnosti in en glasbene umetnosti. Med 
anketiranci so bili tudi po en defektolog in socialni pedagog, šest pedagogov ter dve socialni 
delavki, ena knjižničarka in ena informatičarka. V vzorcu ni bilo nobenega psihologa.  

Tabela 2: Število anketirancev glede na tip šole, na kateri poučujejo oz. so poučevali 

Tip šole f f % 

Centralna šola 233 87,6 

Podružnična šola 33 12,4 

Skupaj 266 100,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

Anketiranci poučujejo oz. so poučevali v OPB od 1. do 5. razreda oz. v kombiniranih 
oddelkih večinoma na centralnih šolah (87,6 % vseh anketirancev), trije učitelji poučujejo v 
OPB v šoli s prilagojenim programom oz. nižjim izobrazbenim standardom in imajo v 
oddelku učence od 1. do 9. razreda. Največ učiteljev poučuje v kombiniranih oddelkih (106 
učiteljev oz. slabih 40 % vseh anketirancev), od katerih prevladujejo kombinacije med 1., 2. 
in 3. razredom (46 učiteljev) in kombinacije med 3., 4. ter 5. razredom (30 učiteljev). 9 
učiteljev poučuje v OPB, v katerih so združeni učenci od 1. do 5. razreda, kar od njih po 
našem mnenju zahteva veliko priprav in prilagajanja za izvedbo vseh aktivnosti, ne samo 
gibalnih/športnih.    

Po našem mnenju in izkušnjah je v zadnjih letih v šolstvu malo zaposlovanja, zato 
primanjkuje učiteljev, ki bi polno delovno obveznost opravljali samo v OPB. Učiteljem 
rednega pouka velikokrat primanjkuje delovnih ur, zato opravljajo doprinos ur v času OPB. V 
skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole11 
tedenska učna obveznost (izražena v urah po 50 minut) traja 25 ur za učitelje v podaljšanem 
bivanju. Iz Grafa 3 (str. 43) je razvidno, da samo dobra petina vseh anketirancev (54 učiteljev) 
opravlja polno delovno obveznost v OPB. Dobrih 26 % anketirancev opravi na teden do deset 
ur dela v OPB, več kot polovica (51,5 %) pa tedensko dela v OPB med deset in štiriindvajset 
ur. Ena učiteljica dela na teden 27 ur, trije učitelji pa po 40 ur vsak teden. Pri tem podatku 
lahko podvomimo o veljavnosti odgovorov teh treh učiteljev, saj bi to pomenilo, da poučujejo 

                                                           
11 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 
99/10, 51/14 in 64/15), pridobljeno s spletne strani 28. 12. 2015: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973.  
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vsak dan po osem ur v OPB. To nikakor ni izvedljivo, saj OPB poteka v povprečju med 11:30 
in 16:30, kar znaša deset minut manj kot šest delovnih ur na dan. Glede na to, da je bilo 
vprašanje odprtega tipa, menimo, da so učitelji napačno zapisali svojo tedensko obveznost v 
OPB. Menimo, da so jo podali na mesečni ravni in opravljajo delo v OPB le kot doprinos k 
rednim uram, kar pomeni, da v povprečju verjetno delajo v OPB deset ur na teden oz. po dve 
uri na dan. 

 

Graf 3: Število učiteljev OPB glede na število ur dela v OPB 

 

5.3 Merski instrument 

Podatki, uporabljeni v raziskavi, so bili zbrani s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika 
za učitelje OPB (Priloga 1). Vprašalnik je bil oblikovan namensko za potrebe te raziskave, del 
vprašanj je bil predelan in povzet po treh vprašalnikih – iz raziskav Štembergerjeve (2003), 
Stoparjeve (2007) ter Kelertove (2011). Vsebinsko se vprašanja v vprašalniku nanašajo na 
gibalno/športno aktivnost in kompetence učiteljev, ki učijo v oddelkih podaljšanega bivanja. 

Vprašalnik obsega 31 vprašanj in je sestavljen iz dveh delov. V uvodnem delu smo spraševali 
po spolu, starosti, izobrazbi, delovni dobi, delovni dobi v OPB, razredu ter tipu šole (sedem 
vprašanj). Vsebinski del vprašalnika (24 vprašanj) vsebuje spremenljivke, ki zajemajo 
naslednja področja: 

• načrtovanje gibalne/športne aktivnosti v OPB, 
• vrednotenje pogojev za delo, 
• izvedba gibalne/športne aktivnosti v OPB, 
• vrednotenje kompetenc s področja športa, 
• vrednotenje lastne gibalne/športne aktivnosti učiteljev OPB, 
• poznavanje in udeležba na strokovnih izpopolnjevanjih. 
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Učitelji so na vprašanja odgovarjali individualno. Objektivnost izvedbe anketiranja smo 
zagotovili z enakimi navodili. Pri zbiranju podatkov so bile upoštevane veljavnost, 
občutljivost, zanesljivost in objektivnost merjenja.  
 

5.4 Organizacija meritev 

Zbiranje podatkov je potekalo v maju in juniju 2014. Po predhodnem dogovoru z učitelji OPB 
na osnovnih šolah smo anketne vprašalnike posredovali na 20 osnovnih šol po Sloveniji. 
Razdelili smo 100 anketnih vprašalnikov, 60 smo jih prejeli izpolnjenih. Po elektronski pošti 
smo posredovali tudi povezavo do spletne oblike anketnega vprašalnika 
(https://www.1ka.si/a/43215) na 427 osnovnih šol. Elektronska pošta je vsebovala prošnjo, da 
tajništva posredujejo povezavo učiteljem OPB. Spletni anketni vprašalnik je začelo reševati 
532 anketirancev. Po zaključku zbiranja podatkov je bilo za nadaljnjo obdelavo in vrednotenje 
ustreznih 266 anketnih vprašalnikov. 
  

5.5 Metode obdelave podatkov 

Zbrane podatke smo obdelali s programom SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 
Zbrani empirični podatki so bili v skladu z njihovo vrsto (številske, neštevilske 
spremenljivke) ter vlogo (odvisne, neodvisne spremenljivke) kvantitativno obdelani. Glede na 
postavljene cilje in hipoteze raziskave smo za obdelavo podatkov za ugotavljanje razlik med 
skupinami merjencev uporabili naslednje statistične postopke:  

• za opis značilnosti vrednosti spremenljivk smo uporabili deskriptivno statistiko: 
frekvenčne distribucije (grafični in tabelarični prikazi), srednje vrednosti (aritmetična 
sredina), mere variacije (standardni odklon) pri preverjanju naslednjih spremenljivk: 

� osnovni podatki o anketirancih; 
� mnenje učiteljev OPB glede pogostosti izvajanja gibalne/športne aktivnosti v 

OPB;  
� mnenje učiteljev OPB glede dodatnega strokovnega izobraževanja s področja 

športa; 

• za ugotavljanje razlik med posameznimi spremenljivkami (Pearsonov χ2 koeficient za 
preverjanje hipotez neodvisnosti, pri tem smo kot statistično značilno upoštevali 
vrednost p = 0,05 ali manj). 

 
Razlike smo ugotavljali pri naslednjih spremenljivkah: 

• razlike med učitelji OPB glede na število izvedenih ur, ki vsebujejo gibalno/športno 
aktivnost v OPB, in: 

� oddelki, v katerih učijo (nižji – od 1. do 3. razreda – ali višji – 4. in 5. razred), 
� delovno dobo v šolstvu in v OPB, 
� strokovno izobrazbo, 
� lastno gibalno/športno aktivnostjo v prostem času; 
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• razlike med učitelji OPB glede njihovega življenjskega stila in izvajanja 
gibalne/športne aktivnosti; 

• razlike med učitelji OPB glede znanja za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB 
in: 

� sodelovanja v projektih s športnimi vsebinami;  
� zasebnega ukvarjanja s športom; 

• razlike v pogostosti uporabe gibalne/športne aktivnosti v OPB glede na spol učiteljev 
OPB; 

• razlike med učitelji OPB, ki so po izobrazbi vzgojitelji predšolskih otrok, športni 
pedagogi ali učitelji/profesorji RP ter drugimi učitelji OPB glede ocene lastnih 
kompetenc s področja športa. 

 
Obdelane podatke smo s programom Microsoft Excel oblikovali v grafe in strukturirane 
tabele za boljšo preglednost rezultatov.   
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V raziskavi smo preverjali več različnih področij, ki se nanašajo na naš raziskovalni problem, 
zato smo tudi rezultate in interpretacijo razdelili na:  

• načrtovanje gibalne/športne aktivnosti v OPB, 
• vrednotenje pogojev za delo, 
• izvedbo gibalne/športne aktivnosti v OPB, 
• vrednotenje kompetenc s področja športa, 
• vrednotenje lastne gibalne/športne aktivnosti učiteljev OPB, 
• poznavanje in udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih. 

 
Pridobljene in obdelane podatke ter analizo posameznih vprašanj anketnega vprašalnika v 
nadaljevanju predstavljamo v tabelah, grafih in z interpretativnimi opisi. 
  

6.1 Načrtovanje gibalne/športne aktivnosti v OPB 

Zanimalo nas je, kako učitelji načrtujejo gibalno/športno aktivnost v OPB, na katere vire in 
sodelavce se opirajo ter kaj najbolj vpliva na njihovo znanje s področja gibalne/športne 
aktivnosti. V skladu z Učnim načrtom za šport (2011), ki je za učitelje temelj za pripravo 
letnega delovnega načrta in letne priprave, morajo biti učitelji pozorni tako na materialne, 
kadrovske, geografske, podnebne razmere in tradicijo šole kot tudi na biološki razvoj in 
interese učencev. Poznati morajo sodobne tehnike načrtovanja (Štemberger, 2004) in po 
našem mnenju tudi cilje, ki so zapisani v učnem načrtu za redni pouk športa. Glede na to, da 
se aktivnosti izvajajo izven okvira rednega pouka, lahko učitelji v OPB izvajajo strokovno 
pripravljene športne programe (Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec). 

V sklopu naše raziskave se je izkazalo, da veliko učiteljev samih načrtuje izvedbo 
gibalne/športne aktivnosti v OPB (40,5 %), česar nismo pričakovali v takem obsegu. Menimo 
namreč, da je pri načrtovanju potrebno sodelovanje, saj se v času OPB združujejo različni 
oddelki učencev. Večina učiteljev je vseeno odgovorila, da sodeluje z drugimi učitelji na šoli 
(59,1 %), največkrat z drugim učiteljem OPB (37,9 %), kar smo pričakovali, glede na to, da se 
predvsem v času sprostitvene dejavnosti in proti koncu podaljšanega bivanja učenci 
združujejo iz različnih OPB. Sledi načrtovanje z razrednikom ali športnim pedagogom 
(9,5 %) (Tabela 3, str. 47). Pričakovali smo več sodelovanja med učiteljem OPB in 
razrednikom, saj razrednik lahko preda dodatne usmeritve za izvajanje aktivnosti v 
podaljšanem bivanju. Glede sodelovanja s športnim pedagogom v OPB je bilo v okviru 
Fakultete za šport v preteklih letih izvedenih nekaj raziskav, vendar na manjših vzorcih in 
obsegu, zato rezultatov ne moremo posploševati. Vseeno lahko poudarimo, da je po našem 
mnenju pomembno sodelovanje s športnimi pedagogi vsaj glede izvajanja vsebin, za katere se 
morda učitelji ne čutijo dovolj kompetentne oz. menijo, da za njihovo izvedbo nimajo dovolj 
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znanja. V vprašalniku smo zapisali tudi možnost odgovora »drugo«, poleg katerega je šest 
učiteljev zapisalo, da načrtujejo gibalne/športne aktivnosti tako z razrednim učiteljem kot z 
drugimi učitelji OPB in/ali s športnim pedagogom. Pričakovali smo več odgovorov, da 
sodelujejo z različnimi učitelji, tako da je ta delež manjši od pričakovanega. Samo ena 
učiteljica, ki je zaposlena v šolstvu dve leti, ne načrtuje izvajanja gibalnih/športnih aktivnosti 
v OPB. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da večina učiteljev OPB aktivno načrtuje 
izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB. 

Tabela 3: Sodelovanje pri načrtovanju športnih vsebin v OPB 

Načrtovanje športnih 
vsebin v OPB 

F f % 

Z razrednim učiteljem 25 9,5 

S športnim pedagogom 25 9,5 

Z drugim učiteljem OPB 100 37,9 

Z nikomer 107 40,5 

Drugo 7 2,7 

Skupaj 264 100,0 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

Glede na to, da po našem mnenju načrtovanje izhaja tudi iz lastnega znanja, smo preverili, na 
katere načine so učitelji OPB po njihovem mnenju pridobili največ znanja s področja 
izvajanja gibalne/športne aktivnosti.  

Rezultati kažejo (Graf 4, str. 48), da ima na pridobivanje znanja s področja izvajanja 
gibalne/športne aktivnosti po mnenju anketiranih učiteljev OPB največji vpliv lasten 
življenjski stil (ukvarjanje s športom v prostem času, samoiniciativno izobraževanje s 
področja športa) (39,8 %). Za možnost, da ima največji vpliv pridobivanje znanja v času 
študija (28,1 %) oziroma udeležba na seminarjih (8,72 %), se je odločilo manj učiteljev OPB. 
Dobljeni rezultati glede vpliva študija in seminarjev so nižji od pričakovanih, saj menimo, da 
v času študija in kasneje z različnimi usposabljanji učitelji dobijo največ strokovnega znanja s 
področja gibalne/športne aktivnosti. Lasten življenjski stil bi moral biti po našem mnenju 
aktiven in razgiban in posledično vzor za druge. 

Med tistimi anketiranci, ki so napisali tudi fakulteto (146 anketirancev), na kateri so 
pridobivali svoje pedagoško znanje, in so mnenja, da na njihovo znanje najbolj vpliva njihov 
življenjski stil, je kar 92,6 % športnih pedagogov. Podatek ni presenetljiv, saj pričakujemo, da 
so športni pedagogi v povprečju aktivnejši od drugih učiteljev, vendar vseeno lahko 
podvomimo o sami strokovnosti, ki jo z življenjskim stilom pridobijo.  
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Graf 4: Načini pridobivanja znanja, ki po mnenju učiteljev OPB vplivajo na njihovo znanje o izvajanju 
gibalne/športne aktivnosti v OPB 

Pri načrtovanju izvedbe gibalne/športne aktivnosti je po našem mnenju treba uporabljati tudi 
različne vire. Preverili smo, kje najpogosteje anketiranci iščejo informacije za svoje 
izobraževanje (Graf 5, str. 49), saj smo pričakovali, da največ informacij pridobijo iz domače 
literature in ustnih informacij. Izkazalo se je, da največji delež učiteljev OPB (31,6 %) vedno 
išče informacije s področja športa na svetovnem spletu (internetu), sledijo ustne informacije 
(30,8 %) ter v povprečju le 7 % učiteljev OPB vedno išče informacije v domači literaturi 
(domače revije, knjige). Pričakovan je rezultat, da si učitelji OPB redko oz. nikoli ne 
pomagajo s tujimi revijami (80,5 %) ali knjigami (91,8 %), redko oz. nikoli ne uporabljajo 
tudi slovenskih revij (49 %) in slovenskih knjig (46,7 %).  

Če primerjamo naše rezultate z opravljeno raziskavo Štembergerjeve (2003) v času uvedbe 
devetletke, v sklopu katere je ugotovila, da so pri načrtovanju učiteljice razrednega pouka, ki 
so poučevale športno vzgojo, redko ali celo nikoli niso uporabljale sodobne tehnologije 
(svetovni splet, video posnetke), vidimo, da je svetovni splet za pridobivanje informacij s 
področja športa sedaj vedno ali pogosto uporabljen. Kar 91,8 % anketirancev sedaj vedno ali 
pogosto uporablja svetovni splet (Graf 5, str. 49). Moramo poudariti, da je bil vzorec 
merjencev sicer drugačen v obeh raziskavah, vendar vseeno lahko sklepamo, da bo z 
nadaljnjim razvojem tehnologije svetovni splet ostal en najpogostejših načinov pridobivanja 
informacij s področja športa.  
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Graf 5: Uporaba virov za pridobivanje informacij s področja športa 

Na načrtovanje tako vplivajo pogoji, znanje in same izkušnje s področja športa ter 
sodelovanje z drugimi pedagogi na šoli.  

 

6.2 Vrednotenje pogojev za izvedbo gibalne/športne aktivnosti v OPB 

Uspešna in pravilna izvedba gibalnih/športnih aktivnosti je po našem mnenju pogojena tudi z 
ustreznimi pogoji. Med pogoje lahko med drugim štejemo ustreznost prostora, primerno 
opremo in številčnost skupine učencev, če upoštevamo osnovno predpostavko, da je učitelj 
ustrezno usposobljen za izvedbo gibalne/športne aktivnosti.  

Tabela 4: Mnenje učiteljev glede številčnosti raznolikih pripomočkov za izvajanje gibalne/športne 
aktivnosti 

Število pripomočkov F f % 

Dovolj 166 66,4 

Premalo 84 33,6 

Skupaj 250 100,0 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da sta dve tretjini učiteljev OPB (66,4 %) mnenja, da 
imajo na šolah dovolj raznolikih pripomočkov za izvajanje športne aktivnosti. Rezultat je 
pričakovan, menili smo, da bo rezultat celo nižji od dobljenega, tako da nas število 
odgovorov, da imajo premalo pripomočkov (33,6 %), ni presenetil.  

Vseeno odgovor na vprašanje, katere pripomočke najpogosteje uporabljajo, ne kaže, da večina 
učiteljev potem tudi uporablja raznolike pripomočke. Na vprašanje, katere pripomočke 
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najpogosteje uporabljajo za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB, je večina učiteljev 
OPB odgovorila, da najpogosteje uporabljajo žogo (96 %), kar je bil pričakovan odgovor 
glede na možnosti predvsem skupinskih aktivnosti, ki jih poznamo in izvajamo z žogo v 
osnovni šoli. Sledijo kolebnice (59 %) in obroči (37 %), česar nismo pričakovali v tako 
visokem številu, predvsem obročev ne, saj se obroči po našem mnenju največkrat uporabljajo 
v sklopu poligonov in štafetnih iger. V tem primeru bi pričakovali tudi večji delež uporabe 
drugih pripomočkov, ki se tudi uporabljajo pri izvedbi poligonov in štafetnih iger, vendar teh 
pripomočkov učitelji OPB niso navajali kot pogosto uporabljane. Pričakovano učitelji OPB 
najmanj uporabljajo malo prožno ponjavo, hodulje, male gole, švedske skrinje, klopi, frizbi 
(vse po 2 %), kotalke, hokejsko opremo, vortex in druge pripomočke (1 % ali manj).   

 

Graf 6: Pripomočki za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB po pogostosti uporabe 

Pri teh rezultatih se poraja vprašanje, ali je manjša uporaba raznolikih pripomočkov posledica 
slabe strokovne usposobljenosti za uporabo posameznega pripomočka pri izvedbi 
gibalne/športne aktivnosti. Najpogosteje uporabljani pripomočki so preprosti za uporabo, 
medtem ko uporaba na primer male prožne ponjave že zahteva dodatno znanje učitelja za 
pravilno uporabo. Poleg tega na uporabo posameznega športnega pripomočka vpliva tudi 
prostor, v katerem ga lahko uporabimo. Učitelji pri vrednotenju pogojev za izvedbo 
gibalne/športne aktivnosti v OPB v tej točki navajajo tudi težave s prostorom. Ali je primeren 
prostor zaseden v času OPB, ali pa primernega prostora za izvajanje gibalne/športne 
aktivnosti sploh nimajo (Graf 7, str. 52). V nadaljevanju smo preverili, kako učitelji OPB 
izvajajo gibalno/športno aktivnost in kakšne so po njihovem mnenju njihove kompetence s 
področja športa.  
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6.3 Izvedba gibalne/športne aktivnosti v OPB 

Sprostitveni del podaljšanega bivanja oz. čas namenjen prosti igri je najprimernejši za 
izvajanje gibalnih/športnih aktivnosti. Glede na dobljene podatke v raziskavi v tem času 
učenci največkrat igrajo moštvene igre z žogo (nogomet, košarko, med dvema ognjema) 
(79,4 %), kar potrdi trditev, da je najpogosteje uporabljen športni rekvizit v OPB žoga (96 %, 
Graf 6 str. 50). Pogosta je tudi izvedba gimnastične in atletske abecede (28,8 %), 
elementarnih (20,2 %) ter štafetnih iger (18,5 %). Menimo, da je pomembno predvsem to, da 
se učenci gibljejo, zato je tudi uporaba zgoraj navedenih gibalnih/športnih aktivnosti 
primerna, da dosežemo kar največji efektivni čas gibanja učencev. Težava se lahko pojavi pri 
štafetnih igrah, saj je efektivni čas gibanja po navadi nizek, saj učenci večinoma čakajo v 
koloni na izvedbo nalog.     

Tabela 5: Pogostost izvajanja gibalne/športne aktivnosti v OPB  

Pogostost  F f % 

Petkrat na teden 100 37,6 

Tri- do štirikrat na teden 81 30,4 

Ena- do dvakrat na teden 76 28,6 

Nikoli  9 3,4 

Skupaj 266 100,0 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

Na podlagi rezultatov 266 anket je 37,6 % učiteljev odgovorilo, da v povprečju vsak dan 
izvajajo gibalne/športne aktivnosti v OPB, od tri- do štirikrat na teden pa 30,5 %. Oba 
rezultata smo pričakovali, saj je sprostitvena dejavnost ena izmed vsakodnevnih dejavnosti 
podaljšanega bivanja in v okviru le-te učitelji večinoma izvajajo gibalno/športno aktivnost. 
Ena- do dvakrat izvaja gibalne aktivnosti 28,6 % anketiranih učiteljev, česar nismo 
pričakovali, saj menimo, da bi morala biti gibalna/športna aktivnost na urniku minimalno 
trikrat na teden. Skrb vzbujajoč je tudi podatek, da 3,4 % učiteljev v OPB nikoli ne izvaja 
gibalne/športne aktivnosti. Pri tem moramo biti pozorni tudi na to, koliko ur učitelji delajo v 
OPB, saj natanko ti, ki so odgovorili, da gibalne/športne aktivnosti ne izvajajo, v povprečju ne 
delajo niti 1 ure na dan v OPB. Vseeno menimo, da bi učitelji, ki so odgovorili, da ne izvajajo 
gibalne/športne aktivnosti oz., ki jo izvajajo enkrat do dvakrat na teden, morali povečati 
pogostost izvedbe gibalne/športne aktivnosti. Smernice glede vsakodnevnega gibanja 
mladostnikov so jasne, dnevno naj bi bili najmanj 60 minut zmerno do intenzivno telesno 
dejavni, tako da morajo to upoštevati tudi učitelji OPB. Po našem mnenju lahko ravno v času 
OPB učencem ponudimo kar največ gibalne/športne aktivnosti, ki se šteje k dnevnim 
potrebam gibanja posameznika.  
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Tabela 6: Mnenje učiteljev o lastni pogostosti izvajanja gibalne/športne aktivnosti v OPB  

Pogostost  F f % 

Dovolj 137 51,5 

Premalo 108 40,6 

Ne vem 21 7,9 

Skupaj 266 100,0 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

V hipotezi 1 trdimo, da je več kot polovica učiteljev OPB mnenja, da v OPB izvajajo dovolj 
gibalne/športne aktivnosti. Rezultati so pokazali, da je več kot polovica učiteljev OPB 
(51,5 %) mnenja, da jim gibalne/športne aktivnosti v OPB ni treba izvajati večkrat, kot jo že 
izvajajo, zato hipotezo 1 potrdimo. 

 

Graf 7: Razlogi, zakaj učitelji izvajajo premalo gibalne/športne aktivnosti v OPB 

Vseeno je pomembno upoštevati tudi odgovore tistih učiteljev, ki menijo, da v OPB 
premalokrat izvajajo gibalno/športno aktivnost ter razloge za to. Manj kot polovica učiteljev 
OPB je mnenja, da premalokrat izvajajo gibalno/športno aktivnost v OPB. Najpogostejši 
razlog, ki so ga navedli v anketi, je ta, da je zaseden primeren prostor oz. primernega prostora 
za izvajanje gibalne/športne aktivnosti nimajo (54,6 %). Sledi razlog, da je za izvedbo 
gibalne/športne aktivnosti na voljo premalo časa (19,4 %), kar je velikokrat pogojeno z 
velikim obsegom domačih nalog. Skoraj petnajst odstotkov učiteljev (14,8 %) ovirajo 
vremenske razmere in pri več kot polovici le-teh ta razlog sovpade s pomanjkanjem 
primernega prostora. Pri tem se poraja vprašanje, zakaj nihče od učiteljev OPB kot razlog ni 
navedel pomanjkanja lastnega znanja in/ali kompetenc za izvajanje gibalne/športne aktivnosti. 
Če bi učitelji OPB imeli dovolj ustreznega znanja, bi po našem mnenju lahko marsikatero 
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gibalno nalogo izvedli tudi v učilnici (na primer minuto za zdravje, aktivni odmor) in prostor 
ne bi bil ovira. Rezultati zadnjega vprašanja iz anketnega vprašalnika namreč kažejo, da več 
kot tretjina učiteljev OPB meni, da imajo premalo znanja s področja športne vzgoje za svoje 
delo. Tukaj tako lahko podvomimo o iskrenosti odgovorov na vprašanje o razlogih za manjšo 
pogostost izvajanja gibalne/športne aktivnosti. Vsaj kakšen anketiranec iz te tretjine bi lahko 
navedel, da ne izvaja dovolj gibalne/športne aktivnost zaradi lastnega znanja oz. neznanja 
in/ali pomanjkanja kompetenc.   

 

Graf 8: Izvajanje aktivnega odmora in minute za zdravje v OPB 

Preverili smo tudi poznavanje in izvajanje dveh najpogostejših gibalnih nalog, ki ju lahko 
izvajamo tudi v razredu. Rezultati zgornjega Grafa 8 kažejo, da učitelji OPB sicer poznajo 
aktivni odmor in minuto za zdravje, vendar ju večina ne izvaja. Pričakovali smo nižji rezultat 
pri »ne izvajam« in višjega pri »izvajam«, saj sta to dve gibalni obliki, ki ju lahko najlažje 
izvedemo v učilnici. Presenetljiv je tudi rezultat, da kar 4 % učiteljev OPB ne pozna minute 
za zdravje in 1,6 % ne pozna aktivnega odmora, pri čemer gre tako za razredne kot predmetne 
učitelje, ki so odgovorili, da aktivnosti ne poznajo.  

Tabela 7: Razdelitev razredov OPB med nižje, višje in kombinirane  

 Razredi F f % 

Nižji (1., 2., 3. razredi) 182 68,4 

Višji (4., 5. razred) 31 11,7 

Kombinirani razredi 53 19,9 

Skupaj 266 100,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 
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S hipotezo 2 trdimo, da med učitelji, ki poučujejo v različnih razredih OPB, prihaja do razlik 
v pogostosti rednega izvajanja gibalne/športne aktivnosti v času podaljšanega bivanja. Več 
kot polovica vseh učiteljev (68 %, Tabela 5, str. 51) je odgovorila, da redno izvaja 
gibalno/športno aktivnost (tri- ali večkrat na teden), zato smo se odločili, da preverimo tudi, 
kako je z izvajanjem v različnih razredih. Za nižje razrede smo vzeli prve tri razrede (tudi 
heterogene skupine mlajših učencev), za višje razrede pa 4. in 5. razrede oz. kombinacije 
obeh. Med odgovori so se pojavili tudi različno združeni razredi (npr. 1., 2. in 4. ali 3. in 4. 
razred), zato so ti odgovori v Tabeli 7 (str. 53) zbrani pod spremenljivko »kombinirani 
razredi«. Preverili smo, ali obstaja statistično pomembna razlika med učitelji nižjih, višjih in 
kombiniranih razredov v pogostosti izvajanja gibalne/športne aktivnosti. Dejstvo je, da vsi 
učenci enakovredno potrebujejo vsakodnevno gibanje, tudi z vidika priporočil stroke, tako da 
rezultat ne bi smel biti statistično pomemben.  

Tabela 8: Izvajanje gibalne/športne aktivnosti glede na razred OPB  

 Dnevi aktivnosti 

 Razredi  
5-krat na 

teden 

3- do 4-
krat na 
teden 

1- do 2-
krat na 
teden 

nikoli Skupaj  

Nižji (1., 2., 3. razredi) 27,1 % 21,1 % 18,8 % 1,6 % 68,6 % 

Višji (4., 5. razred) 4,1 % 3,0 %  3,8 % 0,8 % 11,7 % 

Kombinirani razredi 6,3 % 6,3 %  6,0 % 1,1 % 19,7 % 

Skupaj 37,5 % 30,4 % 28,6 % 3,5 % 100,0 % 

 

Tabela 9: Razlika v pogostosti izvajanja gibalne/športne aktivnosti glede na razred OPB 

 Vrednost 
Stopnje 
svobode 

Statistična 
značilnost 

Pearsonov χ2  3,629 6 0,727 

Iz rezultatov v Tabeli 9 lahko vidimo, da je vrednost χ
2 preizkusa hipoteze neodvisnosti 

statistično nepomembna (χ2 < χ
2, α = 0,05). Med učitelji OPB v različnih razredih se ne 

pojavljajo statistično značilne razlike glede na razred OPB in pogostost izvajanja 
gibalne/športne aktivnosti. Hipotezo 2 zavrnemo, rezultatov ne moremo posplošiti na 
osnovno množico. 

Hipotezi 3 in 4 predvidevata, da učiteljeva delovna doba (hipoteza 3) in učiteljeva strokovna 
izobrazba (hipoteza 4) vplivata na pogostost izvajanja gibalnih/športnih aktivnosti v OPB. Iz 
Grafa 1 (str. 41) je razvidno, da skoraj polovica anketiranih učiteljev (49,2 %) dela v OPB 
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med enim in tremi leti, medtem ko je učiteljev začetnikov manj kot petina (19,2 %). Največ 
učiteljev (38,5 %) dela v šolstvu od sedem do osemnajst let, in če pri tem upoštevamo S-
model profesionalnega razvoja učiteljev (Javrh, 2007), potem lahko sklepamo, da imajo že kar 
precej izkušenj in znanja s področja poučevanja.  

Ker smo v vzorec zajeli tudi različne strokovne profile učiteljev, smo raziskovali tudi 
morebitno povezanost z učiteljevo strokovno izobrazbo in pogostostjo izvajanja 
gibalnih/športnih aktivnosti v OPB. Pri interpretaciji rezultatov se opiramo tudi na pregled 
objavljenih predmetnikov posameznih študijskih smeri 1. in 2. stopnje v študijskem letu 
205/2016, saj sklepamo, da študenti pridobivajo različne kompetence in znanje s področja 
športa in gibanja v času študija. Kot smo ugotovili, se športne vsebine zelo razlikujejo od 
fakultete do fakultete, tudi poudarek na sami didaktiki športa je zelo različen. Pri tem ne 
smemo iti mimo dejstva, da smo v pregled zajeli samo predmetnike smeri, na katerih se 
pojavljajo športne vsebine, vendar poleg tega v OPB lahko poučujejo tudi pedagoški in 
strokovni delavci, ki med samim študijem niso deležni nobenih strokovnih usposabljanj s 
področja športa.  

Tabela 10: Izvajanje gibalne/športne aktivnosti glede na faze poučevanja učiteljev  

 Dnevi aktivnosti 

Faze poučevanja  
5-krat na 

teden 

3- do 4-
krat na 
teden 

1- do 2-
krat na 
teden 

nikoli Skupaj  

1. faza (1–3 leta) 33,3 % 43,2 % 19,6 % 3,9 % 100 % 

2. faza (4–6 let) 31,6 % 39,5 % 26,3 % 2,6 % 100 % 

3. faza (7–18 let) 40,2 % 26,5 % 29,4 % 3,9 % 100 % 

4. faza (19–30 let) 37,0 % 21,7 % 37,0 % 4,3 % 100 % 

5. faza (31–40 let) 44,8 % 24,2 % 31,0 % / 100 % 

 

Tabela 11: Razlika v pogostosti izvajanja gibalne/športne aktivnosti glede na faze poučevanja učiteljev 

 Vrednost 
Stopnje 
svobode 

Statistična 
značilnost 

Pearsonov χ2  10,995 12 0,529 

Iz rezultatov v Tabeli 11 lahko vidimo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti 

statistično nepomembna (χ2 < χ
2, α = 0,05). Med učitelji OPB v različnih razredih se ne 

pojavljajo statistično značilne razlike glede delovno dobo učiteljev OPB in pogostost 
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izvajanja gibalne/športne aktivnosti. Hipotezo 3 zavrnemo, rezultatov ne moremo 
posplošiti na osnovno množico.  

Vseeno lahko interpretiramo zajet vzorec, iz katerega je razvidno, da največji delež učiteljev z 
nižjo delovno dobo v šolstvu (od 1 do 6 let) tri- do štirikrat na teden izvaja gibalno/športno 
aktivnost v OPB, medtem ko večji delež učiteljev s srednjo in višjo delovno dobo (7 let in 
več) v primerjavi z mlajšimi učitelji izvaja gibalno/športno aktivnost vsak dan. Iz teh 
rezultatov lahko sklepamo, da se učitelji z nižjo delovno dobo še prilagajajo na izvajanje 
rednih aktivnosti ter iščejo različne načine, kako uskladiti vse obveznosti v času OPB. Po 
drugi strani pa je pri učiteljih z daljšo delovno dobo opaziti, da velik delež učiteljev izvaja 
gibalno/športno aktivnost samo 1- do 2-krat na teden, pri čemer se vprašamo, ali je to zaradi 
pomanjkanja časa oz. želje po izvedbi čim bolj raznolikih aktivnosti v OPB ali morda zato, 
ker enostavno ne želijo izvajati gibalne/športne aktivnosti zaradi preteklih izkušenj s 
pomanjkanjem prostora, preobremenjenostjo z domačimi nalogami in drugimi aktivnostmi ali 
zaradi kakšnih drugih razlogov.  

 

Graf 9: Izvajanje gibalne/športne aktivnosti glede na strokovno izobrazbo učiteljev 

Preverili smo tudi, ali učiteljeva izobrazba vpliva na pogostost izvajanja gibalne/športne 
aktivnosti v OPB. Iz Grafa 2 (str. 42) je razvidno, da je največ anketirancev po izobrazbi 
učiteljev razrednega pouka (52 %), sledijo učitelji predmetnega pouka (29,7 %) ter vzgojitelji 
predšolskih otrok (11,7 %). Preostali anketiranci so bili defektolog, pedagogi, socialni 
pedagog ter drugi strokovni delavci (skupaj 7,1 %). Glede na podatke iz predmetnikov 
različnih fakultet po Sloveniji lahko sklepamo, da največ ustrezne izobrazbe s področja športa 
in didaktike pridobijo učitelji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok (ki lahko 
poučujejo kot drugi strokovni delavci v 1. razredu osnovne šole) ter športni pedagogi. Nekaj 
športnih vsebin se sicer pojavlja tudi v sklopu predmetnikov socialnih pedagogov, pedagogov 
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za učence z različnimi posebnimi potrebami, dvopredmetnih učiteljev naravoslovnih 
predmetov, vendar je teh vsebin po našem mnenju premalo za kakovostno izvajanje 
gibalnih/športnih aktivnosti v OPB. 

Iz Grafa 9 (str. 56) lahko razberemo, da največji delež učiteljev razrednega pouka ter 
vzgojiteljev predšolskih otrok vsak dan izvaja gibalno/športno aktivnost, kar smo pričakovali, 
saj je pri mlajših učencih veliko učnih vsebin povezanih tudi z gibalnimi nalogami. 
Najmanjkrat izvajajo gibalno/športno aktivnost učitelji predmetnega pouka (med katere smo 
zajeli tudi športne pedagoge), defektologi in pedagogi. Pri tem moramo poudariti, da vzorec 
športnih pedagogov pričakovano pogosteje izvaja gibalno/športno aktivnost na teden, tako da 
je rezultat za predmetne učitelje višji od pričakovanega. Pri rezultatu za socialne pedagoge 
moramo tudi pojasniti, da smo imeli v vzorcu zajeto samo eno socialno pedagoginjo, ki 
poučuje v šolstvu dve leti, od tega eno leto v OPB, ter je kot razlog neizvajanja 
gibalne/športne aktivnosti v času OPB navedla lenobo oz. preutrujenost učencev. Pri takem 
odgovoru lahko podvomimo o njeni strokovni usposobljenosti za izvajanje gibalne/športne 
aktivnosti, saj z ustrezno motivacijo in pristopom učence ravno napolniš z energijo ter jim daš 
možnost, da se razgibajo.  

Tabela 12: Pogostost izvajanja gibalne/športne aktivnosti glede na strokovno izobrazbo učiteljev 

 Dnevi aktivnosti 

Strokovni naziv  
5-krat na 

teden 

3- do 4-
krat na 
teden 

1- do 2-
krat na 
teden 

nikoli Skupaj  

Učitelji razrednega 
pouka 

43,1 % 35,4 % 19,4 % 2,1 % 100 % 

Učitelji predmetnega 
pouka 

27,8 % 25,3 % 41,8 % 5,1 % 100 % 

Vzgojitelji predšolskih 
otrok 

45,2 % 19,4 % 35,5 % / 100 % 

Defektolog / 100,0 % / / 100 % 

Pedagog 33,3 % 16,7 % 50,0 % / 100 % 

Socialni pedagog / / / 100,0 % 100 % 

Drugo / 50,0 % 25,0 % 25,0 % 100 % 
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Tabela 13: Razlika v pogostosti izvajanja gibalne/športne aktivnosti glede na strokovno izobrazbo 
učiteljev 

 Vrednost Stopinje 
svobode 

Statistična 
značilnost 

Pearsonov χ2  58,634 18 0,000 

Iz rezultatov v Tabeli 13 lahko vidimo, da je vrednost χ
2 preizkusa hipoteze neodvisnosti 

statistično pomembna (α = 0,000). S tveganjem, manjšim od 0,00 %, lahko trdimo, da se med 
učitelji OPB pojavljajo statistično značilne razlike glede na strokovno izobrazbo in pogostost 
izvajanja gibalne/športne aktivnosti. Strokovna izobrazba in pogostost izvajanja 
gibalne/športne aktivnosti sta povezana. Hipotezo 4 obdržimo, rezultate lahko posplošimo 
na osnovno množico.  

Na podlagi rezultatov smo še dodatno razčlenili odgovore ter predpostavili, da najpogosteje 
izvajajo gibalno/športno aktivnost v OPB učitelji, ki so po strokovni izobrazbi učitelji 
razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok ter športni pedagogi, kar glede na študijske 
predmete, ki jih imajo s področja športa v času študija, v teoriji drži. 

Tabela 14: Izvajanje gibalne/športne aktivnosti glede na strokovno izobrazbo učiteljev 

 Dnevi aktivnosti 

Strokovna izobrazba  
5-krat na 

teden 

3- do 4-
krat na 
teden 

1- do 2-
krat na 
teden 

nikoli Skupaj  

Učitelji RP, vzgojitelji, 
športni pedagogi 

42,1 % 29,7 % 25,8 % 2,4 % 100 % 

Drugi  21,1 % 33,3 % 38,6 % 7,0 % 100 % 

 

Tabela 15: Razlika v pogostosti izvajanja gibalne/športne aktivnosti glede na strokovno izobrazbo 
učiteljev 

 Vrednost 
Stopnje 
svobode 

Statistična 
značilnost 

Pearsonov χ2  10,861 3 0,012 

Iz rezultatov iz zgornje tabele lahko vidimo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti 
statistično pomembna (α = 0,012). S tveganjem 1,2 % lahko trdimo, da se med učitelji OPB, 
ki so po izobrazbi učitelji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok ali športni pedagogi 
ter drugimi učitelji in strokovnimi delavci, ki lahko poučujejo v OPB, pojavljajo statistično 
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značilne razlike glede na strokovno izobrazbo in pogostost izvajanja gibalne/športne 
aktivnosti.  

V vsebinskem sklopu izvajanja gibalne/športne aktivnosti smo preverjali tudi hipotezo 9, ki 
pravi, da je pogostost izvedbe gibalne/športne aktivnosti v času podaljšanega bivanja odvisna 
od spola učitelja OPB. Menimo, da moški učitelji pogosteje izvajajo gibalno/športno aktivnost 
v OPB, saj predvidevamo, da so bili z vidika socializacije v obdobju otroštva bolj športno 
aktivni (Doupona Topič, 2015) in tudi sami potrebujejo več gibanja. Doupona Topičeva tudi 
pravi, da so dečki med igro športno aktivnejši kot deklice, saj dečki med igro prevzamejo 
različne vloge in se igrajo raje na prostem, da imajo več prostora za gibanje, medtem ko se 
deklice odločajo bolj za doživljajsko puste igre, predvsem v razredu ali na omejenem prostoru 
(posledično imajo manj gibalnih izkušenj kot dečki). Iz Tabele 1 (str. 40) lahko razberemo, da 
je bilo moških anketirancev manj kot 10 %, kar smo pričakovali, saj v OPB delajo večinoma 
učiteljice. Zaradi majhnega vzorca moških anketirancev rezultati ne morejo biti 
reprezentativni za osnovno množico.  

V Tabeli 16 smo rezultate predstavili z vidika deleža učiteljev po posameznem spolu. Nismo 
pričakovali takšnega rezultata, saj velik delež učiteljev (42,3 %) samo 1- do 2-krat na teden 
izvaja gibalno/športno aktivnost v primerjavi z deležem učiteljic (27,1 %). Pričakovali smo, 
da bo večina učiteljev več kot trikrat na teden izvajala gibalno/športno aktivnost. Kljub temu 
je delež učiteljev (38,5 %) večji od deleža učiteljic (37,5 %) pri vsakodnevni gibalni/športni 
aktivnosti. Menimo, da je prišlo do nižjega rezultata tudi zato, ker večina učiteljev ne poučuje 
ves čas v OPB, temveč so v OPB samo nekaj ur na teden zaradi doprinosa ur, kar so pokazali 
tudi rezultati. 

Tabela 16: Pogostost izvajanja gibalne/športne aktivnosti glede na spol učiteljev OPB 

 Dnevi aktivnosti 

Spol  
5-krat na 

teden 
3- do 4-krat 

na teden 
1- do 2-krat 

na teden 
nikoli Skupaj  

Moški 38,5 % 19,2 % 42,3 % 0,0 % 100,0 % 

Ženske  37,5 % 31,7 % 27,1 % 3,8 % 100,0 % 

Skupaj 37,6 %  30,5 % 28,6 % 3,4 % 100,0 % 

 

Tabela 17: Razlika v pogostosti izvajanja gibalne/športne aktivnosti glede na spol učiteljev OPB 

 Vrednost 
Stopnje 
svobode 

Statistična 
značilnost 

Pearsonov χ2  4,075 3 0,253 
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Iz rezultatov v Tabeli 17 lahko vidimo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti 

statistično nepomembna (χ2 < χ2, α = 0,05). Med učitelji in učiteljicami OPB se ne pojavljajo 
statistično značilne razlike glede na spol in pogostost izvajanja gibalne/športne aktivnosti. 
Hipotezo 9 zavrnemo, rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico.  

 

6.4 Vrednotenje kompetenc s področja športa 

Rezultati raziskave (Štemberger, 2003), v katero so bile vključene učiteljice, ki so v šolskem 
letu 2001/2002 poučevale v prvem triletju devetletne osnovne šole in so vodile tudi športno 
vzgojo, kažejo, da so učiteljice redko ali niso nikoli uporabljale strokovne revije s področja 
športne vzgoje za pridobivanje novih znanj in strokovnih kompetenc. Res je, da ima naša 
raziskava drugačen vzorec učiteljev, vendar vseeno menimo, da morajo učitelji svoje 
kompetence razvijati. Na podlagi dveh hipotez smo zato preverjali, kako učitelji sami 
vrednotijo lastne kompetence. 

V hipotezi 7 smo zapisali, da učitelji OPB, ki sodelujejo v projektih s športnimi vsebinami, 
menijo, da imajo dovolj znanja za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB. Osnovne šole 
se v zadnjih letih odločajo za sodelovanje v vedno več gibalno usmerjenih projektih ter 
promovirajo zdrav način življenja. Izvajajo dodatne športne programe, kot so Hura, prosti čas, 
Zlati sonček in Krpan, ter predmet Zdrav življenjski slog. Pri veliko gibalnih vsebinah 
sodeluje tudi nekaj državnih organizacij, med drugimi Zavod za šport Republike Slovenije 
Planica za programe športa otrok in mladine, Javna agencija Republike Slovenije za varnost 
prometa in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Menimo, da je močna krovna organizacija, še 
posebno takšna na državnem nivoju, potrebna za kakovostno in strokovno izvedbo 
programov. Vseeno je treba še dodatno izobraziti sodelujoči kader na posamezni šoli, da so 
kakovostno izvedene dejanske vsebine in posledično viden napredek. 

Nekateri anketirani učitelji so zapisali (104 učitelji), da njihova šola sodeluje v športnih 
projektih, od tega je 97 učiteljev zapisalo, v katerih. Dobljene podatke smo zbrali v tabelo za 
lažji pregled, v katerih projektih lahko sodelujejo šole oz. kot vzorčne primere projektov, ki 
jih lahko izvajajo tudi učitelji OPB. Športne vsebine lahko šole izvajajo pod okriljem državnih 
programov ali oblikujejo svoje projekte v okviru raznih razpisov. Lahko pa se tudi odločijo za 
izvedbo popolnoma individualnih aktivnosti, ki jih izvajajo na šoli kot del rednega programa. 
Izvirna primera sta na primer Tek ob četrtkih in Teden športa v OPB.  

Tabela 18: Pregled projektov s športnimi vsebinami 

Projekt Nosilec projekta/izvajalec  

Diham ples 
Plesna šola Kazina/Plesna šola Kazina in osnovne ter 
srednje šole vsako leto v času tedna mobilnosti. 

eTwinning – Let's play badminton 
7 osnovnih šol v sklopu eTwinning Erasmus+ 
programa. 
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Projekt Nosilec projekta/izvajalec  

Mednarodni projekt Fit Slovenija 
»Svet gibanja, svet veselja« 

FIT Slovenija/vrtci, osnovne šole. 

Gibanje treh generacij  

(Slovenska mreža zdravih šol) 

Nacionalni inštitut za javno zdravje/osnovne šole, 
vključene v mrežo. 

Hura, prosti čas 
Zavod za šport Republike Slovenije Planica za 
programe športa otrok in mladine/šole, društva ali 
zasebniki. 

Jesenska olimpijada Individualen projekt osnovne šole. 

Kolesarski izpit 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost 
prometa/osnovne šole ob pomoči staršev in občinskih 
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter 
policije. 

Krpan 
Zavod za šport Republike Slovenije Planica za 
programe športa otrok in mladine/šole, društva ali 
zasebniki. 

Olimpizem Individualen projekt osnovne šole. 

Otroška atletika Atletska zveza Slovenije/osnovne šole, posamezniki. 

Planinski krožek 
V okviru interesnih dejavnosti posamezne osnovne 
šole. 

Plesni dan Individualen projekt osnovne šole. 

Pohod treh generacij Individualen projekt osnovne šole. 

Prijateljski tek Individualen projekt osnovne šole. 

Razgibajmo življenje Individualen projekt osnovne šole. 

Sončkov tek Individualen projekt osnovne šole. 

Šolska olimpijada Individualen projekt osnovne šole. 

Šolska športna tekmovanja 
Zavod za šport Republike Slovenije Planica za 
programe športa otrok in mladine/šole, društva ali 
zasebniki. 

Šport in špas Zavod MEDIA ŠPORT/osnovne šole, vrtci, lokalne 
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Projekt Nosilec projekta/izvajalec  

skupnosti. 

Šport za zdravje Individualen projekt osnovne šole. 

Športna pomlad (športno 
plezanje) 

Individualen projekt osnovne šole. 

Športni razredi v 1. triadi Individualen projekt osnovne šole. 

Teden športa v OPB Individualen projekt osnovne šole. 

Tek ob četrtkih Individualen projekt osnovne šole. 

Tek podnebne solidarnosti Slovenska Karitas/osnovne šole in vrtci. 

Veter v laseh 

Športna unija Slovenije/športna društva, športne 
zveze, agencije za šport, osnovne šole, zasebniki, 
humanitarna društva ter organizacije in drugi, ki 
zagotovijo izvedbo akcije po organizacijski zasnovi. 

Z gibanjem do zdravja 

Nacionalni inštitut za javno zdravje/splošna javnost, 
premalo telesno dejavni odrasli in starostniki, 
zdravstveni in športni delavci, mediji, delovne 
organizacije, predstavniki lokalnih oblasti, društev in 
drugih nevladnih organizacij ter drugi. 

Zdrav življenjski slog 
Zavod za šport Republike Slovenije Planica za 
programe športa otrok in mladine/šole, društva ali 
zasebniki. 

Zdrava šola 
Nacionalni inštitut za javno zdravje/osnovne šole, 
vključene v mrežo. 

Zlati sonček 
Zavod za šport Republike Slovenije Planica za 
programe športa otrok in mladine/šole, društva ali 
zasebniki. 

 

Iz Tabele 18 je razvidno, da so projekti zelo raznoliki in veliko šol samostojno izvaja 
nekatere. Za izvajanje gibalnih/športnih aktivnosti v OPB so seveda potrebni ustrezno 
usposobljeni učitelji, zato nas je zanimalo tudi, ali se sami čutijo usposobljeni za to.  

Graf 10 prikazuje, koliko učiteljev se strinja s trditvijo, da se čutijo usposobljeni za izvajanje 
gibalnih/športnih aktivnosti v OPB. 
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Graf 10: Mnenje učiteljev o lastni usposobljenosti za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB 

Dobljeni rezultati kažejo, da se 80,3 % anketiranih učiteljev (skupaj jih je na vprašanje 
odgovorilo 239) strinja oz. popolnoma strinja s trditvijo, da se čutijo usposobljeni za izvajanje 
gibalnih/športnih aktivnosti v OPB. Samo 5,9 % se jih s trditvijo ne strinja oz. sploh ne 
strinja, medtem ko se jih 13,8 % včasih strinja, včasih pa ne. Rezultate smo pričakovali v 
takšnem obsegu, saj v OPB načeloma ni predvidenih zahtevnejših gibalnih/športnih aktivnosti 
in jih lahko izvaja večina učiteljev.  

 

Graf 11: Mnenja učiteljev o svojem znanju s področja športne vzgoje 

Pregled dobljenih odgovorov pri zadnjem anketnem vprašanju, pri katerem smo učitelje 
spraševali, ali imajo po njihovem mnenju za delo na področju športne vzgoje dovolj znanja, 
kaže drugačen trend. Od 191 učiteljev jih je nekaj več kot polovica menila, da imajo dovolj 
znanja za svoje delo, medtem ko jih ima 34,6 % premalo znanja, nekaj odgovorov je bilo 
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zapisanih pod »drugo«. Glede na zgornje odgovore, pri katerih je večina učiteljev mnenja, da 
so usposobljeni za izvajanje gibalnih/športnih aktivnosti v OPB, lahko na podlagi obeh 
rezultatov tako podvomimo o resničnosti odgovorov. Menimo namreč, da moraš na podlagi 
znanja izvajati prakso, in če nekdo meni, da ima znanja premalo, potem je logično sklepanje, 
da se tudi v praksi ne znajde najbolje. Vprašanje je, za katere gibalne/športne aktivnosti se 
anketirani učitelji čutijo dovolj usposobljeni. Preostali rezultati anketnega vprašalnika so 
pokazali, da učitelji slabše vrednotijo lastne kompetence s področja športa, tako da lahko 
podvomimo v veljavnost odgovorov na vprašanje o lastni usposobljenosti učiteljev OPB. 

Zaradi tako nasprotujočih si rezultatov glede usposobljenosti in znanja smo preverili tudi 

odvisnost ene trditve od druge s pomočjo Pearsonovega χ2 preizkusa. 

Tabela 19: Mnenja učiteljev OPB glede usposobljenosti za izvajanje in glede lastnega znanja o izvajanju 
gibalne/športne aktivnosti v OPB 

Usposobljenost za 
izvajanje 
gibalne/športne 
aktivnosti v OPB 

Znanje s področja gibalne/športne aktivnosti 

Dovolj znanja Premalo znanja Drugo Skupaj 

Sploh se ne 
strinjam 

/ 1,0 % / 1,0 % 

Se ne strinjam / 5,2 % 0,5 % 5,7 % 

Včasih se strinjam, 
včasih se ne 
strinjam 

2,1 % 11,5 % 0,5 % 14,1 % 

Strinjam se 19,4 % 12,0 % 5,2 % 36,6 % 

se popolnoma 
strinjam 

33,0 % 4,7 % 4,7 % 42,4 % 

Skupaj 54,5 % 34,4 % 10,9 % 100,0 % 

 

Tabela 20: Razlika v znanju med učitelji OPB, ki menijo, da so dovolj usposobljeni za izvajanje športnih 
vsebin, in tistimi, ki so nasprotnega mnenja 

 Vrednost 
Stopnje 
svobode 

Statistična 
značilnost 

Pearsonov χ2  67,985 8 0,000 
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Iz rezultatov v Tabeli 20 lahko vidimo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti 
statistično pomembna (α = 0,000). S tveganjem, manjšim od 0,0 %, lahko trdimo, da se 
pojavljajo statistično značilne razlike med učitelji OPB, ki menijo, da imajo dovolj znanja in 
so usposobljeni za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB, ter tistimi, ki menijo, da znanja 
nimajo dovolj. Učitelji z več znanja se čutijo tudi bolj usposobljeni za izvajanje 
gibalne/športne aktivnosti v OPB.  

Za potrditev hipoteze 7 smo primerjali odgovore pri vprašanju o izvajanju športnih projektov 
in mnenju o lastnem znanju. Izkazalo se je, da 45,5 % učiteljev OPB, ki sodelujejo pri 
izvajanju projektov s športnimi vsebinami, meni, da imajo dovolj znanja s tega področja. Tak 
odgovor smo pričakovali, saj v tematskih projektih po navadi sodelujejo ljudje s predhodnim 
znanjem področja.   

Tabela 21: Mnenja učiteljev OPB, ki so vključeni v izvajanje projektov s športnimi vsebinami, glede 
lastnega znanja o izvajanju gibalne/športne aktivnosti v OPB 

 Izvajanje projektov 

Znanje DA NE Skupaj  

Dovolj znanja 45,5 % 9,0 % 54,5 % 

Premalo znanja 21,2 % 13,2 % 34,4 % 

Drugo  7,4 % 3,7 % 11,1 % 

Skupaj 74,1 % 25,9 % 100,0 % 

 
Tabela 22: Razlika v znanju med učitelji OPB, ki so vključeni v izvajanje projektov s športnimi vsebinami 

 Vrednost 
Stopnje 
svobode 

Statistična 
značilnost 

Pearsonov χ2  10,679 2 0,005 

Iz rezultatov v zgornji tabeli lahko vidimo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti 
statistično pomembna (α = 0,005). S tveganjem 0,5 % lahko trdimo, da se pojavljajo 
statistično značilne razlike med učitelji OPB, ki sodelujejo v izvedbi projektov s športnimi 
vsebinami, in njihovem mnenju o lastnem znanju s področja gibalne/športne aktivnosti, ter 
učitelji OPB, ki ne sodelujejo pri izvedbi projektov s športnimi vsebinami. Hipotezo 7 
obdržimo, rezultate lahko posplošimo na osnovno množico.  

Hipotezo 11, v kateri trdimo, da učitelji OPB, ki so po izobrazbi vzgojitelji predšolskih otrok, 
športni pedagogi ali učitelji razrednega pouka, višje ocenjujejo lastne kompetence s področja 
športa kot preostali učitelji OPB, smo postavili na podlagi pregledanih predmetnikov različnih 
študijskih smeri. Videli smo namreč, da bodoči učitelji razrednega pouka, vzgojitelji 
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predšolskih otrok ter športni pedagogi v času študija pridobijo več znanja s področja športa in 
tudi več konkretnih izkušenj glede na predpisane predmete glede na druge študijske smeri, 
zato smo mnenja, da se tudi v praksi kaže boljša usposobljenost učiteljev razrednega pouka, 
vzgojiteljev predšolskih otrok in športnih pedagogov pri izvajanju gibalne/športne aktivnosti. 
Rezultati ankete so pokazali, da učitelji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok ter 
športni pedagogi menijo, da imajo dovolj znanja za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v 
OPB. Po drugi strani se je izkazalo, da so drugi učitelji in strokovni delavci mnenja, da imajo 
za izvajanje gibalne/športne aktivnosti premalo znanja. Nekaj učiteljev je tudi pod možnostjo 
»drugo« napisalo, da znanja ni nikoli dovolj in da bi potrebovali dodatno znanje za vodenje 
višjih razredov v osnovni šoli.  

Tabela 23: Mnenje učiteljev z različno strokovno izobrazbo o svojem znanju s področja športne vzgoje 

 

* RP – učitelji razrednega pouka, VZ – vzgojitelji predšolskih otrok, ŠP – športni pedagogi 

 

Tabela 24: Mnenja učiteljev OPB z različno strokovno izobrazbo glede lastnega znanja o izvajanju 
gibalne/športne aktivnosti v OPB 

 Strokovna izobrazba učiteljev OPB 

Znanje RP, VZ, ŠP Drugi 

Dovolj znanja 62,9 % 22,5 % 

Premalo znanja 25,8 % 67,5 % 

Drugo  11,3 % 10,0 % 

Skupaj 100,0 % 100,0 % 

Legenda: RP – učitelj razrednega pouka, VZ – vzgojitelj predšolskih otrok, ŠP – športni pedagog 
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Tabela 25: Razlika v znanju s področja športne vzgoje med učitelji OPB z različno strokovno izobrazbo 

 Vrednost 
Stopnje 
svobode 

Statistična 
značilnost 

Pearsonov χ2  25,423a 2 0,000 

Iz rezultatov v Tabeli 25 lahko vidimo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti 
statistično pomembna (α = 0,000). S tveganjem, manjšim od 0,0 %, lahko trdimo, da se med 
učitelji OPB, ki so po izobrazbi učitelji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok ali 
športni pedagogi, ter drugimi učitelji in strokovnimi delavci, ki lahko poučujejo v OPB, 
pojavljajo statistično značilne razlike glede na strokovno izobrazbo in znanje s področja 
gibalne/športne aktivnosti. Hipotezo 11 obdržimo, rezultate lahko posplošimo na osnovno 
množico. 

 

6.5 Vrednotenje lastne gibalne/športne aktivnosti učiteljev OPB 

Lasten življenjski stil in aktivno preživljanje prostega časa učiteljev po našem mnenju 
vplivata na izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB. Zato smo pri preverjanju hipoteze 5 
(učitelji OPB z različno strokovno izobrazbo so največ kompetenc s področja športa pridobili 
s svojim življenjskim stilom) preverili, kako aktivni so učitelji v prostem času.  

Tabela 26: Povprečen tedenski čas učiteljev OPB za ukvarjanje s športom oz. športnimi aktivnostmi 

Povprečen čas na teden F f % 

5 ur ali več 55 28,1 

3 do 4 ure 79 40,3 

1 do 2 uri 44 22,4 

Manj kot 1 uro 16 8,2 

Nikoli  2 1,0 

Skupaj 196 100,00 

Legenda: f – frekvenca ali število vrednosti, f % – delež vrednosti 

Rezultati so pokazali, da se večina anketirancev (68,4 %) v povprečju tedensko s športom oz. 
športnimi aktivnostmi ukvarja tri ure ali več (Tabela 26). Pri tem se je izkazalo, da se učitelji, 
ki so po izobrazbi učitelji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok ali športni pedagogi, 
med tednom ne ukvarjajo več s športno aktivnostjo kot drugi učitelji in strokovni delavci 
(Tabela 27, str. 68).  
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O dobljenih rezultatih lahko podvomimo, saj tako skoraj 70 % anketiranih učiteljev OPB trdi, 
da je športno aktivnih tri ure ali več na teden, kar po kriterij v nacionalnih in mednarodnih 
raziskavah (Sila, 2010b) sodi v redno športno dejavnost. Menimo, da bi bili rezultati drugačni, 
po našem mnenju nižji od dobljenih, če bi pri njih dejansko merili efektiven čas gibanja med 
športnimi aktivnostmi. Rezultati tudi kažejo drugačno sliko od slovenskega povprečja glede 
na 17. študijo o športnorekreatvini dejavnosti v Sloveniji (prav tam), v kateri se je le dobra 
tretjina (33,3 %) Slovencev, starih 15 let in več, opredelila, da se redno ukvarjajo s športno 
aktivnostjo, torej trikrat ali večkrat na teden. Če pogledamo podatke iz te raziskave za bolj 
izobražene, med katere sodijo prebivalci z višjo šolo ali več in med katere lahko uvrstimo tudi 
naše anketirance, se je v letu 2008 redno ukvarjalo s športno aktivnostjo 41,4 % prebivalcev, 
kar je še vedno precej nižji delež od dobljenega v naši raziskavi.  

Tabela 27: Povprečen tedenski čas ukvarjanja s športom oz. športnimi aktivnostmi glede na strokovno 
izobrazbo učiteljev OPB 

 Strokovna izobrazba učiteljev OPB 

Povprečen čas ukvarjanja s 
športom na teden 

RP, VZ, ŠP Drugi 

3 ure ali več 68,2 % 69,0 % 

Manj kot 3 ure 31,8 % 31,0 % 

Skupaj 100,0 % 100,0 % 

Legenda: RP – učitelj razrednega pouka, VZ – vzgojitelj predšolskih otrok, ŠP – športni pedagog 

Od vseh anketirancev je samo ena učiteljica napisala, da se v prostem času nikoli ne ukvarja s 
športom oz. športnimi aktivnostmi, štirinajst učiteljic in en učitelj pa v povprečju manj kot 1 
uro svojega prostega časa na teden nameni ukvarjanju s športom oz. športnimi aktivnostmi.  

Kot vidimo iz rezultatov v zgornji tabeli, ni velikih razlik med redno aktivnimi učitelji 
razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok in športnimi pedagogi ter drugimi učitelji in 
strokovnimi delavci. Več kot dve tretjini obeh skupin se po njihovem mnenju redno ukvarja s 
športom oziroma športnimi aktivnostmi v prostem času. Tudi tukaj lahko podvomimo o 
rezultatih, saj je delež res visok v primerjavi s slovenskim povprečjem iz zadnje dostopne 
raziskave o športnorekreativni dejavnosti Slovencev (Sila, 2010b).  

Rezultati bi lahko bili boljši od povprečja, če bi bil naš vzorec učiteljev mlajši, saj so po 
navadi mlajši dejavnejši, zato smo preverili tudi, ali starost učiteljev OPB vpliva na pogostost 
ukvarjanja s športom oz. športno aktivnostjo.  
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Tabela 28: Povprečje starosti anketirancev 

 Povprečje 
Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Skupaj 
odgovorov 

Starost  38,2 leti 9,8 24 let 60 let 266 

 
Povprečna starost anketiranih učiteljev OPB je 38,2 leta, ki je izračunana na razponu starosti 
od 24 do 60 let, kar pomeni, da smo v vzorec zajeli različno stare učitelje. V nadaljevanju smo 
primerjali tudi gibalno aktivnost glede na starostne razrede, ki smo jih razdelili na desetletja.  

 

Graf 12: Pogostost ukvarjanja s športom oz. športno aktivnostjo v prostem času glede na starost učiteljev 
OPB 

Več kot trikrat na teden se giblje dobrih 71 % učiteljev, starih med 31 in 50 let, visoka deleža 
sta tudi v starostnih skupinah mlajših učiteljev (od 21 do 30 let) ter starejših učiteljev (od 51 
do 60 let), saj se jih več kot 61 % več kot trikrat na teden ukvarja s športom oz. športno 
aktivnostjo. Podatek za starejšo skupino je višji od pričakovanega, pričakovali smo tudi, da bo 
najaktivnejša najmlajša skupina učiteljev. Vodovnikova (2014) je v svoji raziskavi o športni 
aktivnosti razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje ugotovila, da ne prihaja 
do statističnih razlik med različno starimi učitelji glede na pogostost ukvarjanja s športom (p 
= 0,565). Tudi naša raziskava kaže, da statističnih razlik med različno starimi učitelji OPB 
glede na pogostost ukvarjanja s športom ni (p = 0,398). Po drugi strani je raziskava 
Slovenskega javnega mnenja iz leta 2008 pokazala (Sila, 2010b), da obstaja statistična 
povezanost med staranjem in pogostostjo športne dejavnosti in da s starostjo upada pogostost 
pri ljudeh, ki so občasno oz. neredno aktivni. Pri starostnikih, ki so redno športno aktivni, je 
upad manjši, iz česar lahko sklepamo, da dobre navade težje opustimo. Zato moramo že 
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učencem predstaviti pomen rednega gibanja in jih naučiti, da je gibanje pomembno za celo 
življenje. 

 

Graf 13: Pogostost ukvarjanja s posameznim športom oz. športno aktivnostjo 

 

Učitelje OPB smo povprašali tudi, s katerim športom oz. gibalno/športno aktivnostjo se v 
prostem času pogosto ukvarjajo (Graf 13, str. 70). Učitelji OPB se v prostem času pogosto 
ukvarjajo s hojo (95,9 %), kolesarjenjem (55,73 %), igrami z žogo (49,2 %) in tekom 
(44,3 %). Pričakovali smo, da se bo več učiteljev pogosto ukvarjalo tudi z vodeno vadbo, 
glede na to, da so na vprašalnik odgovarjale večinoma učiteljice. Pri drsanju in smučanju smo 
pričakovali več odgovorov redko, saj sta aktivnosti pogojeni z letnim časom, vseeno nas je 
presenetilo, da se več kot polovica učiteljev nikoli ne ukvarja z drsanjem (61,4 %). Med 
možnostjo »drugo« so anketiranci zapisali, da se ukvarjajo tudi z borilnimi veščinami, tekom 
na smučeh, plezanjem in golfom.  

Ker nas je zanimalo tudi to, ali se pojavljajo razlike med učitelji z različno strokovno 
izobrazbo in njihovim mnenjem o vplivu življenjskega stila na njihovo znanje za izvajanje 
športne aktivnosti v OPB, smo preverili tudi to povezavo. 
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Tabela 29: Učitelji OPB z različno strokovno izobrazbo in njihovo mnenje o vplivu življenjskega stila na 
njihovo znanje za izvajanje športne aktivnosti v OPB 

 
Vpliv življenjskega stila na znanje za izvajanje športne 

aktivnosti v OPB 

Strokovni naziv  
Najmanjši 

vpliv 
Majhen 

vpliv 
Srednji 

vpliv 
Velik 
vpliv 

Največji 
vpliv  

Učitelji razrednega 
pouka 

1,0 % 4,0 % 36,6 % 30,7 % 27,7 % 

Učitelji predmetnega 
pouka 

/ 6,2 % 15,4 % 26,2 % 52,3 % 

Vzgojitelji predšolskih 
otrok 

4,5 % / 27,3 % 13,6 % 54,5 % 

Defektolog / / 100,0 % /  /  

Pedagog / 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 

Drugo / / /  / 100,0 % 

Skupaj 1,0 % 4,6 % 28,1 % 26,5 % 39,8 % 

Izkazalo se je, da skoraj 40 % učiteljev, ne glede na njihovo strokovno izobrazbo, meni, da 
ima njihov življenjski stil, torej ukvarjanje s športom v prostem času, samoiniciativno 
izobraževanje o športnih vsebinah, največji vpliv na njihovo znanje. Rezultat nas je presenetil, 
saj je višji od pričakovanega. Menili smo, da bo večina učiteljev mnenja, da njihov življenjski 
stil vpliva le posredno in da so večino znanja pridobili v času študija ali s poklicnim 
usposabljanjem.  

Tabela 30: Mnenje učiteljev OPB z različno strokovno izobrazbo glede vpliva življenjskega stila na 
njihovo znanje za izvajanje športne aktivnosti v OPB 

 Vrednost 
Stopnje 
svobode 

Statistična 
značilnost 

Pearsonov χ2  31,667 20 0,047 

Iz rezultatov v Tabeli 30 lahko vidimo, da je vrednost χ
2 preizkusa hipoteze neodvisnosti 

statistično pomembna (α = 0,047). S tveganjem 0,47 % lahko trdimo, da se pojavljajo 
statistično značilne razlike med učitelji OPB z različno strokovno izobrazbo glede vpliva 
njihovega življenjskega stila na znanje s področja športa. Hipotezo 5 obdržimo, rezultate 
lahko posplošimo na osnovno množico.  
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S hipotezo 8 trdimo, da učitelji OPB, ki se v zasebnem življenju aktivno (vsaj 3 ure na teden 
ali več) ukvarjajo s športom, menijo, da imajo dovolj znanja za izvajanje gibalne/športne 
aktivnosti v OPB. Kar izvajamo v praksi, po našem mnenju tudi bolje obvladamo. Učitelji se 
morajo zavedati pomena lastne gibalne aktivnosti, saj vpliva na njihovo psihofizično 
kondicijo in posledično lahko svoje znanje in interese prenesejo tudi na mnoge generacije 
učencev. Vodovnikova (2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da se razredni učitelji na teden v 
povprečju 3 ure ali več ukvarjajo s športom oz. so gibalno aktivni, kar lahko potrdimo tudi z 
našo raziskavo, v kateri smo prišli do zaključka, da se 63,4 % anketirancev, ki so po izobrazbi 
učitelji razrednega pouka, na teden ukvarja s športom oz. športno aktivnostjo 3 ure ali več. 

 

 

Graf 14: Mnenje učiteljev OPB, ki so različno aktivni, glede lastnega znanja o izvajanju gibalne/športne 
aktivnosti v OPB 

 

Vseeno o rezultatu lahko podvomimo, saj lastno izvajanje športne aktivnosti ne more biti 
dovolj za strokovno znanje za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB. Lastna aktivnost je 
seveda dober pogoj za večje zanimanje za športno aktivnost na splošno, vendar smo mnenja, 
da je delež učiteljev, ki menijo, da imajo dovolj znanja samo zaradi lastne redne gibalne 
aktivnosti, prevelik z vidika strokovne usposobljenosti za izvajanje gibalne/športne aktivnosti 
v OPB. Po našem mnenju bi morali biti podlaga za znanje študij in nadaljnja strokovna 
usposabljanja.  
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Tabela 31: Učitelji OPB, ki so različno aktivni, in njihovo mnenje glede lastnega znanja za izvajanje 
gibalne/športne aktivnosti v OPB 

 Znanje 

Povprečen čas 
ukvarjanja s 

športom na teden 
Dovolj znanja 

Premalo 
znanja 

Drugo Skupaj 

3 ure ali več 38,7 % 21,5 % 8,4 % 68,6 % 

Manj kot 3 ure 15,7 % 13,1 % 2,6 % 31,4 % 

Skupaj 54,4 % 34,6 % 11,0 % 100,0 % 

 

Tabela 32: Mnenje učiteljev OPB, ki so različno aktivni, glede lastnega znanja za izvajanje 
gibalne/športne aktivnosti v OPB 

 Vrednost 
Stopnje 
svobode 

Statistična 
značilnost 

Pearsonov χ2  2,162 20 0,339 

Iz rezultatov v zgornji tabeli lahko vidimo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti 

statistično nepomembna (χ2 < χ2, α = 0,05). Med učitelji in učiteljicami OPB se ne pojavljajo 
statistično značilne razlike glede na njihovo aktivnost v prostem času in znanje o izvajanju 
gibalne/športne aktivnosti. Hipotezo 8 zavrnemo, rezultatov ne moremo posplošiti na 
osnovno množico.  

Za preverjanje hipoteze 10 (učitelji OPB, ki se v prostem času ukvarjajo s športom 3 ure na 
teden ali več, pogosteje izvajajo gibalno/športno aktivnost v času podaljšanega bivanja kot 
učitelji OPB, ki so manj telesno aktivni) smo pregledali pogostost gibalne aktivnosti učiteljev 
v prostem času ter kolikokrat tisti, ki se tri ure ali več na teden gibljejo, izvajajo 
gibalno/športno aktivnost v OPB. Kot smo zapisali že v zgornjih interpretacijah, je več kot 
polovica vseh anketirancev v povprečju gibalno aktivna tri ure na teden ali več. Iz tega 
podatka lahko sklepamo, da bo visok tudi delež učiteljev, ki gibalno/športno aktivnost 
izvajajo pogosteje v OPB. 

Kar 40,3 % učiteljev, ki so v prostem času aktivni 3 ure ali več na teden, izvaja 
gibalno/športno aktivnost v OPB petkrat na teden (Tabela 33, str. 74). Največ učiteljev OPB, 
ki so v povprečju med tednom manj gibalno aktivni, pa večinoma (40,4 %) izvaja 
gibalno/športno aktivnost trikrat do štirikrat, šele nato sledi delež učiteljev, ki gibalno/športno 
aktivnost izvajajo vsak dan. Visok delež učiteljev, ki gibalno/športno aktivnost izvajajo samo 
enkrat do dvakrat na teden, je povezan tudi z manjšim obsegom ur v OPB, vendar po našem 
mnenju lahko vseeno v svoj čas v OPB vključijo vsaj tako imenovano minuto za zdravje ali 
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hitro razgibavanje namesto pasivnega odmora. Rezultati so pričakovani, saj menimo, da tisti, 
ki se več gibljejo v prostem času, posledično tudi izvajajo več gibalne/športne aktivnosti v 
OPB. 

Tabela 33: Izvajanje gibalne/športne aktivnosti glede na lastno aktivnost učiteljev OPB 

 Dnevi aktivnosti 

Lastna aktivnost  
5-krat na 

teden 

3- do 4-
krat na 
teden 

1- do 2-
krat na 
teden 

nikoli Skupaj  

3 ure ali več 40,3 % 26,9 % 31,3 % 1,5 % 100 % 

Manj kot 3 ure 30,6 % 40,4 % 29,0 % / 100 % 

 

Tabela 34: Razlika v pogostosti izvajanja gibalne/športne aktivnosti glede na strokovno izobrazbo 
učiteljev 

 Vrednost 
Stopnje 
svobode 

Statistična 
značilnost 

Pearsonov χ2  10,861 3 0,012 

Iz rezultatov v Tabeli 34 lahko vidimo, da je vrednost χ2 preizkusa hipoteze neodvisnosti 
statistično pomembna (α = 0,012). S tveganjem 1,2 % lahko trdimo, da se pojavljajo 
statistično značilne razlike med učitelji OPB glede na njihovo gibalno aktivnost v prostem 
času in pogostostjo izvajanja gibalne/športne aktivnosti v OPB. Hipotezo 10 obdržimo, 
rezultate lahko posplošimo na osnovno množico.  

 

6.6 Poznavanje in udeležba na strokovnih izpopolnjevanjih  

Rezultati raziskave (Štemberger, 2003), v katero so bile vključene učiteljice, ki so v šolskem 
letu 2001/2002 poučevale v prvem triletju devetletne osnovne šole in so vodile tudi športno 
vzgojo, kažejo, da so se le redko udeleževale stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja 
športne vzgoje.   

Pri naši raziskavi smo predpostavljali, da na pridobivanje znanja s področja izvajanja 
gibalne/športne aktivnosti vpliva tudi udeležba na strokovnih seminarjih, zato v hipotezi 6 
trdimo, da večina učiteljev OPB meni, da bi se morali udeležiti še kakšnega izobraževanja s 
področja športa. Izkazalo se je, da so anketiranci mnenja, da seminarji nimajo večjega vpliva 
na njihovo znanje. Samo 25,6 % vseh anketirancev je mnenja, da imajo seminarji velik (4) oz. 
največji vpliv (5) na njihovo znanje (Graf 4, str. 48). Pričakovali smo večji delež učiteljev, ki 
bi bil mnenja, da imajo seminarji vpliv na njihovo znanje, saj je osnova za uspešno praktično 
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izvedbo vsebin seveda dobra teoretična podkrepljenost. V sklopu enega izmed vprašanj iz 
anketnega vprašalnika nas je zanimalo, koliko strokovnih izobraževanj, povezanih z 
gibalnim/športnim področjem, so se anketiranci udeležili v preteklih dveh letih. Rezultati so 
potrdili, da je udeležba nizka. Največ učiteljev se je v preteklih dveh letih udeležilo enega 
strokovnega izpopolnjevanja s področja gibalne/športne aktivnosti (47 učiteljev OPB). V 
podobni raziskavi Štembergerjeve (2003) se je tudi izkazalo, da se učiteljice razrednega pouka 
redko udeležujejo stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja športne vzgoje. Res je, da 
sta vzorca anketirancev različna, vendar rezultati obeh raziskav vseeno kažejo določen trend o 
udeležbi na strokovnih usposabljanjih učiteljev in strokovnih delavcev v osnovnih šolah. 

 

Graf 15: Udeležba in želja po udeležbi na strokovnih izobraževanjih, povezanih z gibalnim/športnim 
področjem 

Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da je želja po udeležbi na seminarjih nizka, saj je v 
povprečju le četrtina anketiranih učiteljev OPB izrazila željo po udeležbi na enem ali več 
seminarjih. Glede na usmeritve o razvoju ključnih kompetenc (Key Competencies, 2002) 
menimo, da je za razvoj učiteljskih strokovnih kompetenc izredno pomemben predvsem 
razvoj ključne kompetence učenje učenja, v okviru katere učitelji pridobivajo nova znanja in 
spretnosti. Z zavedanjem svojih pomanjkljivosti v znanju na gibalnem/športnem področju 
lahko učitelji šele oblikujejo svoje zahteve po dodatnem usposabljanju.   

Tudi rezultati glede udeležbe in želje po udeležbi na posameznih temah s področja 
gibalne/športne aktivnosti so nepričakovano nizki glede na število anketirancev.  
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Graf 16: Udeležba učiteljev OPB na strokovnih izobraževanjih s področja športa 

Kot vidimo na Grafu 16, se je posameznih tematik s področja športa udeležilo v povprečju 
slabih 17 % anketirancev, kar je manjši delež od pričakovanega glede na raznoliko ponudbo 
strokovnih izobraževanj s področja športa. Največ učiteljev OPB se je udeležilo strokovnega 
izpopolnjevanja s področja plesa (31,3 %) ter predavanj o načrtovanju in izvedbi šole v naravi 
(26,5 %). Najmanjkrat so se udeležili predavanj o gimnastiki (6,9 %), rolanju (7,5 %) in 
drsanju (9,2 %).  

 
Graf 17: Želja učiteljev OPB glede udeležbe na strokovnih izobraževanjih s področja športa 

Po drugi strani je zanimanje za enaka izobraževanja, enake teme s področja športa razmeroma 
visoko. Kot je razvidno z zgornjega grafa, se v povprečju malo več kot polovica učiteljev želi 
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udeležiti posameznih usposabljanj. Učitelji se najbolj želijo udeležiti strokovnih 
izpopolnjevanj s področja plesa (61,2 %), motorike (67,9 %) in iger z žogo (62,3 %), najmanj 
pa s področja drsanja (31,8 %) in smučanja (34,8 %). Menimo, da je vzrok za to tudi dejstvo, 
da se drsanje in smučanje po navadi izvajata v okviru športnih dni in zimskih šol v naravi, na 
katerih so prisotni učitelji smučanja ter športni pedagogi in potem razrednikom in 
spremljevalcem ni treba obvladati ustreznih pristopov za poučevanje. Vseeno smo preverili 
statistično povezanost med željo po udeležbi na strokovnih izpopolnjevanjih ter samo potrebo 
po izobraževanju.  

Tabela 35: Mnenje učiteljev OPB o potrebi po izobraževanju in izraženi želji glede udeležbe na specifičnih 
izobraževanjih s področja športa 

 
Ali mislite, da bi se morali kot učitelj OPB udeležiti še 

kakšnega izobraževanja s področja športa? 

Želja po udeležbi na 
strokovnih 
izpopolnjevanjih 

Da, moral bi se Ne, ni potrebno Ne vem 

Zlati sonček, Krpan 32,4 % 31,0 % 36,6 % 

Šola v naravi 34,3 % 20,9 % 44,8 % 

atletika 35,4 % 29,2 % 35,4 % 

gimnastika 29,2 % 33,3 % 37,5 % 

igre z žogo 32,6 % 27,0 % 40,4 % 

ples 40,7 % 29,1 % 30,2 % 

motorika 30,9 % 28,7 % 40,4 % 

smučanje 43,8 % 16,7 % 39,6 % 

pohodništvo 35,2 % 22,5 % 42,3 % 

plavanje 37,1 % 25,7 % 37,1 % 

drsanje 40,9 % 29,5 % 29,5 % 

rolanje 37,0 % 31,5 % 31,5 % 

kolesarjenje 31,8 % 25,8 % 42,4 % 

didaktične vsebine 34,2 % 23,7 % 42,1 % 

drugo 34,1 % 24,2 % 41,8 % 
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Tabela 36: Mnenje učiteljev OPB, ki so izrazili željo po dodatnih specifičnih izobraževanjih glede potrebe 
po udeležbi še kakšnega izobraževanja s področja športa 

Želja po udeležbi na  
Vrednost 

Pearsonovega χ2 
Stopnje svobode 

Statistična 
značilnost 

Zlati sonček, Krpan 0,289 2 0,865 

Šola v naravi 8,461 2 0,015 

atletika 0,992 2 0,609 

gimnastika 0,683 2 0,711 

igre z žogo 3,547 2 0,170 

ples 5,425 2 0,066 

motorika 2,821 2 0,244 

smučanje 7,087 2 0,029 

pohodništvo 5,947 2 0,051 

plavanje 3,331 2 0,189 

drsanje 3,159 2 0,206 

rolanje 1,879 2 0,391 

kolesarjenje 1,948 2 0,378 

didaktične vsebine 5,366 2 0,068 

drugo 7,371 2 0,025 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da statistično značilne razlike obstajajo samo pri treh 
področjih strokovnih izpopolnjevanj. Za strokovna izpopolnjevanja s področja šole v naravi, 
smučanja in drugih izobraževanj, med katera sodijo vsa preostala izobraževanja, ki jih nismo 
posebej opredelili, lahko zavrnemo ničelno hipotezo in rezultat posplošimo na osnovno 
množico s tveganjem, ki je enako oz. manjše od 2,9 %. Za preostale vsebine ne obstajajo 
statistično značilne razlike, zato na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo 6 zavrnemo. 

Deleži odgovorov učiteljev, ki si želijo dodatnih izobraževanj s posameznih področij in 
njihovo mnenje glede potrebe po dodatnih izobraževanjih, so nižji od pričakovanih. 
Pričakovali smo, da bo večji del anketiranih učiteljev OPB menil, da bi se morali udeležiti še 
kakšnega izobraževanja s področja športa, glede na to, da si želijo dodatnih izobraževanj.  
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Graf 18: Mnenje učiteljev OPB o dodatni udeležbi na strokovnih izpopolnjevanjih s področja športa 

Glede na dobljene rezultate o udeležbi in želji po udeležbi so nas presnetili tudi odgovori na 
samo vprašanje, ali učitelji OPB menijo, da bi se morali udeležiti še kakšnega strokovnega 
izpopolnjevanja s področja športa. Skoraj enakovredno na tretjine so bili izbrani vsi trije 
možni odgovori, pri čemer nas najbolj preseneča delež odgovorov »ne vem« (37,4 %). Ob 
številnih odgovorih na to trditev lahko namreč podvomimo o zaupanju anketiranih učiteljev 
OPB v lastno znanje in kompetence s področja športa, saj naj bi učitelji vedeli, za katero snov 
in kako morajo biti usposobljeni, da bodo v praksi kakovostno izvajali vsebine. 

Na podlagi dobljenih rezultatov naše raziskave lahko zaključimo, da se med anketiranimi 
učitelji OPB kaže želja po dodatnih specifičnih strokovnih izobraževanjih, kljub temu da 
samo slaba tretjina meni, da bi se kot učitelji OPB dejansko morali udeležiti še kakšnega 
izobraževanja s področja športa.   
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7 PRIPOROČILA IN SKLEPI 
 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali imajo učitelji OPB primerno razvite kompetence 
za izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti in katere pristope pri poučevanju in izvajanju 
gibalne/športne dejavnosti v OPB uporabljajo. Želeli smo tudi ugotoviti, kako učitelji OPB 
ocenjujejo pomembnost gibanja in ali na oceno pomembnosti gibanja vplivajo različni 
dejavniki – delovna doba, vrsta izobrazbe, lasten življenjski stil, kompetence, uporaba 
pripomočkov.  

Raziskavo in interpretacijo dobljenih rezultatov smo razdelili na več vsebinskih področij in 
dobljeni rezultati so pokazali: 

• načrtovanje gibalne/športne aktivnosti v OPB – učitelji OPB največkrat sami ali v 
sodelovanju z drugim učiteljem v OPB načrtujejo gibalne/športne vsebine, pri tem 
znanje in izkušnje največkrat črpajo iz lastnega življenjskega stila in ne toliko iz 
študija oz. strokovnih izpopolnjevanj. Za načrtovanje ne uporabljajo veliko virov, še 
najmanj uporabljajo tuje revije in literaturo.  

PRIPOROČILO 1: z vidika stroke so predvsem učitelji razrednega pouka in športni 
pedagogi ustrezno usposobljeni za načrtovanje in vodenje športnih dejavnosti v podaljšanem 
bivanju v osnovni šoli. Priporočamo, da učitelji OPB pri načrtovanju gibalne/športne 
aktivnosti v OPB čim več aktivnosti načrtujejo v sodelovanju z razredniki posameznih 
razredov ter šolskim športnim pedagogom. Če pri načrtovanju črpajo znanje in izkušnje iz 
lastnega življenjskega stila, morajo sami poskrbeti, da bodo življenjski stil in prostočasne 
dejavnosti športno obarvani in bodo z lastno aktivnostjo tudi zgled učencem. Pri načrtovanju 
priporočamo uporabo literature (domače in tuje), saj sodobne raziskave prinašajo nova 
odkritja in usmeritve ter pristope k izboljšani izvedbi gibalne/športne aktivnosti.  
 

• vrednotenje pogojev za izvedbo gibalne/športne aktivnosti v OPB – po našem 
mnenju je uspešna in pravilna izvedba gibalnih/športnih aktivnosti v OPB pogojena 
tudi z ustreznimi pogoji (primeren prostor, primerna oprema, številčnost skupine 
učencev ipd.). Dve tretjini anketiranih učiteljev je bilo mnenja, da imajo na šolah 
dovolj raznolikih športnih pripomočkov. Vseeno uporabljajo večinoma žoge, 
kolebnice in obroče, pri čemer se poraja vprašanje, ali je manjša uporaba raznolikih 
pripomočkov posledica slabe strokovne usposobljenosti za izvedbo gibalne/športne 
aktivnosti, ali samo navada. Več kot polovica učiteljev OPB je tudi navedla, da zaradi 
zasedenosti primernega prostora oz. pomanjkanja primernega prostora manjkrat 
izvajajo gibalno/športno aktivnost v OPB. 

PRIPOROČILO 2: uporaba različnih športnih pripomočkov omogoča različne aktivnosti in 
krepi različne mišične sisteme. Seveda je včasih dovolj že izvedba gibalne/športne aktivnosti 
brez kakršnihkoli pripomočkov, vseeno pa ti popestrijo vadbo in dodatno spodbudijo 
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predvsem mlajše učence. Glede na dobljene rezultate in raznolike pripomočke, ki jih imajo na 
osnovnih šolah, priporočamo, da se učitelji OPB dodatno izobrazijo, kako se posamezne 
pripomočke uporablja in tako popestrijo gibalno/športno aktivnost v OPB. Obvezno bi bilo ob 
nakupu posameznega športnega pripomočka izvesti tudi osnovno izobraževanje o njegovi 
uporabi, za kar bi morali biti po našem mnenju zadolženi športni pedagogi na posamezni šoli. 
Težave s primernim prostorom za izvedbo gibalne/športne aktivnosti se lahko preprosto reši z 
izvedbo dejavnosti na hodniku, na prostem ali s prilagoditvijo posamezne gibalne/športne 
dejavnosti glede na prostor, ki ga imajo učitelji OPB na voljo.  
 

• izvedba gibalne/športne aktivnosti v OPB – učenci večinoma v sprostitvenem delu 
OPB izvajajo gibalne/športne aktivnosti, največkrat moštvene igre z žogo. Rezultati so 
pokazali, da učitelji zelo pogosto izvajajo gibalno/športno aktivnost, skoraj 70 % 
trikrat na teden ali več. Hipotezo 1 smo potrdili, saj je več kot polovica učiteljev 
OPB mnenja, da izvajajo dovolj gibalne/športne aktivnosti v času OPB. Izvedba 
gibalne/športne aktivnosti v OPB je po mnenju učiteljev velikokrat odvisna tudi od 
prostora, časa, vremena in dodatnih aktivnosti učencev. Pri tem smo preverjali, ali 
prihaja do razlik v pogostosti izvedbe gibalne/športne aktivnosti glede na razred OPB 
in prišli do ugotovitve, da se med učitelji OPB v različnih razredih ne pojavljajo 
statistično značilne razlike, zato smo hipotezo 2 zavrnili. Ugotovili smo tudi, da 
učiteljeva delovna doba ne vpliva na pogostost izvajanja gibalnih/športnih aktivnosti v 
OPB, zato smo hipotezo 3 zavrnili. Po drugi strani pa so rezultati pokazali, da 
učiteljeva strokovna izobrazba vpliva na pogostost izvajanja gibalnih/športnih 
aktivnosti v OPB in smo hipotezo 4 potrdili. Poleg tega smo predvidevali tudi, da je 
pogostost izvedbe gibalne/športne aktivnosti v času podaljšanega bivanja odvisna od 
spola učitelja OPB, vendar se je pokazalo, da glede na spol ne obstajajo statistično 
značilne oblike. Hipotezo 9 smo zavrnili. 

 
PRIPOROČILO 3: vsakodnevna izvedba gibalnih/športnih aktivnosti je priporočljiva tako z 
vidika stroke kot z vidika naravnih potreb učencev, tako da bi vsi učitelji OPB morali 
enakovredno in vsakodnevno izvajati gibalno/športno aktivnost ne glede na starost učencev. 
Kljub dokaj pogosti izvedbi gibalne/športne aktivnosti v OPB priporočamo, da se le-to vključi 
v vsakodnevni urnik, saj učence napolni z energijo, sprosti in jim pomaga razvijati navado po 
vsakodnevnem gibanju. Učitelji, ki menijo, da imajo premalo časa ali prostora, naj začnejo z 
izvedbo krajših aktivnosti, kot so minuta za zdravje, plesno-gibalne igre (npr. bansi) ali 
petminutno razgibavanje. Tako bodo razbili rutino sedenja za klopmi in naučili učence, da so 
rekreativni odmori pomembni za naše zdravje.  
 

• vrednotenje kompetenc s področja športa – preverjali smo, ali učitelji OPB, ki 
sodelujejo v projektih s športnimi vsebinami, menijo, da imajo dovolj znanja za 
izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB. Na podlagi rezultatov se je izkazalo, da ga 
imajo, zato smo hipotezo 7 potrdili. Na šolah izvajajo tudi različne športne projekte, 
od takšnih, ki so koordinirani z nacionalnega nivoja, do popolnoma individualnih za 
posamezno šolo. V času študija bodoči učitelji razrednega pouka, vzgojitelji 
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predšolskih otrok ter športni pedagogi pridobijo več znanja s področja športa in tudi 
več dejanskih izkušenj glede na predpisane predmete v primerjavi z drugimi 
študijskimi smermi, zato smo bili mnenja, da se tudi v praksi kaže boljša 
usposobljenost učiteljev razrednega pouka, vzgojiteljev predšolskih otrok in športnih 
pedagogov pri izvajanju gibalne/športne aktivnosti v OPB. Hipotezo 11 smo potrdili, 
saj učitelji razrednega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok ter športni pedagogi menijo, 
da imajo dovolj znanja za izvajanje gibalne/športne aktivnosti v OPB v primerjavi s 
preostalimi učitelji in strokovnimi delavci, ki ocenjujejo, da imajo premalo znanja za 
izvedbo gibalne/športne aktivnosti v OPB.   

 
PRIPOROČILO 4: vsakodneven stik z gibalnimi/športnimi vsebinami nam omogoča, da 
vsakodnevno mislimo in delamo na tem področju, zato so projekti s športnimi vsebinami 
dobrodošla popestritev vsakdanje šolske rutine. Priporočamo, da se šole vključujejo najprej v 
športne projekte, ki so koordinirani na nacionalnem nivoju, nato pa tem aktivnostim dodajo 
tudi individualne projekte, ki so lahko bolj oblikovani glede na njihove potrebe in 
razpoložljive pogoje. Vsekakor morajo učitelji, ki menijo, da imajo premalo znanja in 
kompetenc s področja gibalne/športne aktivnosti, sami pri sebi ugotoviti, katera področja so 
pri njih šibka in jih okrepiti. Če menijo, da nekaterih aktivnosti ne morejo izvajati, 
predlagamo, da se dogovorijo z drugimi učitelji OPB ali šolskim športnim pedagogom za 
izvedbo posameznih aktivnosti. Sodelovanje z učitelji razrednega pouka, vzgojitelji 
predšolskih otrok in/ali športnimi pedagogi lahko drugim učiteljem pripomore k razvoju 
njihovih kompetenc za izvajanje gibalne/športne aktivnosti.  
 

• vrednotenje lastne gibalne/športne aktivnosti učiteljev OPB – po našem mnenju 
morajo biti učitelji v osnovni šoli ljudje z dobro kondicijo, saj delajo z mladimi in 
morajo biti dober zgled. V raziskavi se je pokazalo, da je več kot dve tretjini učiteljev 
OPB v povprečju na teden aktivnih tri ure ali več, ne glede na njihovo strokovno 
izobrazbo. Učitelji OPB se v prostem času pogosto ukvarjajo s hojo, kolesarjenjem, 
igrami z žogo in tekom, pri čemer vidimo, da gre večinoma za aktivnosti na prostem. 
Rezultati so pokazali, da so učitelji OPB z različno strokovno izobrazbo največ 
kompetenc s področja športa pridobili s svojim življenjskim stilom, zato smo potrdili 
hipotezo 5. Po drugi strani pa se je izkazalo, da se ne pojavljajo statistično značilne 
razlike med učitelji OPB glede na njihovo aktivnost v prostem času in znanje o 
izvajanju gibalne/športne aktivnosti, zato smo hipotezo 8 zavrnili. Preverili smo tudi, 
ali obstaja povezava med lastno aktivnostjo učiteljev in pogostostjo izvajanja 
gibalne/športne aktivnosti v OPB. Izkazalo se je, da lasten življenjski stil učiteljev ter 
pogostejša prostočasna gibalna aktivnost vpliva na frekvenco izvajanja gibalne/športne 
aktivnosti v OPB, zato smo hipotezo 10 potrdili.  

 
PRIPOROČILO 5: učitelji so zgled učencem, zato morajo po našem mnenju v današnjem 
času pokazati čim več privrženosti gibalni/športni aktivnosti, da jih učenci potem lahko 
posnemajo. Kot pravi slovenski pregovor: »Kar se Janezek nauči, to Janez zna.« Na tak način 
lahko učitelji vplivajo na generacije otrok, ki v svojem prostem času nimajo v družini dovolj 
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spodbud za gibanje. Priporočamo, da se učitelji v prostem času vsakodnevno gibljejo, saj 
lahko le na ta način razvijejo pozitivne navade, ki jih potem lahko prenesejo na učence v času 
pouka in OPB. Po našem mnenju imajo aktivni učitelji tudi aktivnejše učence in razrede. Ne 
nazadnje vsi želimo privzgojiti učencem pozitivne navade za prihodnost.  
 

• poznavanje in udeležba na strokovnih izpopolnjevanjih – stroka se nenehoma 
spreminja, zato je redno strokovno usposabljanje pomemben del učiteljeve strokovne 
izobrazbe. Vseeno poleg naše raziskave tudi druge raziskave kažejo, da je udeležba na 
strokovnih izpopolnjevanjih nizka. Največ učiteljev OPB se udeležuje strokovnih 
izpopolnjevanj s področja plesa ter predavanj o načrtovanju in izvedbi šole v naravi. 
Učitelji si želijo največ strokovnih izpopolnjevanj s področja plesa, motorike in iger z 
žogo, kar pa ni vedno ponujeno v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Poleg tega so 
izobraževanja plačljiva in kljub želji učiteljev šola nima sredstev za izvedbo. Vseeno 
smo predpostavili, da večina učiteljev OPB meni, da bi se morali udeležiti še kakšnega 
izobraževanja s področja športa. Izkazalo se je, da so anketiranci mnenja, da seminarji 
nimajo večjega vpliva na njihovo znanje, statistične povezave med željo po udeležbi 
na strokovnih izpopolnjevanjih ter samo potrebo po izobraževanju (razen pri treh 
vsebinah) se ne pojavljajo. Hipotezo 6 smo tako zavrnili. Zamislimo se lahko ob 
rezultatih na vprašanje, ali učitelji menijo, da bi se morali udeležiti še kakšnega 
strokovnega izpopolnjevanja s področja športa, pri čemer jih več kot tretjina ne ve, 
slaba tretjina pa meni, da izobraževanja ne potrebuje.   

PRIPOROČILO 6: Skupna evropska načela za učiteljeve kompetence (European 
Commission, 2005) vsebujejo zahteve, da je učitelj usposobljen za svoj poklic, da se 
vseživljenjsko izobražuje, da se zaveda, da gre za mobilen poklic, ki temelji na partnerstvu 
med šolo, starši in otrokom. Pri tem je izredno pomembno, da se vsak učitelj zaveda, da mora 
svoje znanje graditi naprej, predvsem samoiniciativno. Priporočamo, da se učitelji udeležujejo 
strokovnih izpopolnjevanj in drugih izobraževanj, četudi morajo sami plačati kotizacijo ali 
šolnino. Vse to je investicija v lastno znanje, tako da lasten razvoj ne bi nikoli smel biti 
zapostavljen. Poleg tega priporočamo, da se izvede obširnejša nacionalna raziskava med 
učitelji, ki bo pravzaprav pokazala potrebe v praksi. Dvomimo, da so vsa predavanja v 
Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju aktualna in obiskana, treba bi bilo izhajati iz zahtev učiteljev.  

Evropska komisija je 9. junija 2010 sprejela načrt za evropsko politiko na področju 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga je strnila v sporočilu »Nova spodbuda za 
evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 
2020« (Sporočilo iz Bruggeja, 2010). Načrt se nanaša predvsem na področje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja (VET), kar pomeni, da se Evropa zaveda potreb po 
trajnostnem razvoju kompetenc in zahtevah vseživljenjskega učenja. Na podlagi dosegljivih 
strategij in usmeritev menimo, da je treba na samem področju izobraževanja učiteljev 
opredeliti specifične sfere strokovnega izpopolnjevanja ter povezati dognanja stroke (potreba 
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po vseživljenjskem učenju) in prakse (pomanjkanje vsakodnevnega gibanja) v ustrezne 
programe za dosego trajnostnih rešitev. S pomanjkanjem programov izobraževanj bomo 
namreč težko dosegli spremembe v praksi.   

Dolenčeva (2010) na podlagi svojih raziskav ter raziskav drugih avtorjev navaja tri osnovne 
motive, ki spodbujajo otroke za gibalno/športno aktivnost – želja po razvoju svojih gibalnih 
kompetenc, želja po socialni sprejetosti in podpori vrstnikov in pomembnih odraslih ter 
zabava, ki izhaja iz samega gibanja. Pozitivna samopodoba na gibalnem področju v otroštvu 
vpliva na pogostost ukvarjanja z gibalno/športno aktivnostjo v odrasli dobi. Zato je 
najpomembneje, da se učitelji zavedajo, da s spodbudnim okoljem in zgledom pomagajo 
generacijam učencev do trajnostnega pozitivnega odnosa do gibanja. Ne nazadnje, gibanje nas 
ohranja vitalne, krepi naše telo in nam daje energijo za vse izzive, s katerimi se spopadamo.  
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PRILOGA 1 – Anketni vprašalnik za učitelje 

Spoštovani! 

Sem Maja Krušič, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Poučevanje 
na razredni stopnji. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom KOMPETENCE UČITELJEV ZA 
IZVAJANJE ŠPORTNE AKTIVNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU. Zanima me, ali učitelji v oddelkih 
podaljšanega bivanja (OPB) razvijajo svoje strokovne kompetence s področja športa in kako pomembna se jim 
zdi športna aktivnost. Prosim Vas, da si vzamete čas in iskreno odgovorite na zastavljena vprašanja. V kolikor v 
letošnjem šolskem letu ne delate v OPB, naj se vaši odgovori navezujejo na zadnje šolsko leto, ko ste delali 
v OPB. 
 
Vprašalnik je anonimen in pridobljene podatke bom uporabila izključno v raziskovalne namene. Pri vsakem 
vprašanju izberite samo en odgovor, razen tam, kjer je navedeno drugače.  
 
Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

 
1. Spol: 

a) moški, 
b) ženska. 

 
2. Starost v letih: _______ 
 
3. Delovna doba v ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA (v nadaljevanju OPB) v letih: 

____________   
 
4. Delovna doba na pedagoškem področju v letih: __________________   
  
5. Vaš strokovni naziv je: 

a) učitelj/profesor razrednega pouka, 
b) učitelj/profesor predmetnega pouka (dopišite predmet): ___________________________________, 
c) vzgojitelj predšolskih otrok, 
č) defektolog, 
d) pedagog, 
e) psiholog, 
f) socialni pedagog, 
g) drugo: _________________________________. 

 
6. Poučujete na: 

a) centralni šoli, 
b) podružnični šoli. 

 
7. V katerem razredu podaljšanega bivanja poučujete v tem šolskem letu oz. ste poučevali nazadnje? 

a) Prvem, 
b) drugem, 
c) tretjem, 
č)    četrtem, 
d) petem, 
e) kombiniran oddelek (napišite razrede): _________________ . 

 
8. Koliko ur na teden poučujete v OPB oz. ste poučevali nazadnje? ___________________. 
 



 

 

9. V tem šolskem letu (oz. v zadnjem letu, ko ste učili v OPB) ste z učenci izvajali elemente športa 
povprečno: 

a) petkrat na teden, 
b) tri- do štirikrat na teden, 
c) ena- ali dvakrat na teden, 
č)    nikoli. 
 

10. Ali menite, da bi morali športno aktivnost s svojimi učenci izvajati večkrat?  
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 

 
Navedite vsaj en razlog, ki vam onemogoča pogostejše izvajanje športne aktivnosti v OPB, v kolikor ste 
odgovorili z DA: 
 

 
 

 
11. Ali s kom sodelujete pri NAČRTOVANJU športnih vsebin v OPB? 

a) Z razrednim učiteljem. 
b) S športnim pedagogom. 
c) Z drugim učiteljem OPB. 
č)    Z nikomer. 
d) Drugo: _________________________________ 

 
12. Ali s kom sodelujete pri IZVAJANJU športnih vsebin v OPB? 

a) Z razrednim učiteljem. 
b) S športnim pedagogom. 
c) Z drugim učiteljem OPB. 
č)    Z nikomer. 
d) Drugo: ________________________________ 

 
13. Ali menite, da imate na vaši šoli na voljo dovolj raznolikih pripomočkov za izvajanje športne 

aktivnosti? 
a) Da. 
b) Ne.  

 
14. Katere športne pripomočke najpogosteje uporabljate za izvajanje športne aktivnosti v OPB? 
 

 
 

 
15. Katere športne vsebine izvajate v OPB? 
 

 
 

 
16. Ali izvajate rekreativni odmor med samostojnim učenjem oz. v času OPB? 

a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne poznam.  

 



 

 

17. Ali izvajate minuto za zdravje med samostojnim učenjem oz. v času OPB? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne poznam.  

 
18. Ali izvajate programa Zlati sonček ali Krpan v času OPB? 

a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne poznam. 

 
19. S številkami od 1 do 5 označite, kako se strinjate z naslednjimi trditvami (1 – sploh se ne strinjam, 5 – 

se popolnoma strinjam):  
a) Za načrtovanje športnih aktivnosti v OPB porabim enako časa kot za druge vsebine.   1   2   3   4   5 

b) Rad-a imam šport. 1   2   3   4   5 
c) Športno aktivnost v OPB poizkušam narediti zanimivo z uporabo različnih rekvizitov.   1   2   3   4   5 
č) Pri športni aktivnosti v OPB aktivno sodelujem tudi sam-a. 1   2   3   4   5 

d) Za izvajanje športnih aktivnosti v OPB se počutim usposobljen-a. 1   2   3   4   5 
e) Moj odnos do športa vpliva tudi na odnos do športnih aktivnosti v OPB.   1   2   3   4   5 

f) Zelo se veselim časa namenjenega športni aktivnosti v OPB. 1   2   3   4   5 
g) Na učence prenašam prepričanje, da je šport koristen za zdravje.   1   2   3   4   5 
h) Pri pripravi vsebin za športno aktivnost v OPB upoštevam mnenja učencev. 1   2   3   4   5 

 
20. S številkami od 1 do 5 v prvem stolpcu označite, kako POMEMBNE so za vas naslednje kompetence s 

področja športa za izvajanje športne aktivnosti v OPB (1 – ni zelo pomembna, 2 – ni pomembna, 3 – 
ni nepomembna, niti pomembna, 4 – je pomembna, 5 – je zelo pomembna).  

 
21. V drugem stolpcu s številkami od 1 do 5 označite, kako RAZVITE imate po vašem mnenju 

kompetence s področja športa za izvajanje športne aktivnosti v OPB (1 – nimam razvite, 2 – imam 
slabo razvito, 3 – imam razvito, 4 – imam dobro razvito, 5 – imam zelo razvito):  

Kompetence učiteljev s področja športa POMEMBNOST RAZVITOST 

a) Poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

b) Poznavanje anatomije in fiziologije otrok. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

c) Poznavanje uradnega učnega načrta za šport. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

č

) 
Usposobljenost za načrtovanje športne aktivnosti v OPB. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

d) 
Poznavanje in uporaba različnih virov informacij (spletne strani, 
literatura, članki …) za načrtovanje športne aktivnosti v OPB. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

e) 
Usposobljenost za načrtovanje obremenitve učencev pri različnih 
športnih vsebinah v OPB in na različnih razvojnih ravneh. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

f) 
Usposobljenost za pripravo didaktičnih gradiv (plakati, didaktični 
kartoni, učni lističi …) za športno aktivnost v OPB. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

g) 
Usposobljenost za vodenje REDNEGA pouka športa 
(posredovanje novih vsebin, utrjevanje, preverjanje znanja) na 
različnih razvojnih ravneh. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

h) 
Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo dejavnosti, 
kot so športni dan, šola v naravi, dodatnih programov (Zlati 
sonček, Krpan …) 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

i) 
Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo šolskih 
športnih tekmovanj. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

j) 
Usposobljenost za uporabo različnih učnih metod in učnih oblik 
pri različnih vsebinah in na različnih razvojnih ravneh v OPB. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 



 

 

Kompetence učiteljev s področja športa POMEMBNOST RAZVITOST 

k) 
Usposobljenost za uporabo različnih učil (plakati, didaktični 
kartoni …) v OPB pri različnih športnih vsebinah in na različnih 
razvojnih ravneh. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

l) 
Usposobljenost za uporabo sodobnih učnih tehnologij (video 
kamera, računalnik, digitalni fotoaparat …) pri športni aktivnosti v 
OPB. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

m) 
Znanje demonstracije posameznih športnih prvin, ki so v učnem 
načrtu za šport. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

n) 
Usposobljenost za medpredmetno povezovanje športa z drugimi 
predmeti. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

o) 
Usposobljenost za oblikovanje povratnih informacij s področja 
gibalnih znanj (ocena, svetovanje učencem in staršem). 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

p) 
Usposobljenost za diferenciacijo in individualizacijo pri športni 
aktivnosti v OPB. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

r) 
Usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami pri športni 
aktivnosti v OPB. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

s) 
Usposobljenost za vključevanje zdravstveno opravičenih učencev 
v športno aktivnost v OPB. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

š) Poznavanje dejavnikov varne vadbe pri športni aktivnosti v OPB. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

t) Usposobljenost za nudenje prve pomoči pri poškodbah učencev. 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

u
) 

Poznavanje in preprečevanje telesnih poškodb (zvin, zlom …) in 
zdravstvenih težav (slabšanje vida, sluha …) povezanih z delom 
učitelja v OPB. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

v
) 

Usposobljenost za reševanje različnih konfliktnih situacij pri 
športni aktivnosti v OPB. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

z
) 

Usposobljenost za svetovanje staršem za aktivno preživljanje 
prostega časa v krogu družine. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 
22. Koliko časa se vi sami v povprečju tedensko ukvarjate s športom oz. športnimi aktivnostmi v prostem 

času? 
a) 5 ur ali več, 
b) 3 do 4 ure, 
c) 1 do 2 uri, 
č)     manj kot 1 uro, 
d) v prostem času se ne ukvarjam s športom. 
 

23. Označite, kako pogosto ste se v preteklem obdobju enega leta ukvarjali s spodaj naštetimi športi v 
prostem času. V vsaki vrstici označite en odgovor (Legenda: pogosto – vsak teden/mesec; redko – 
nekajkrat na leto; nikoli). 

 Pogosto  Redko Nikoli  

a) hoja, sprehodi    
b) tek    
c) rolanje    

č) plavanje    
d) smučanje ali bordanje    

e) ples    
f) aerobika in vodena vadba    
g) kolesarjenje    

h) pohodništvo, gorništvo    



 

 

 Pogosto  Redko Nikoli  
i) igre z žogo    

j) badminton    
k) drsanje    
l) tenis    

m) namizni tenis    
n) joga in/ali pilates    

o) drugo:    

 
24. Za izvajanje športne aktivnosti v OPB ste po vašem mnenju največ znanja pridobili na naslednje 

načine (označite s številkami od 1 do 5; 1 – najmanjši vpliv, 5 – največji vpliv): 

a) 
med študijem (prosim, dopišite fakulteto in smer študija): 
 

1   2   3   4   5 

b) 
na seminarjih (prosim, dopišite, na katerih): 
 

1   2   3   4   5 

c) 
doma oz. s svojim življenjskim stilom (ukvarjanje s športom v prostem času, 
samoiniciativno izobraževanje s področja športa) 
 

1   2   3   4   5 

č) 
drugo (dopišite): 
 

1   2   3   4   5 

 
25. Označite kako pogosto iščete informacije in za svoje izobraževanje uporabite naslednje vire (velja za 

področje športa). V vsaki vrstici označite en odgovor.  
 vedno pogosto redko nikoli 
a) strokovne revije, časopisi (domače)     

b) strokovne revije, časopisi (tuji)     
c) Internet     
č) domače strokovne knjige     

d) tuje strokovne knjige     
e) ustne informacije (npr. pogovor s športnim pedagogom)     
f) drugo:      

 
26. Koliko strokovnih izobraževanj povezanih z gibalnim/športnim področjem ste se udeležili oziroma ste 

se želeli udeležiti v zadnjih dveh letih? V razpredelnici označite svoj odgovor. 
  Sem se udeležil-a. Sem se želel-a udeležiti. 
a) štiri ali več,   
b) tri,   
c) dva,   
č) enega,   
d) nobenega.   
 
27. Katerih seminarjev stalnega strokovnega spopolnjevanja ste se že udeležili in katerih bi se želeli 

udeležiti? V vsaki vrstici označite dva odgovora. (V oklepajih so navedeni razpisani seminarji v šolskem 

letu 2013/2014; v kolikor poleg vsebine ni napisanega seminarja, te vsebine ni v Katalogu programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 

2013/14). 

 
Že udeležil-a Želim udeležiti 

DA NE DA NE 
a) Zlati sonček, Krpan, Hura, prosti čas …     

b) Šola v naravi (Športne aktivnosti na snegu/alpsko smučanje)     
c) Vsebine atletike     



 

 

č) Vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo     
d) Igre z žogo (Mini rokomet, mini odbojka, mini nogomet, mini 

košarka …) 
    

e) Ples (Bližnjica do sodobnega plesa in gledališča giba; Ljudsko 
izročilo (pesem, ples, igra) pri pouku v 1. VIO; Plesna pedagogika v 
vrtcu in šoli; Ustvarjalni gib kot učni pristop) 

    

f) Osnovna motorika (Razvoj koordinacije v osnovni šoli)     
g) Smučanje (Sodobni didaktični pristopi učenja alpskega smučanja v 

okviru zimskih športnih dni in šol v naravi) 
    

h) Pohodništvo (Planinska vzgoja v vrtcu in osnovni šoli)     
i) Plavanje (Elementarne igre ob in v vodi)     

j) Drsanje     
k) Rolanje     

l) Kolesarjenje (Kolesarski izpiti in prometna vzgoja v OŠ; Praktična 
vožnja in kolesarski izpiti v OŠ – priprava na izvajanje kolesarskih 
izpitov v OŠ) 

    

m) Splošne didaktične vsebine (ocenjevanje, načrtovanje ...) (ŠVZ – 
teoretična znanja in NPZ) 

    

n) Drugo (dopišite:) (Popestritev pouka športne vzgoje z različnimi 
rekviziti in vsebinami varnosti; Podaljšano bivanje – strokovni izziv 
za učitelja) 

    

 
28. Ali mislite, da bi se morali kot učitelj v OPB udeležiti še kakšnega izobraževanja s področja športa? 

a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 

 
Katero področje bi vas še posebej zanimalo, če je vaš odgovor DA?  
 
__________________________________________________________________________________________. 
 
29. Ali na vaši šoli v letošnjem šolskem letu sodelujete v kakšnem projektu, ki vključuje tudi športno 

aktivnost? Če je vaš odgovor DA, dopišite ime projekta. 
a) Da, sodelujemo v projektu/projektih:______________________________________________________. 
b) Ne, ne sodelujemo. 
c) Ne vem. 

 
30. Ali ste na vaši šoli tudi sami vključeni v izvajanje projektov, ki vključujejo športno aktivnost?  

a) Da, vedno. 
b) Da, včasih. 
c) Ne, nikoli. 
č)    Naša šola ne izvaja projektov s športnimi vsebinami. 

 
31. Za svoje delo na področju športne vzgoje imate po vašem mnenju:       

a) dovolj znanja, 
b) premalo znanja, 
c) drugo: ______________________________. 



 

 

PRILOGA 2 – Primeri gibalnih/športnih sklopov in literature z 

gibalnimi/športnimi igrami ter gibalnimi/športnimi aktivnostmi za izvajanje v 

podaljšanem bivanju  

 
Primeri gibalnih/športnih sklopov, ki jih lahko izvajamo v oddelkih podaljšanega bivanja:  

• lovljenja; 

• skupinski teki; 

• tekalne igre; 

• štafetne igre;  

• moštvene igre; 

• igre v parih; 

• borilne igre; 

• igre ravnotežja; 

• igre natančnosti; 

• igre orientacije v prostoru; 

• igre hitre odzivnosti; 

• igrarije v snegu; 

• dejavnosti s pripomočki (žoga, balon, riževa vrečka, ploščica, ruta, rjuha, trak, 
elastika, kolebnica, palica, obroč, kiji, plastenka, lonček, stožci);  

• glasbeno-gibalne aktivnosti;  

• gibalne socialne igre; 

• preostale igre in športne aktivnosti; 

• zabavne igre. 
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