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IZVLEČEK 

Diplomska naloga obravnava poglede specialnih in rehabilitacijskih pedagogov1 do 

alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori. Prikazano je, na kakšen način lahko 

specialni in rehabilitacijski pedagogi v svoje delo vpeljejo elemente te pedagogike ter kaj si 

lahko s tem obetajo. Montessori pedagogika je namreč vzgojni koncept, ki je svoje temelje 

postavil na poučevanju otrok s posebnimi potrebami, zato bi bilo dobrodošlo vsaj elemente le-

tega vključiti v svoje delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Saj s tem ko 

zadovoljimo otrokove psihične potrebe, v otroku vzbudimo spontano učenje in odkritje 

samega sebe. V pripravljenem okolju s strukturirano svobodo bo učenje potekalo naravno in 

brez prisile. Svoje znanje bodo kopičili skozi vse čute ter se tako pripravili na vsakdanje 

življenje. V nadaljevanju teoretičnega dela sledi kratka predstavitev življenja in dela Marie 

Montessori. Temu sledijo razlage osnov in ključnih dejavnikov pedagogike, ki jo je osnovala. 

Šele z dobrim poznavanjem Montessori pedagogike lahko razumemo njen pravi doprinos pri 

poučevanju otrok, z značilnim razvojem in s posebnimi potrebami. Raziskovalni del temelji 

na analizi podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, v katerem so sodelovali specialni 

in rehabilitacijski pedagogi, zaposleni v različnih vzgojno-izobraževalnih institucijah. 

Pridobljenih je bilo 71 pravilno izpolnjenih vprašalnikov. Ugotovitve kažejo, da je večina 

specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj seznanjena z alternativnim vzgojnim konceptom 

Marie Montessori. Pridobljeni podatki kažejo tudi, da si večina specialnih in rehabilitacijskih 

pedagoginj želi dodatno izobraževati na področju alternativnih vzgojnih konceptov, saj bodo 

le tako lahko njihova načela in materiale uspešno vključevala v svoje delo. Prav tako bi 

večina vprašanih podprla ustanavljanje Montessori oddelkov oziroma vsaj njenih elementov v 

proces vzgoje in izobraževanja. 
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ABSTRACT 
The BSc thesis examines the views held by special needs education professionals with regard 

to the alternative pedagogic philosophy of Maria Montessori. It shows the various ways in 

which special needs education teachers can integrate elements of Montessori's concepts into 

their existing work, and offers insight into what practical results they can expect. An approach 

essentially founded on teaching children with special needs, the Montessori education, or at 

least some of its aspects, are highly suitable for incorporation into various special needs 

education curricula. By satisfying the child's psychological needs, teachers are able to 

encourage spontaneous learning and self-discovery in their students. Establishing an 

environment based on structured freedom facilitates natural and coercion-free learning, 

allowing special needs students to proactively accumulate information through the use of their 

senses, preparing themselves for everyday life. The theoretical part of the thesis continues 

with a brief presentation of the life and work of Maria Montessori, explaining the basics and 

key aspects of the pedagogical approach she founded. By being familiar with Montessori 

pedagogic philosophy, an accurate understanding of its contribution to the education of 

children with disabilities, special needs and characteristic development can then be explored. 

The research part of the thesis rests on the analysis of data acquired using a questionnaire that 

was completed by special needs education teachers and limb care authority teachers from 

various educational institutions across Slovenia. 71 correctly completed questionnaires were 

acquired and analyzed for the purposes of the thesis. Results show that most domestic special 

education teachers are familiar with the concepts of Maria Montessori, and also that most of 

them wish to be further informed on alternative education concepts in order to incorporate any 

effective practices and materials into their work. Notably, a majority of the participants are in 

favour of establishing Montessori departments or at least including more of the philosophy 

into the current process of domestic special needs education practice. 
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UVOD 

 

Na prelomu 19. in 20. stoletja so se v širokem krogu pedagogov in prav tako v javnosti pričele 

pojavljati kritike šole. Posledica kritike tako imenovane stare šole je bila intenzivno iskanje 

novih in humanejših oblik vzgoje in izobraževanja. Tako so se rodile številne nove ideje in 

rešitve. Pojavili so se tudi dvomi, ali je javno vzgojo v državnih ustanovah sploh mogoče 

izboljšati znotraj teh ustanov. Reformatorji so tako začeli svoje ideje uveljavljati skozi 

alternativne vzgojne ustanove, bodisi v vrtcih ali šolah. Ti reformni koncepti so se močno 

razlikovali od prakse tedanjega šolstva ter so s seboj prinašali ideje in vsebine, ki so imele 

drugačen pogled na šolo, pouk, učenje, učenca in tudi učitelja. Mnogo teh konceptov se je v 

skoraj neokrnjeni obliki ohranilo do danes. Najbolj znani reformni koncepti so Waldorfski 

vzgojni koncept, vzgojni koncept Marie Montessori (v nadaljevanju MM), Reggio Emilia 

pristop in Summerhillski vzgojni koncept. (Devjak, Berčnik & Plestenjak, 2008: 12-13) 

Alternativni vzgojni koncepti prinašajo prednost razvoja pred učenjem, prednost naravne 

vzgoje pred načrtnim vzgojnim vplivanjem in prednost vzgoje, ki izhaja iz otroka, pred 

vzgojo, ki se naslanja na kulturo, socialne in duhovne vrednote. (prav tam, 19-21) 

Mario Montessori (1968: 7) piše, da so problemi, ki danes obkrožajo otroke in mlade, ključni 

dokaz, da izobraževanje ni najpomembnejši del vzgoje. Še vedno obstaja prepričanje, da je 

odrasla oseba, ki vzgaja otroka, tista, ki ustvarja človeka. Vzgoja je običajno sestavljena iz 

neposrednega izobraževanja, kar pa večinoma predstavlja bolj oviro kot pa pomoč naravnemu 

razvoju človeškega bitja. Že v zgodnjem, prvem obdobju razvoja človeškega bitja, se pojavlja 

presenetljiv fenomen: čisto počasi, od nikoder, se začneta pojavljati človeška psiha in 

človeško obnašanje. Otrok postaja neodvisen, uči se manipulacije, hoditi, govoriti, misliti in 

upravljati z lastno voljo. Za ta proces se ni potrebno zahvaliti odrasli osebi, ampak otrokovi 

osebni uresničitvi. 

V svoji karieri sem se srečevala z različnimi skupinami otrok. Ne glede na njihovo starost in 

sposobnosti so me vsi pripeljali do istega zaključka. Svoje znanje so si vsi najlažje 

(nad)gradili s pomočjo konkretnih primerov, preko gibanja, s poskušanjem, s postopno 

zahtevnostjo, v svojem ritmu, predvsem pa le, če so bili sami motivirani za nova znanja. 

Spraševala sem se, kako bi lahko predstavila tem otrokom razne matematične pojme tako, da 

bi jih razumeli, kako bi jih naučila pisati, brati, kako bi jim razložila naravne procese, kako bi 

jih naučila osnovnih življenjskih veščin... vse to preko neke izkušnje, ki bi jim bila privlačna. 
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Tako me je pot pripeljala do vzgojnega koncepta po MM. MM je odkrila osnovne pogoje, ki 

so potrebni, da bi otrok uspešno izpeljal proces osebne uresničitve. (Mario Montessori, 1968: 

7) Najpomembnejši izid Montessori samoizobraževanja je otrokov razvoj samoobvladovanja. 

(Orem, 1967: 14) Spoznala sem Montessori razvojne materiale, zdaj razumem in poznam cilje 

ter kontrolo napake le-teh, materiale znam pripraviti in pravilno predstaviti, naučila sem se 

postaviti v vlogo učenca, naučila pa sem se tudi opazovati in posredovati šele, ko je to zares 

potrebno. Ob tem so se mi postavljala vprašanja, kako se drugi specialni in rehabilitacijski 

pedagogi znajdejo v tovrstnih situacijah, ali so se zanimali za alternativne vzgojne koncepte in 

jih uvajali v svoje delo, kakšno je njihovo mnenje o Montessori pristopu in materialih. Ta 

vprašanja so bila glavno vodilo moje raziskave. 

V skladu s temi vprašanji je moj glavni cilj ugotoviti, kakšne poglede imajo specialni in 

rehabilitacijski pedagogi (v nadaljevanju SRP) do alternativnega vzgojnega koncepta po MM 

in rabo glavnih konceptov in materialov pri njihovem delu. Moj namen je navesti Montessori 

pristope, ki so se pokazali kot uporabni pri delu z otroki s posebnimi potrebami (v 

nadaljevanju OPP), in predstaviti nekaj splošnih pravil pri delu z OPP po Montessori 

pedagogiki. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1. VLOGA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV V 

PROCESU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

 

Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja J. Krek in M. Metljak (2011: 13-16) opredeljujeta kot 

oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na 

kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti. Za jamčenje kakovostnega 

vzgojno-izobraževalnega (v nadaljevanju VIZ) dela je potrebno zagotoviti kakovostno 

usposobljene strokovne delavce, ustrezne prostorske pogoje, ustrezna finančna vlaganja, 

avtonomijo VIZ institucij, strokovno avtonomijo strokovnih delavcev, upoštevanje sodobnih 

spoznanj o vzgoji in izobraževanju, pluralnost in enakovrednost vseh znanstvenih disciplin ter 

dopolnjevanje mreže javnih VIZ institucij z zasebnimi na vseh ravneh VIZ sistema. 

Zagotoviti je potrebno tudi enake možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika 

ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, 

svetovnonazorsko pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo ter nudenje ustrezne pomoči 

in spodbud posameznikom oziroma skupinam priseljencev, posameznikom, ki izhajajo iz 

socialno in kulturno manj spodbudnega okolja, posameznikom s posebnimi potrebami, ki 

imajo odločbo o usmeritvi (prav tam). 

VIZ delo tako zajema zaposlene različnih profilov, a v vsakem izmed njih se srečujejo in 

soočajo vsaj trije vidiki učitelja: učitelj kot uslužbenec, učitelj kot strokovnjak ter učitelj kot 

oseba in osebnost. (Resman, 1990: 31) SRP vsekakor spada v ta profil. (Katič, 2014: 2) 

Učitelj kot uslužbenec upošteva tako zakonodajo kot vodstvo, ki ga je zaposlilo, učitelj kot 

strokovnjak upošteva stroko, jo razvija in uresničuje ter učitelj kot oseba, ki vzpostavlja 

komunikacijo in s svojo osebnostjo vpliva, razume in podpira posameznike. Vse te tri ravnine 

učitelja bodo ob njegovem delu vedno prisotne. Zaradi zahteve po zadovoljevanju splošnih 

družbenih in tudi učiteljevih osebnih potreb morajo biti medsebojno usklajene. (Resman, 

1990: 31-36) 

Današnji učitelj je tako iniciator sprememb, je učitelj kot spodbujevalec učenja, učitelj, ki 

skrbi za svoj osebni in profesionalni razvoj, učitelj, ki je del razvijajoče se organizacije. (po 

Niinisto, 1996, po Razdevšek Pučko, 2013: 8) Avtor meni, da v študiju pridobljene 

kvalifikacije učitelju ne zadoščajo več, zato se pojavi potreba po nenehnem izpopolnjevanju 
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profesionalnih kompetenc zaradi novih spoznanj na področju stroke, izpopolnjevanju na 

področju metod in organizacije pouka, nove tehnologije, vse več učno in vedenjsko zahtevnih 

učencev, ki zahtevajo drugačne načine poučevanja, poleg tega pa tudi vse pogostejše oblike 

zunanjih preverjanj znanja in delovanja šole. (Day, 1999, po Razdevšek Pučko, 2013: 8) 

C. Razdevšek Pučko (2004: 21) pravi, da med novimi vlogami učitelja osrednje mesto 

zavzema prav preusmeritev od poučevanja k učenju, pa tudi »uporaba sodobne informacijske 

tehnologije, usposobljenost za delo z različnimi učenci, nujnost sodelovanja z drugimi učitelji, 

drugimi strokovnimi delavci in starši, usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo 

lastnega dela.« 

Avtorici T. Devjak in A. Polak (2007: 22) poudarjata pomen vseživljenjskega učenja in 

nadaljnjega izobraževanja ter usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z 

vidika pričakovanja: biti kot učitelj pripravljen, usposobljen za nove izzive in spremembe v 

družbi in za družbo znanja – z znanjem in s kompetencami za celostni razvoj in delovanje 

posameznika in družbe kot celote. 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

pomeni obliko vseživljenjskega izobraževanja, ki poleg študijskih programov za pridobitev 

izobrazbe oziroma za izpopolnjevanje zagotavlja strokovnim delavcem možnost za 

obnavljanje, razširjanje in poglabljanje znanja ter seznanjanja z novostmi stroke ali pa služijo 

za pridobitev temeljne licence. Osnovni cilj nadaljnjega izobraževanje in usposabljanja je 

profesionalni razvoj ter strokovna in osebnostna rast strokovnih delavcev, s čimer se povečuje 

tudi kakovost in učinkovitost celotnega VIZ sistema. (Devjak & Polak, 2007: 33) 

Z novim znanjem in pedagoškimi izkušnjami pedagoški delavci skozi čas spreminjajo 

(pre)oblikujejo svoj odnos do učencev, strokovnega dela, ki ga opravljajo, ali do predmeta, ki 

ga poučujejo, spreminjajo (prilagajajo) svoje pristope dela z učenci, spreminjajo svoje 

subjektivne teorije oziroma prehajajo skozi različna poklicna obdobja po Ryanovem modelu 

(Razdevšek Pučko, 1990 a, 1990 b, po Devjak & Polak, 2007: 70-72): 

1. Obdobje idealnih predstav: Posameznik začne resneje razmišljati o tem, da bi postal 

učitelj. Sebe si predstavlja v učiteljski vlogi. To je čas študija oziroma dodiplomskega 

poklicnega usposabljanja. 

2. Obdobje preživetja: Prvo leto samostojnega učenja oziroma čas pripravništva. Lahko 

traja do treh let. Učitelj kot »tujec na tujem ozemlju«. Učitelj v tem času odkrije, da je 

v preteklosti svojo poklicno vlogo preveč idealiziral in se spopada z realnostjo, ki jo 
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doživlja, sprašuje se o svojih sposobnostih za opravljanje poklica in se boji, da ne bo 

izpolnil pričakovanja učencev, mentorjev in staršev, pritožuje se, da nima zadostne 

podpore pri udejanjanju svojih naprednih stališč, ki v tem obdobju najbolj upadajo. V 

ospredju sta dve glavni problematiki dela v razredu: vzpostavljanje reda in delovne 

discipline ter vodenje razrednih aktivnosti z vzpostavljanjem določene razredne rutine. 

3. Obdobje izkušenosti: To obdobje nastopi postopoma, predvsem z občutki, da ima 

učitelj nadzor nad razredom, da je oblikoval vrsto primernih aktivnosti, strategij in 

rutin poučevanja, z občutki samozaupanja in pripravljenosti, da sprejme, upošteva in 

ustrezno situaciji uporabi napotke drugih učiteljev ali mentorja. Za to obdboje je 

značilno temeljitejše in učinkovitejše pripravljanje na pouk, boljše predvidevanje 

problemov, povezanih z vodenjem razreda, oblikovanje ustaljenih načinov 

poučevanje, upoštevanje lastnih ter učenčevih interesov, sposobnosti, želje, potreb ... 

Hermans s sodelavci (Razdevšek Pučko, 1990 a, 1990 b, po Devjak & Polak, 2007: 72-73) 

omenja še četrto obdobje t. i. obdobje ponovne dovzetnosti za vplivanje. Učitelji začnejo 

ponovno reflektirati svoje delo, svoj vpliv na učence in svoj prispevek k njihovemu napredku. 

Pogosto se počutijo osamljene, delo jih izčrpava in se jim pogosto zdi njihovo delo brez 

pravega učinka na učence. Nastopi težnja po odkrivanju novega. Radi spet preizkušajo nove 

metode dela in se intenzivno lotevajo nadaljnjega izobraževanja. 

 

1. 1. Dela in naloge specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Pod poglavjem delovne obveznosti je v 119. členu Zakona o organiziranju in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (2007) zapisan obseg VIZ dela. Delovna obveznost učitelja tako 

obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na pouk, popravljanje in 

ocenjevanje izdelkov ter drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa. 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika zajema skrb za OPP, ki vključujejo: kurikulum in 

ocenjevanje, pedagogiko, šolsko in razredno organizacijo, sredstva in terapijo. Namen 

specialne in rehabilitacijske pedagogike je spodbujati akademsko napredovanje v osebnem in 

socialnem razvoju OPP. (Farrell, 2010: 1) 

V 1. členu etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2009: 1) je 

posameznik s tega delovnega področja opredeljen kot »strokovnjak, ki proučuje, razvija in 

izvaja edukacijo ter reedukacijo, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroki s posebnimi 

potrebami ter odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami /…/ v 
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vseh življenjskih obdobjih.« Kot navaja 2. člen kodeksa je glavni smoter dela SRP pomoč 

posamezniku pri razvoju svojih potencialov in usposabljanju za kakovostnejše in čim bolj 

neodvisno življenje (poklicno in socialno) tako, da čim bolj obvlada in kompenzira svoje 

primanjkljaje. 

Delo SRP zajema neposredno delo z OPP, sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi 

delavci VIZ ustanove, v katero je vključen otrok, sodelovanje s starši, sodelovanje z drugimi 

strokovnimi delavci, strokovnimi ustanovami in institucijami, svetovalno delo. (Vukmirovič, 

1998: 7) SRP svetovalec svetuje učiteljem, kako naj delajo na osnovi dobrega poznavanja 

problemov OPP in stroke. To so najvišje specializirani strokovnjaki, ki lahko svetujejo 

velikemu številu učiteljev na ta način, da dajejo odgovore na vprašanja učiteljev glede 

pristopov, metod in pripomočkov. Na ta način se lahko pomaga največjemu številu učiteljev 

in osebam s posebnimi potrebami. Stalni SRP na šoli, ki ima svoj poseben prostor, kamor 

hodijo učenci večkrat tedensko glede na individualiziran program za krajši čas in toliko časa, 

dokler se spet ne vključijo v redni razred. Stalno usklajuje svoje delo z učiteljem razrednikom 

in ostalimi učitelji ter strokovni delavci, ki delajo z istim učencem. (Galeša, 1995: 99-100) 

Za načrtovanje in izvajanje ustrezne pomoči je nujno dobro poznavanje otroka, njegovih 

sposobnosti, lastnosti, šibkosti in močnih področij, funkcioniranja, dejavnikov okolja 

(družina, šola, vrstniki…). Pa ne le poznavanje, temveč tudi delovanje na različnih področjih 

in iskanje poti, s katerimi bi dosegli čim boljše rezultate. (Kolbe, 1996: 151) 

M. Končar (1997: 19-21) z oporo na delo mobilne specialno-pedagoške službe na osnovni šoli 

opredeli naloge SRP na: 

 neposredno delo z otroki s težavami v razvoju in pri učenju, 

 sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci na osnovni šoli, 

 sodelovanje s starši, 

 sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in strokovnimi ustanovami ter 
instituacijami, 

 sodelovanje pri vseh aktivnostih na matični šoli (s prilagojenim programom), 

 vodenje dokumentacije, 

 lastno usposabljanje in izobraževanje. 
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Podobno opredelitev nam nudi tudi Z. Kolbe (1996: 151), ki je temeljne naloge SRP 

konkretno razdelala in shematsko predstavila na primeru zadolžitev mobilne specialno-

pedagoške službe na kontinuumu pomoči. 

 

Slika 1: Mobilna specialnopedagoška služba 

MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA 

1. detekcija oziroma evidentiranje otrok s težavami v razvoju in učenju 

2. odbira 

3. seznanitev in privolitev staršev 

4. delo mobilne specialno-pedagoške službe z in za otroka: 

 

 neposredno z  
 otrokom 

 sodelovanje z  
 učiteljem 

 sodelovanje s  
 starši 

 sodelovanje s  
 strokovnimi  
 delavci 

 drugo 

 analiza stanja,  
 individualiziran  
 program, oblika  
 dela, neposredna  
 pomoč,  
 spremljanje 

 informiranje,  
 načrtovanje,  
 vzajemno  
 delovanje,  
 svetovanje,  
 evalvacija 

 individualni  
 pogovori, skupni 
 sestanki,  
 informiranje,  
 svetovanje,  
 evalvacija 

 s šolsko  
 svetovalno  
 delavko in  
 vodstvom, z  
 drugimi  
 strokovnimi  
 delavci in  
 institucijami ter  
 timsko delo 

 dokumentacija,  
 didaktični  
 material,  
 izpopolnjevanje 

Vir: Kolbe (1996: 15) 

 

1. 2. Otroci s posebnimi potrebami 

Vzgoja in izobraževanje OPP temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno 

področje vzgoje in izobraževanja ter naslednjih ciljih in načelih: 

 enakih možnostih s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, 

 ohranjanju ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja, 

 vključevanju staršev v proces vzgoje in izobraževanja, 

 zagotovitvi ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalni razvoj posameznega otroka, 

 pravočasnih usmeritvah v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 
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 organizaciji vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

 celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, 

 individualiziranega pristopa, 

 kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja, 

 interdisciplinarnosti (Opara, 2010: 8). 

11. člen Zakona o osnovni šoli (2006), ki zajema OPP, le-tem zagotavlja ustrezne pogoje za 

njihovo vzgojo in izobraževanje. 2. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2011) določa, da so OPP otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci 

oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 

oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

Vsi ti OPP, ki so usmerjeni v primeren izobraževalni program, imajo pravico do 

individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja. Osnovna šola pa mora za izvajanje 

osnovnošolskega programa OPP zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo in 

evalvacijo individualiziranih programov. (11. člen Zosn-UPB3, 2006) 

Naslednji, torej 12. člen Zakona o osnovni šoli (2006), ki zajema izobraževanje učencev s 

posebnimi potrebami, otrokom z učnimi težavami zagotovlja, da jim šola prilagodi metode in 

oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in 

skupinske pomoči. Posebej nadarjenim učencem pa omogoča vključitev v dodatni pouk, poleg 

prilagojenih metod in oblik dela ter drugih oblik individualnih in skupinskih pomoči. 

38. člen Zakona o osnovni šoli (2006), ki zajema izvajanje VIZ dela, opredeljuje, da VIZ delo 

v osnovni šoli obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci. To delo opravljajo 

učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci. V oddelku, v katerega so vključeni 

učenci s posebnimi potrebami, lahko poleg učitelja sodeluje tudi strokovni delavec s 

specialno-pedagoško izobrazbo. S prilagojenimi izobraževalnimi programi in s posebnim 

programom vzgoje in izobraževanja se za učence s posebnimi potrebami lahko določi tudi 

drugačno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. 

Salamanška izjava, ki je bila leta 1994 sprejeta v okviru Svetovne konference o izobraževanju 

OPP v Salamanci, Španiji, razvija zahtevo po omogočanju izobraževanja za vse.   
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Predpostavke, iz katerih so izhajali snovalci, so sledeče: 

1. Temeljno pravico po izobraževanju imajo vsi otroci. Vsakemu otroku mora biti dana 

možnost, da dosega in ohranja zadovoljivo raven znanja. 

2. Vsak otrok ima edinstvene značilnosti, zanimanja, zmožnosti in učne potrebe. 

3. Šolski sistemi in izobraževalni programi bi morali biti oblikovani ter izpopolnjeni 

tako, da bi upoštevali raznolikost teh značilnosti in potreb vsakega otroka. 

4. OPP morajo imeti dostop do rednih šol, ki bi se morale prilagajati v okviru k otroku 

osredotočene pedagogike z namenom zadovoljevanja teh potreb. 

5. Redne šole s tako inkluzivno naravnanostjo so najbolj učinkovite pri doseganju 

izobraževanja za vse. Prav tako zagotavljajo učinkovito izobraževanje za večino otrok 

ter izboljšajo zmožnost in tudi stroškovno učinkovitost celotnega šolskega sistema. 

(The Salamanca, 1994: viii-ix) 

V drugem delu Salamanške izjave je razvidno vodilno načelo, ki zagotavlja, da bi se morale 

šole prilagoditi vsem učencem, ne glede na njihovo psihično, intelektualno, socialno, 

emocionalno, jezikovno ali kakršno koli drugo stanje. Učenje in poučevanje je tako 

prilagojeno potrebam učencev. (The Salamanca, 1994: 6-7) Inkluzivne šole torej morajo 

prepoznati in se odzvati na različne potrebe svojih učencev tako, da se prilagodijo z 

različnostjo pristopov in stopenj učenja ter zagotovijo kakovostno izobraževanje vsem s 

primernim kurikulomom, organizacijskimi ukrepi, strategijami poučevanja, uporabo sredstev 

in sodelovanje s skupnostjo. (The Salamanca, 1994: 22-23) 

Montessori sistem dejavnosti pa lahko pomaga OPP (seveda v mejah njegovih zmožnosti) na 

naslednje načine: 

 zagotavlja potreben red in strukturo, 

 izboljša motoriko, koordinacijo, telesno podobo, 

 izboljša zaznavanje: zaznavanje časa, prostora, oblik, tekstur, velikosti in ostalih dimenzij, 

 poveča samostojnost skozi pridobivanje veščin samooskrbe, 

 zbudi in zadržuje učenčevo pozornost in razvija koncentracijo, 

 razvija socialne veščine, obnašanje in samodisciplino, 

 izboljša jezikovno sprejemanje (poslušanje, branje) in izražanje (govorjenje, pisanje), 

 razvija delovne navade in navade reda. (Orem, 1970: 60) 
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2. VZGOJNI KONCEPT PO MARII MONTESSORI 

 

2. 1. Življenjska pot Marie Montessori 

MM se je rodila 31. avgusta leta 1870 v Chiaravalleu, mestecu na vzhodu Italije. Njena 

družina se je leta 1875 preselila v Rim. Leto kasneje je začela obiskovati osnovno šolo v 

Rimu. Po zaključeni osnovni šoli se je morala odločiti, kam naprej. Redka dekleta, ki so se po 

osnovni šoli odločila za študij, so izobraževanje nadaljevala na učiteljišču ali pa so se odločila 

za študij latinščine, grščine in književnosti. To je bilo za ženske moralno sprejemljivo v 

tedanji družbi. Maria se je zaradi veselja do matematike vpisala na tehnično šolo, ki jo je leta 

1886 opravila z odliko in se vpisala na tehniško fakulteto. (Pollard, 1997: 12-13, 62) 

Leta 1890 se je vpisala na univerzo in začela študirati matematiko. Dve leti kasneje, pri njenih 

dvaindvajsetih letih, se je vpisala na študij medicine, ki si ga je tako močno želela. Ta njena 

odločitev je med Mario in njenim očetom povzročila hud razkol. Njeni starši so namreč 

pričakovali, da se bo »dobro poročila«, vendar pa je Maria sprejela odločitev, da bo postala 

zdravnica. (Pollard, 1997: 13) Imela je vso mamino podporo. Na poti do zastavljenega cilja je 

morala narediti kar nekaj nenavadnih potez. (Standing, 2011: 7) Na študiju medicine so 

prevladovali moški, njen položaj ni bil enakopraven. Leta 1896 je Maria postala prva ženska v 

Italiji, ki je prejela diplomo iz medicine. (Pollard, 1997: 13, 20). 

 

2. 1. 1. Maria Montessori in delo z otroki z motnjami v duševnem razvoju 

Po diplomi, še istega leta, začne MM s svojo aktivnostjo kot asistentka na Kliniki za duševno 

bolne Santo Spirito v Rimu. (Pollard, 1997: 20) V tistem času, prav na prelomnici stoletja, so 

pogosto kar skupaj zapirali duševno prizadete, »idiote« in duševno bolne v psihiatrične 

bolnišnice. Zdravljenje te skupine ljudi je bilo precej slabo. Družba v resnici ni bila 

prepričana, kako delati z njimi. Bili pa so si enotni, da jih ni treba ubiti. Rezultat tega je bil, da 

so jih zaprli v ustanove. (Standing, 2011: 8) Pri delu s temi otroki, ki je presegal znane 

metodološko – didaktične modele, je dosegla izjemne rezultate. (Žolnir, 2012: 22) »Idioti«, ki 

so se najbolje odzvali na njen trud, so bili uspešni kot otroci z značilnim razvojem in s 

standardnim izobraževanjem na nekaterih področjih. (Standing, 2011: 9) 

Proučevala je različne možnosti, da bi za te otroke odkrila pot dostojnega življenja, tako na 

telesnem kot na duševnem področju. (Capuder, 2006: 104) Da bi spoznala že uveljavljene 

metode za vzgojo otrok s posebnimi potrebami, je podrobneje preučila delo Jean Itarda in 
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Edouarda Seguina. Oba sta se v prvi polovici 19. stoletja ukvarjala s poučevanjem gluhih 

otrok in otrok z motnjami v duševnem razvoju. Strokovnjaka se namreč nista strinjala z 

mišljenjem, da se teh otrok ne da ničesar naučiti in sta prav tako dosegla lepe uspehe. OPP sta 

spodbujala k dejavnostim, s katerimi so si izostrili vid in občutek otipanja. MM se je odločila, 

da bo njune metode razvijala naprej in si z njimi pomagala pri poučevanju otrok z motnjami v 

duševnem razvoju. (Pollard, 1997, str. 20-21) 

Leta 1898 se je pridružila Mednarodni zvezi za izobraževanje zaostalih otrok. Leto kasneje je 

že imela vrsto predavanj o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami tako v Rimu kot v 

Londonu in Parizu ter mnogih mestih po Italiji. Istega leta ji je bilo ponujeno mesto 

ravnateljice nove šole za otroke z motnjami v duševnem razvoju v Rimu. (Pollard, 1997: 21) 

In tako je postala direktorica ortopsihiatrične šole. (Pitamic, 2013a: 8) Na tej poziciji je ostala 

dve leti. (Pollard, 1997: 21) Skozi svoje delo je postala prepričana, da se vsi otroci rodijo z 

izjemnim človeškim potencialom, ki se lahko razvije le v primeru, če jim odrasli zagotovijo 

ustrezno stimulacijo v prvih letih življenja. (Seldin, 2006: 12) 

V življenju MM je poleg dela obstajal tudi Giuseppe Montesano, prav tako zdravnik, 

sodelavec na ortopsihiatrični šoli. Z  Mario sta se zaljubila. Leta 1901 se jima je rodil sin 

Mario, ki je ostal skrbno varovana skrivnost in so ga že kot dojenčka poslali na deželo, kjer ga 

je vzgajala neka družina.  Maria in Giuseppe se nista poročila. (Pollard, 1997: 22-23, 62) 

Vedno, kadar se je Maria znašla v hudi življenjski preizkušnji, je poskušala pozabiti na težave 

tako, da se je poglobila v delo. Tako je zapustila položaj ravnateljice in se ponovno vpisala na 

fakulteto kot študentka metod filozofije in psihologije. Pretežno je obiskovala predavanja 

izobraževalne filozofije, fizične antropologije in eksperimentalne psihologije. Njen študij jo je 

leta 1904 privedel do položaja docentke na antropologiji. Leta 1913 je izdala knjigo 

Antropologia pedagogica (it. Pedagoška antropologija). (Ball, 2010) V tem prispevku je 

spregovorila o svojem pojmovanju subjektivnosti otroka za vrednotenje njegove specifičnosti 

in razvoja. Tako bolje spoznamo osebnost in potrebe otroka, ki vsekakor ni mali človek, 

ampak posameznik z lastno osebnostjo in značilnostmi. Tako, kot se spreminja njegovo telo, 

se spreminjata tudi njegova osebnost in um. Antropološka pedagogika zatorej mora preučevati 

tiste, ki so drugačni od povprečja z namenom, da bi pomagala učiteljem pri njihovem 

pedagoškem delu. (Recchia) 

Maria je bila zgrožena nad tem, kar je videla v šolah za običajne otroke – strogo disciplino in 

dolgočasno poučevanje. Vedno bolj je postajala prepričana, da bi bilo učne metode, ki jih je 
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uporabljala pri delu z otroki z motnjami v duševnem razvoju, mogoče prirediti tudi zanje.  

Razvila je mnoga stališča o otrocih: napak je otroke siliti k učenju; otroci se želijo učiti, če 

jim le ponudimo primerne pripomočke in izkušnje. (Pollard, 1997: 24-25) 

Feminizem (1896 - 1908) se prepleta z njenim proučevanjem OPP in univerzitetno kariero. 

MM je bila že med časom študija članica skupin, ki so se zavzemale za pravice žensk. Leta 

1896 je bila izbrana za govornico na feminističnem zborovanju v Berlinu. (Ball, 2010) 

Govorila je v imenu italijanskih žensk, ki so delale po tovarnah in kmetijah tudi do osemnajst 

ur na dan, pogosto za polovico ali celo manj od plačila moških, ki so opravljali enako delo. 

(Maria Montessori, 1896, po Pollard, 1997: 21) Kot predstavnica vseh italijanskih žensk se je 

leta 1899 udeležila ženskega kongresa v Londonu. Tokrat je spregovorila o izkoriščanju otrok 

za delo. (Ball, 2010) Na konferenci, leta 1899, pa je sodelovala s prispevkom O novi ženski. 

»Žena prihodnosti bo imela enake pravice in enake dolžnosti kot moški. /.../ Družinsko 

življenje, kakor ga poznamo danes, se bo morda spremenilo, smešno pa je misliti, da bo 

feminizem izničil materinski čut. Nova ženska se bo omožila in imela otroke po svoji izbiri, ne 

pa zato, ker bi ji poroko in materinstvo vsilili.« (Maria Montessori, 1899, po Pollard, 1997: 

17) 

 

2. 1. 2. Vzgojni in izobraževalni pomen Hiše otrok 

San Lorenzo je bilo revno obrobje mesta Rim, zgrajeno zunaj mestnih zidov v zadnjih 

desetletjih 19. stoletja. To je bilo obdobje hitrega razvoja mest in industrije. Ljudje so 

množično prihajali v mesta, kjer pa jih je pričakalo naporno in slabo plačano delo v  težkih 

razmerah ter močno prenaseljena in zanikrna stanovanja. Otroci so bili v obdobju med tretjim 

in šestim letom starosti večino časa prepuščeni sami sebi. Starši so bili na delu, starejši bratje 

in sestre pa v šoli. Ti otroci so živeli v »temi«, kar pomeni, da so bili podhranjeni, bledi, 

objokani, brezvoljni, plašni in tihi, nihče ni skrbel zanje. Okolje jim ni nudilo možnosti za 

fizično in duševno rast. Lastnikom stanovanj se je porodila ideja, da bi imeli ti otroci  v enem 

izmed prostorov zgradbe varstvo. Zanje bi skrbela odrasla oseba, ki stanuje v isti zgradbi. To 

bi jih stalo manj, kakor stalno obnavljanje lastnine, ki so jo uničevali otroci. (Pollard, 1997: 5) 

Prva Hiša otrok je bila tako ustanovljena že 6. januarja 1907. Otroci so prišli, ker jim je bilo 

tako naročeno. Niso bili navdušeni in tudi radovedni ne. Še nikdar se jim ni pripetilo kaj 

zanimivega. Sploh niso vedeli, kako je, če si nad nečem navdušen ali zaradi česa vznemirjen. 
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Pričakovali niso nič dobrega. V sobi so stale majhne mizice, ob njih pa primerno majhni stoli.  

Dobrodošlico v Hišo otrok jim je  izrazila dr. Montessori. (Pollard, 1997: 5) 

Lastniki stanovanj so MM povabili zaradi izkušenj, ki jih je imela na področju revnih in 

prizadetih otrok, žensk, velike socialne občutljivosti in znanj na različnih področjih. Bila je 

docentka na univerzi, sposobna govornica, pisala je članke, bila je že znana osebnost. 

(Pollard, 1997: 10) Maria je sprejela ponudbo. Zaradi dobre izkušnje v ortopsihiatrični šoli se 

je podala na pot novemu izzivu. Zanimalo jo je, kakšne rezultate bodo dosegali otroci z 

značilnim razvojem. (Capuder, 2006: 104-105) Naročila je materiale – čutne pripomočke, s 

katerimi se otroci učijo s pomočjo dotika, vida, vonja in zvoka, po vzoru tistih, ki jih je bila 

uporabila pri delu z otroki z motnjami v duševnem razvoju. Ti učni pripomočki omogočajo 

otrokom, da se skozi preizkušanje in napake učijo sami. Mariino osnovno načelo je bilo, naj 

otroci sami spoznavajo. (Pollard, 1997: 9) Zaradi obilice drugega dela ni bila ves čas prisotna 

v Hiši otrok, zato je upravnikovi ženi, ki je skrbela za vsakodnevno delo v Hiši otrok naročila, 

naj otrok ne poučuje. (Capuder, 2006: 105)  Naj jih le nadzira, oni pa naj sami izbirajo in 

odkrivajo, kaj je z materiali mogoče storiti. (Pollard, 1997: 9) Maria pa je, ko ji je čas 

dovoljeval, prišla v Hišo otrok, otroke opazovala in si zapisovala opažanja o njihovem 

napredku. (Pollard, 1997: 29) Veliko pozornosti je namenila opazovanju otrok pri njihovi 

spontani igri. (Capuder, 2006: 105) 

Trdila je, da ni razvila učne metode, ampak so bile to le njene zamisli o učenju, ki so nastale 

med temeljitim opazovanjem otrok. Spoznala je, da imajo otroci veselje do učenja, reda, 

zanimanja za dejstva in domišljijo, poleg tega pa morajo biti samostojni, spoštovani, treba jim 

je prisluhniti. (Pitamic, 2013a: 9) Zagovarjala je, da so te potrebe splošne; ne glede na državo, 

spol, raso in otrokovo domače okolje. Več kot pol stoletja po njeni smrti so te potrebe še 

vedno enako pomembne. (Pitamic, 2013b: 7) MM je le želela razumeti otroka. Ni imela 

namena ustvariti pedagogike, niti metode ali izobraževalnega sistema, vendar je s svojimi 

odkritji obrnila način pedagoškega razmišljanja: proces učenja se začne pri otroku in ne pri 

odraslem. Spoznala je, da otroci najbolje vedo, kako naj se učijo in da sami v sebi nosijo željo 

po delovanju. Otroci ne delujejo zato, da bi zaključili neko delo, ampak da bi razvijali svoje 

sposobnosti in s tem gradili ter razvijali svoje duhovne, duševne in telesne zmožnosti, 

razvijali samega sebe. Vse to se lahko dogaja njemu v prid, če odrasli zadostijo potrebam 

pripravljenega okolja, v katerem otrok najde pripomočke, ki podpirajo njegov razvoj. 

Pomembni so tudi odrasli, ki spoštujejo  napore  otroka in ga razumejo. (Capuder, 2006: 105) 
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Mariino najbolj revolucionarno prepričanje je temeljilo na  pomenu okolja, v katerem se otrok 

uči. Bila je prepričana, da otrok potrebuje spodbudno okolje, če naj napreduje in si pridobi 

samospoštovanje. Danes že v vseh šolah in ne samo v tistih, kjer poučujejo po Montessori 

pedagogiki, priznavajo velik pomen okolja za otrokov razvoj. (Pitamic, 2013a: 9) 

Večina otrok je bila ob vpisu agresivna, nestrpna in neurejena. Toda, kmalu so ti otroci začeli 

sami skrbeti za Hišo otrok, pomagali so pri pripravah in deljenju obrokov ter skrbeli za čisto 

okolje. (Seldin, 2006: 12) Marii je kmalu postalo jasno, da imajo otroci močno potrebo po 

redu in čistoči. Vsak otrok je namreč uporabljal svoj pripomoček, ki ga je po uporabi vrnil na 

svoje mesto. To je dajalo otrokom varen občutek, da bo vsak predmet vedno na svojem mestu  

le, če ga ne bo uporabljal še kdo drug. Otroci so začeli ceniti pripomočke, s katerimi so delali, 

in tudi druge otroke, ki so delali z njimi. Spoznala je tudi, da se morajo otroci sami odločiti, 

kaj želijo početi. Imeti morajo svobodo odločanja in neodvisnost. Ugotovila je še, da imajo 

otroci delo raje kot igro. Otroci se želijo učiti, a le na način, ki si ga sami izberejo. (Pollard, 

1997: 30-32) 

Po neštetih urah opazovanja in interakcije z otroki, je Maria sklenila, da gredo otroci skozi 

vrsto razvojnih faz. Za vsako od teh faz so značilna svojevrstna nagnjenja, interesi in načini 

razmišljanja. Spoznala je, da imajo otroci v vsaki tej razvojni fazi lastno logiko, skupaj z 

dejavnostmi, ki so jim ljubše, bližje in naravna nagnjenja v svojem obnašanju. Opazovala je, 

kako se odzivajo na mirno in urejeno okolje, v katerem ima vse svoje dodeljeno mesto. 

Gledala je, kako se učijo nadzorovati svoje gibe. Videla je odpor, ko je bil njihov mir 

prekinjen, ko so se spotaknili ali pa, ko jim je kaj padlo. Dala jim je priložnost razvijati svoj 

občutek samostojnosti. Prepoznala je njihove naraščajoče ravni samospoštovanja in 

samozavesti, saj so jih učili in spodbujali, da naredijo stvari sami. (Seldin, 2006: 13) 

 

2. 1. 3. Metoda znanstvene Montessori pedagogike in družinske vzgoje 

Prva Hiša otrok je bila tako uspešna, da so čez nekaj mesecev odprli še eno, prav tako v San 

Lorenzu. Tretjo so odprli leta 1908 v Milanu, četrto pa leta 1909 v Rimu. (Pollard, 1997: 32-

33) 

Na povabilo  prijateljev barona Leopolda Franchettija in njegove žene je poletje 1909 Maria 

preživela v Apeninskih Alpah. Bogata posestnika sta želela izboljšati življenjske razmere 

ljudi, ki so živeli na njuni zemlji. Predvidevala sta ustanoviti tudi nove šole. Med svojim 

bivanjem v Citta del Castello je MM imela prvi tečaj za italijanske učiteljice. Prav baronica jo 
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je nagovorila, naj napiše knjigo, v kateri bo zbrala svoja predavanja. (Pollard, 1997: 33) Maria 

je tako po dveh letih eksperimentiranja v San Lorenzu leta 1909 izdala svojo prvo pomembno 

knjigo z naslovom Il Metodo della pedagogia Scientifica. (Recchia) Leta 1912 so jo prevedli v 

angleški jezik z naslovom The Montessori Method. Njen priimek so uporabili za 

poimenovanje metode. Znanstvena pedagogika je tako postala znana kot metoda Montessori. 

V knjigi je opisala, kako je z natančnim opazovanjem otrok pri delu v Hiši otrok začela 

razumeti, kaj otroci želijo in potrebujejo. Uživali so pri ponavljanju enakih nalog. Radi so 

imeli svobodo izbire in red, saj so vsakič po koncu pouka pospravili učne pripomočke na 

svoje mesto. (Pollard, 1997: 33, 62) V tem času so se nekateri obrtniki začeli zanimati za 

izdelovanje Montessori materialov. Leta 1911 so ustanovili tovarno Gonzaga, ki deluje še 

danes. Tu poteka proizvodnja materialov po specifikacijah, ki jih je natančno podala MM. 

(GonzagArredi) 

Njen cenjen uspeh izobraževalne revolucije se je hitro širil po svetu – delno kot rezultat 

novinarskih člankov in delno kot rezultat izdane knjige z obsežno razlago Montessori metode. 

(Wallin, 1967: 9) Tako se je MM odločila opustiti svoja predavanja na rimski univerzi in 

zasebno zdravniško prakso ter nadaljevala s predavanji za učiteljice, s pisanjem knjig in 

ustvarjanjem novih Hiš otrok. Kaj kmalu se je Montessorijevo gibanje razširilo po vsem 

svetu. (Pollard, 1997: 42-43) 

Leta 1913 je prvič odpotovala v Ameriko z namenom, da njeno ime ne bi bilo zlorabljeno.    

Tam je bilo že na stotine šol, v katerih so trdili, da poučujejo po metodi Montessori. Vendar, 

vseh teh šol niso vodili ljudje, ki bi se bili udeležili katerega izmed njenih tečajev. Maria je 

bila prepričana, da njeno metodo lahko uporabljajo le učitelji, ki jih je sama poučila. Mnogi so 

v Ameriki ustanovili šolo na podlagi njenih hitro prebranih knjig ali knjig o njej. Te šole niso 

bile prav nič podobne Hišam otrok in v njih niso upoštevali vseh vidikov Montessori 

pedagogike. To je Mario upravičeno jezilo, saj je zaradi teh šol izgubljala svoj ugled. Njeno 

potovanje v Ameriko je bilo naporno. Imela je vrsto javnih govorov. Dosegla je izreden 

uspeh, a še vedno je bila mnenja, da se njeno ime prevečkrat zlorablja. (Pollard, 1997: 45-46) 

V svojem Priročniku, ki je izšel leta 1914, je opisala, kako si predstavlja idealno sobo, v kateri 

naj bi se otroci učili. Za tisti čas so bile to nove in vznemirljive zamisli, danes pa jih vidimo 

uresničene v vseh ustanovah, ki delajo po metodi Montessori. (Pollard, 1997: 47) Leta 1917 je 

drugič odpotovala v Ameriko, kjer se je udeležila Svetovne razstave v San Franciscu. V 

glavni dvorani je postavila Hišo otrok s steklenimi stenami, da so obiskovalci lahko spremljali 
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prikaz Montessori metode. Tudi ta obisk Amerike je bil uspešen. Postala je slavna po vsem 

svetu in bila najbolj priznana italijanska osebnost. (Pollard, 1997: 46) 

Ker je s svojimi metodami vzbudila preveliko zanimanje, je bilo nemogoče, da bi svetovno 

gibanje lahko nadzorovala sama. Imela je polne roke dela, a prav ničesar ni želela prepustiti 

drugim. Tudi potovanje iz ene celine na drugo je bilo v tistih letih dolgotrajno in nevarno.  

Posledično je gibanje v Ameriki razpadlo, njena metoda pa je tam ponovno zaživela  po njeni 

smrti. (Pollard, 1997: 46-47) A vseeno si MM, kot nihče drug iz njene generacije, zasluži 

velikodušno pohvalo, ker je razvnela novo spoštovanje in čaščenje pravic »prikritih otrok«, 

socialno ogroženih otrok in OPP. To je področje javne skrbi, kjer je v današnjem času zaznan 

mogočen porast. MM je resnično bila strokovnjak redke predanosti in sočutja. (Wallin, 1967: 

8-9) 

 

2. 1. 4. Vzgoja za mir in nova obzorja njenega dela 

V dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja je bilo po vsem svetu veliko zanimanja za 

izobraževanje in razprav o njem. To je bila posledica novih zamisli, ki so jih predstavili MM 

in drugi, ter upanja ljudi po šoku, ki ga je povzročila prva svetovana vojna, da bosta boljša 

vzgoja in izobraževanje napravila ljudi strpnejše drug do drugega. V času med obema 

vojnama so Mario čakale resne težave. Leta 1922 je italijansko vlado prevzel fašistični 

diktator Benito Mussolini. Mussolini je Marii in njenemu gibanju obljubil vso podporo. Vlada 

je financirala njene šole in učiteljišče, kjer je usposabljala bodoče učitelje. Maria pa je postala 

glavna šolska nadzornica za vso Italijo. (Pollard, 1997: 51-52) 

Osmega avgusta 1924 je bila ustanovljena Opera Nazionale Montessori s sedežem v Rimu. 

ONM ima posebno znanstveno izobraževalno in pedagoško tradicijo, je tudi mednarodna 

organizacija za raziskave, eksperimentiranja, usposabljanja, pomoči, svetovanja, promocije in 

razširjanja Montessori znanstvenih in metodoloških načel in idealov. (Opera Nazionale 

Montessori) Pet let kasneje, leta 1929, pa je bila ustanovljena Mednarodna fundacija 

Montessori (A.M.I.) – ustanova, ki si še danes prizadeva za ohranjanje, širjenje in 

pospeševanje pedagoških načel in metod, ki jih je oblikovala za polni razvoj človekovega 

bitja. (Place, 2011: 13) 

Mussoliniju je ustrezalo, da je imel na svoji strani svetovno znano italijansko pedagoginjo, 

Marii pa, da je imela močno podporo vlade. Vendar, to sodelovanje ni dolgo trajalo. Leta 

1934 so v Italiji želeli spodbujati vojaško miselnost, saj so načrtovali vojno z afriško državo 
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Abesinijo. Ustanovili so Fašistično mladinsko organizacijo. Mussolini je zahteval, da se otroci 

v Mariinih šolah pridružijo tej organizaciji, a se mu je Montessorijeva uprla. Sledilo je zaprtje 

vseh njenih šol po Italiji. Kmalu zatem je Maria zapustila Italijo in se preselila v Španijo. 

(Pollard, 1997: 52-53, 62) Dve leti kasneje je morala ob izbruhu državljanske vojne zapustiti 

tudi Španijo. Preselila se je na Nizozemsko, v Amsterdam. Marii se je zdelo dobro, da je 

živela blizu uprave gibanja, ki ga je bila sama ustanovila. (Pollard, 1997: 54) 

Leta 1936 je izdala knjigo Skrivnost otroštva. V njej je poskušala razložiti, kdo je otrok, 

katere so njegove moči, kako dojema svet okrog sebe. Knjiga je besedilo o otroški psihologiji, 

ki vsebuje tudi biološke študije. (Maria Montessori, 2009) V njej govori o temah, ki jih je 

kasneje, leta 1952, še poglobila v knjigi Srkajoči um. V  knjigi govori tudi o psihoanalizi, ki ji 

je priznavala pomen zaradi zavedanja pomembnosti prvih let otrokovega življenja. Obsodila 

je zatiranje otrok, saj je potrdila obstoj posebne energije, ki vodi razvoj (v psihoanalizi je to 

libido, zanjo je to horme). (Maria Montessori, 2009: 112) 

Leta 1939 je izbruhnila druga svetovna vojna. Mesec dni po začetku vojne je Maria 

odpotovala v Indijo. Spremljal jo je sin Mario. Ljudje v Indiji so njo in njeno delo globoko 

spoštovali in občudovali. V tem času  je tam obstajalo že več šol, kjer so poučevali po njeni 

metodi. V Indiji je ostala šest let, do konca vojne. Ves čas je veliko predavala zavzetim in 

navdušenim poslušalcem. Imela je tudi tečaje. To je bilo eno najsrečnejših obdobij v njenem 

življenju. (Pollard, 1997: 55) Po koncu vojne se je vrnila na Nizozemsko. Tudi zadnja leta 

svojega življenja je bila zelo dejavna. Leta 1947 se je vrnila v Indijo, leta 1949 je odpotovala 

v Pakistan, istega leta je opravila še turnejo po Evropi, leta 1951 je odpotovala v Avstrijo, za 

leto 1952 pa je načrtovala predavanja po Afriki. Te poti ni nikoli dočakala. Šestega maja 1952 

je v starosti enainosemdeset let umrla. (Pollard, 1997: 56-57) V zadnjih letih svojega življenja 

je bila trikrat predlagana za Nobelovo nagrado za mir. (Ball, 2010) 
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2. 2. Pomembni elementi dela po metodi Marie Montessori 

Kot navaja M. Capuder (2006: 104), tako kot smo si različni ljudje, tako je potreben tudi 

svojevrsten vzgojni pristop do vsakega otroka, pa ne le njega, ampak tudi do odraslega, saj je 

čas za vzgojo do konca življenja. Vzgoja ima nedvomno najmočnejši vpliv na človeka in 

njegovo življenje v času njegovega otroštva. Koncept izobraževanja po metodi Montessori 

tako temelji na skrbi za živa bitja in se prilagaja življenju. Izredno pomembno postane tudi 

izobraževanje novorojenčkov. Poznati moramo, kakšni so zakoni življenja, in s tem znanjem 

narediti korak naprej ter postati izobraževalci. (Maria Montessori, 2008b: 50-51) 

 

2. 2. 1. Obdobja razvoja 

MM je podobno kot drugi videla razvoj otroka v različnih obdobjih rasti oziroma zorenja. 

Življenje od otroštva do odraslosti je razdelila na štiri dele. (Maria Montessori, 2008b: 55-65) 

Prvo obdobje, ki traja od rojstva do šestega leta starosti, delimo na dve podobdobji: 

1. Od rojstva do treh let: Način mišljenja otrok je takšen, da se mu odrasel človek zelo težko 

približa in nanj ne more imeti nobenega neposrednega vpliva. Ta leta se Montessorijevi 

zdijo temeljna. (Capuder, 2006: 106) V tem podobdobju ima otrok posebne razvojne 

naloge, saj se želi postaviti na noge, doseči ravnotežje, po drugem letu ima veliko potrebo 

po govorjenju. (Kastelec, 2007: 5) 

2. Od treh do šestih let: Je podobno prvemu podobdobju, a se razlikuje po tem, da je otrok že 

bolj dovzeten za vplive odraslih. V teh letih se otrok zelo spremeni, tako na fizičnem kot 

na umskem področju. (Capuder, 2006: 106) Otrok postane že dokaj samostojen, lahko 

poskrbi za osebno higieno, pozna osnovne vljudnostne izraze, pozdrave, hkrati pa ima 

potrebo po tem, da stvari in svet okoli sebe, ki ga je prej sprejemal na nezavedni ravni, 

poimenuje in začne razvrščati. Stvari se želi dotikati, preizkusiti njihovo delovanje, 

raziskovati. »Odpira se v svet, v katerega je rojen.« (Kastelec, 2007: 5) 

Drugo obdobje traja od šestega do dvanajstega leta. V tem obdobju je značilna rast, 

umirjenost otrok ter neka stabilnost. (Capuder, 2006: 106) Dejstvo je, da je obseg 

preoblikovanja v tem obdobju manj skrajen kot v predhodnih letih. (Standing, 2011: 24) 

Tretje obdobje je adolescenca. (Standing, 2011: 24) Traja od dvanajstega do osemnajstega 

leta. Zaradi izrazitih sprememb v tem obdobju nas to obdobje spominja na prvo obdobje. Telo 

doseže fizično zrelost. (Capuder, 2006: 106) Starši se morajo zavedati, da prodorne 
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spremembe, ki se zgodijo tekom tega obdobja, naredijo posameznike zelo občutljive in zato 

potrebujejo raje več kot manj pozornosti in skrbi. MM je trdila, da se v tem obdobju otroci 

končno zavedajo in  razumejo sebe kot del okolja. To je raven zavedanja, ki presega »instinkt 

črede«. Standing (2011: 24-25) v nadaljevanju pojasnjuje, da lahko pride do manjvrednega ali 

večvrednega kompleksa kot posledica socialnega neprilagajanja posameznika, ki se lahko 

zgodi v teh letih. MM zato predlaga, naj se zagotovi takšno vzdušje, v katerem lahko otroci 

rastejo in uspevajo. Jasno je dala vedeti, da morajo tako starši kot učitelji pomagati k 

ekonomski neodvisnosti odraščajočim posameznikom. Kako se to zgodi in kako uspešno je, je 

odvisno od zapletenosti, ki izhaja iz vloge spolov, socialnega statusa, ekonomskega razreda in 

osebnih prednosti. Do neke meje adolescenca pomeni preusmeriti odvisnost od staršev na 

odvisnost od drugih, naj bo to delodajalec ali zakonski partner. Ključni in nujni element tega 

obdobja je negovanje samozavesti, ki jo mladostnik utrjuje skozi izkušnje. 

Četrto obdobje, ki je podobno drugemu, je čas študija. (Capuder, 2006: 106) 

 

2. 2. 2. Občutljiva obdobja 

MM je spoznala, da gredo otroci skozi različna obdobja razuma in radovednosti, kar je 

poimenovala občutljiva obdobja. (Seldin, 2006: 14) Ta obdobja so prehodne narave in 

namenjena pridobitvi določene značilnosti. (Maria Montessori, 2009: 37) V teh obdobjih so 

otroci navdušeni in vsrkavajo samo določene vidike okolja. Pomembno je, da razumemo ta 

proces, saj vsako izmed teh obdobij predstavlja priložnost, da globoko vplivamo na razvoj 

otroka. (Seldin, 2006: 14) Ko se ta značilnost enkrat razvije v polnosti, občutljivost zanjo 

izgine. Vsaka značilnost se pojavi na pobudo nagona oziroma prehodne občutljivosti, ki je 

prisotna samo določeno obdobje razvoja, to je v svojem občutljivem obdobju. (Maria 

Montessori, 2009: 37) 

MM je prepoznala več različnih občutljivih obdobij, ki se pojavljajo od rojstva do šestega leta 

starosti. (Seldin, 2006: 14) 
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Preglednica 1: Občutljiva obdobja po Marii Montessori 

STAROST OBČUTLJIVO OBDOBJE ZA 
od rojstva do 1. leta Gibanje 
od rojstva do 6. leta Jezik 
od 1. do 4. leta majhne predmete 
od 2. do 4. leta red 
od 2. do 6. leta glasbo 
od 18. meseca do 3. leta toaletni trening 
od 2. do 6. leta ljubkost in vljudnost 
od 2. do 6. leta čute 
od 3. do 4. leta pisanje 
od 3. do 5. leta branje 
od 4. do 6. leta prostorske odnose 
od 4. do 6. leta matematiko 

Vir: Seldin (2006: 16-17) 

Vsako to obdobje se nanaša na dovzetnost nadebudnih otrok, da bi pridobili specifične 

karakteristike. Dober primer je jezik. Otroci so v prvih letih svojega življenja v občutljivem 

obdobju za jezik. Zelo so pozorni, kaj in kako govorimo in, še predno se zavemo, govorijo 

enak jezik kot mi in s podobnim naglasom. (Seldin, 2006: 14) 

T. Seldin (2006: 14-15) razlaga, da je vsako izmed občutljivih obdobij posebna vrsta prisile, 

ki motivira majhne otroke, da se pozorno osredotočijo na samo nekatere vidike njihovega 

okolja – dan za dnem, ne da bi postali utrujeni ali zdolgočaseni. Očitno je to biološki 

mehanizem, vkoreninjen v otrocih, ki jim pomaga razviti spretnosti in talente, ki so neločljivi 

del njihove dediščine kot človeškega bitja. Neizogibno, začetek in konec vsakega občutljivega 

obdobja, se razlikujeta od otroka do otroka, zato jih moramo previdno opazovati in se odzvati 

vsakemu otroku individualno. V občutljivem obdobju se otroci lahko naučijo novih stvari, 

obvladajo nove veščine ali razvijejo vidike intelektualnih sposobnosti brez naprezanja in 

skoraj nezavedno. Vendar, občutljiva obdobja so prehodna stanja. Ko otrok obvlada veščino 

ali koncept, v katerega je bil zatopljen, občutljivo obdobje izgine. Zatorej, če otrok ni 

izpostavljen pravilni izkušnji in spodbudi ob pravem času, bo priložnost za učenje mimo. 

Veščine se bo še vedno lahko naučil, vendar bo potreboval leta trdega dela. Prav zato je na 

primer relativno zelo enostavno otrokom, starim dve in tri leta, naučiti se več tujih jezikov, saj 

so takrat v občutljivem obdobju za jezik, za večino nas odraslih pa je veliko težje. 
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Samomotivacija otroka je edini verodostojen impulz za učenje. Otroci so sami v sebi nagnjeni 

k učenju. Otrok je tisti, ki se uči in je s pomočjo dejavnosti motiviran, da vztraja, vzgojitelj 

zgolj pripravi okolje, usmerja dejavnost in spodbuja otroke. MM je učila učitelje, kako naj 

izvajajo predstavitve, ki bodo otroke navdihovale. Recimo, da na dramatičen način  podajo 

ravno toliko informacij, da vzbudijo radovednost v otroku. V Montessori osnovnih šolah se 

tako otroci ne učijo dejstev, ki jih je zanje izbralo oddaljeno državno telo, ampak pišejo in 

predstavljajo poročila o tem, kar jih prevzame  ter to povezujejo v temeljni kurikul. (Kordeš, 

2007: 85) 

 

Slika 2: Kopanje dojenčka 

 

Vir: Zakladnica Montessori (2016) 

Slika 3: Pranje perila 

 

Vir: Zakladnica Montessori (2016) 

 

Učitelj pri sestavljenih predstavitvah, kot so npr. priprava mize, pomivanje posode, pranje 

perila (slika 3), kopanje dojenčka (slika 2), na začetku sicer mora posredovati in otroku 

predstaviti delo samo z nekaj besedami ali pa kar z nobeno, predvsem pa z zelo natančnimi in 

nazornimi gibi, ki imajo dramatičen efekt, a so hkrati skoraj neslišni. Otroci pa kažejo 

zanimanje in skrb v izvajanju teh aktivnosti. (Maria Montessori, 2008a: 21) 
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2. 2. 3. Koncept uma 

V primerjavi z drugimi živimi bitji je otrok ob rojstvu in nekaj časa po njem videti nebogljen, 

a že čez kakšno leto ta isti otrok prekaša vse ostale živalske vrste. MM je ugotovila, da prav 

pri človeku ne gre samo za nek razvoj, ampak za samoizgradnjo. Zato pojmujemo vsako 

konstruktivno otrokovo dejavnost kot delo. Za to delo pa je potreben posebne vrste um. Otrok 

do tretjega leta deluje s pomočjo uma na nezavedni ravni in nato do šestega leta na zavedni 

ravni. Nato ta njegova zmožnost počasi izzveni. Otrok ima inteligenco nezavednega tipa in 

prav to je tisto, kar mu omogoča njegov čudovit razvoj. (Capuder, 2006: 106) 

Da bi lažje razumeli, MM (2008: 44-45) posebno duševno silo, ki majhnemu otroku pomaga 

pri razvoju, primerja s skrbnim učiteljem, ki se skriva v vsakem otroku in ki je tako vešč, da 

dosega enake rezultate pri vseh otrocih na vseh koncih sveta. Otrok v prvih dveh letih 

življenja ustvari vse, kar je nato odrasla oseba. Otrok ne samo da mora »prepoznati, kar vidi v 

svoji okolici in razumeti ter se prilagoditi našemu načinu življenja, ampak mora v času, ko ga 

še ni mogoče ničesar naučiti, izgraditi tudi vse zapletene strukture, ki bodo sestavljale njegov 

um, osnovo religioznega, narodnega in družbenega doživljanja.« V tem obdobju narava da 

prednost notranjemu učitelju, ki ga navdihuje. Otrok tako zgradi celotno duševno strukturo, še 

predno se ga lahko dotakne razum odraslih in ga spreminja. Vse temelje svoje osebnosti otrok 

položi do tretjega leta starosti. 

Otrok ima drugo vrsto mišljenja, otrokova inteligenca ni iste vrste kot naša. Odrasli kopičimo 

znanje s pomočjo razuma, otrok pa preprosto tako, da živi, pridobiva znanje neposredno v 

svoje duševno življenje. Odrasli smo sprejemniki in v nas pritekajo vtisi, ki jih shranjujemo v 

razumu, pri čemer ostajamo od njih ločeni. Otroci pa doživljajo preobrazbo, saj vtisi ne samo 

da vstopajo v njegov um, ampak ga tudi oblikujejo, se v njem utelesijo. To vrsto uma MM 

(2008b: 62) poimenuje srkajoči um. Otrok se vsega »...nauči tako, da ne ve, da se uči. Majhne 

koščke novopridobljenega znanja postopoma prenaša iz nezavednega v zavedno, pri čemer 

vedno stopa po poti veselja in ljubezni.« (Maria Montessori, 2008b: 62) Tako otrok usvoji 

materni jezik v vseh podrobnostih, usvoji svobodo gibanja ter izražanja. Iz svoje okolice 

vsrkava navade, običaje, religijo. Vse se mu trdno zapiše v um. (Maria Montessori, 2008b: 

63) »Otrok je neopredeljen, nevtralen in biološko ravnodušen do tega, kaj bo vsrkaval iz 

okolja in vgrajeval v svojo osebnost – karkoli bo pač našel v njem.« (Maria Montessori, 

2008b: 92) In kar otrok vsrka, ostane končna sestavina njegove osebnosti. (Maria Montessori, 

2008b: 98-99) 
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Pri otrokovem delu, samoizgradnji, sodeluje njegovo celotno telo in na poseben način - roka. 

(Capuder, 2006: 107) Še ena veličastna otrokova pridobitev je gibanje. Načini gibanja otrok 

so določeni z različnimi stopnjami razvoja in jih otrok ne usvoji naključno. Ko se otrok prične 

gibati, je njegov srkajoči um že spoznal in usvojil svojo okolico. Tako še preden se sploh 

začne premikati, pride v otroku do nevidnega duševnega razvoja. In ko se otrok poskusi 

gibati, to postane zavedno. Če opazujemo na primer triletnega otroka, bomo videli, da 

zavestno dela nekaj, kar je njegov um prej vsrkal nezavedno. S pomočjo zunanje izkušnje v 

preobleki igre otrok pregleduje ter preverja vtise in stvari, ki jih je nezavedno vsrkal. Otrok se 

vse bolj zaveda. Na podlagi delovanja izgrajuje svojo bodočo odraslo osebo s svojimi rokami 

in s svojimi izkušnjami, najprej skozi igro in potem skozi delo. »Roke so orodje človekove 

inteligence.« (Maria Montessori, 2008: 63) 

 

Slika 4: Dolžinske palice 

Vir: Zakladnica Montessori (2016) 

Slika 5: Roza stolp 

 

Vir: Zakladnica Montessori (2016) 

 

Materiala s slike 4 in 5, dolžinske palice in roza stolp, prav tako pa tudi rjave stopnice, 

spodbudijo otroke h gibanju in k delu ter prenašati predmete, ki so jim težki za prijeti z 

njihovimi malimi rokami. Z rabo teh zaznavnih materialov otrok utrjuje svoje vidno 

razločevanje in prepoznavanje razlik v velikosti med dvema podobnima predmetoma. (Maria 

Montessori, 2008a: 31) 
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2. 2. 4. Polarizacija pozornosti 

Pogosto se govori, da so otroci nemirni, da ne zdržijo dolgo časa pri miru, da potrebujejo 

veliko stvari, s katerimi se lahko zaposlijo. MM je posegla tudi v ta način razmišljanja. 

Večkrat je opazovala otroke, ki so določeni dejavnosti intenzivno posvetili svojo pozornost, 

zbranost in čas, ne da bi se pustili motiti zunanjim vplivom. Po taki dejavnosti so otroci 

postajali mirni, zadovoljni, ustrežljivi, poslušni. Do tega je prišlo le takrat, ko so otroci lahko 

svobodno izbrali in našli določeno stvar v okolju, ki je povsem pritegnila njihovo pozornost. 

Ta pojav je Maria poimenovala polarizacija pozornosti. (Capuder, 2006: 107) 

 

Slika 6: Prelaganje s pinceto 

 

Vir: Zakladnica Montessori (2016) 

 

S slike 6 je razvidna zmožnost koncentracije in pozornosti, usmerjene k majhnim predmetom. 

Vse dejavnosti, ki vključujejo prelaganje snovi, pomagajo tudi pri razvoju mišične 

koordinacije. S tovrstnimi dejavnostmi mišice pripravimo tudi na še zahtevnejše opravilo, na 

pisanje. (Pitamic, 2013b: 28) 
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2. 2. 5. Svoboda in izbira 

MM je opazila, da otroci vzcvetijo, ko imajo izbiro in nadzor nad svojim okoljem. Postavljene 

so jasne meje tej svobodi, a vseeno otroci lahko sprejemajo več odločitev kot v tradicionalnih 

šolah. (Kordeš, 2007: 84-85) Svoboda v Montessori okolju pomeni, da si lahko otrok 

svobodno izbira materiale na policah, socialne odnose, čas in kraj dela. Otrok se nam lahko 

odpre samo v ozračju svobode. Prava svoboda je posledica notranjega razvoja, ki otroka vodi 

v smeri samostojnosti, volje in discipline. Vse, kar lahko otrok naredi sam in si želi sam, naj 

tudi naredi sam. Pomagamo mu le, če je to potrebno. Otroka spodbujamo, da dejavnost, ki si 

jo je izbral, dokonča in pospravi. Otroku mora biti omogočeno konstruktivno delo. (Lillard, 

1998; nav. po Capuder, 2006: 108-109) 

E. M. Standing (2011: 46-47) predstavi dve fazi poučevanja. Prva faza je, ko učitelj predstavi 

material otroku na njemu varen način in z razlago, kako deluje. Sledi druga faza, ko otrok že 

zna uporabljati ta material in ga lahko izbere med mnogimi ostalimi materiali, ki so mu tudi 

na voljo. In to je zelo pomemben člen, da otrok lahko dela svobodne izbire. Otrok naj izbira 

materiale, ki ga zanimajo. Izbire, ki jih naredi, ne smejo biti pod vplivom učitelja ali prevlade 

kakšnega drugega posameznika. In slednje je resničen problem, saj predstavlja zelo umetno 

upogibanje otrokove osebnosti, ko ga redno silijo k opravljanju dejavnosti, za katere nima 

pravega zanimanja. 

 

Slika 7: Barvne ploščice 

 

Vir: Zakladnica Montessori (2016) 
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Na sliki 7 deklica raziskuje sekundarne barve. M. Pitamic (2013b: 64) pravi, da otroke barve 

močno privlačijo. Dejavnosti z barvami se pričnejo z iskanjem osnovnih barv, torej rumene, 

modre in rdeče. V nadaljevanju so aktivnosti s sekundarnimi barvami in na koncu aktivnosti z 

različnimi odtenki ene barve. 

 

2. 2. 6. Disciplina 

Če se je otrok v Montessori okolju pripravljen učiti in vzgajati, je to zato, ker je pridobil 

»notranjo disciplino« tako s pomočjo zunanjega kot notranjega reda. Vzorci koncentracije, 

vztrajnosti, vestnosti, temeljitosti, ki jih vgradijo v zgodnjem otroštvu, pripomorejo k temu, 

da bo otrok samozavesten in sposoben učenec tudi v poznejših letih. Tako se otroke vpelje v 

veselje do učenja že v zgodnjih letih in se s tem zagotovi okvir, v katerem gresta intelektualna 

in socialna disciplina z roko v roki. (Kordeš, 2007: 86) 

Prava disciplina pa je možna le, ko damo otroku svobodo. »Takoj, ko najde otrok svoje delo, 

se v njem zberejo vse energije, potrebne za delo in otrok se preko zunanje aktivnosti tudi 

notranje umiri. Njegov red pri delu postane nekako odsev notranjega reda, harmonije, ki se 

pri takem delu ustvari.« (Capuder, 2006: 107) 

 

2. 2. 7. Normalizacija otroka 

Natančno opazovanje je pokazalo, da se z zagotavljanjem zadosti časa in s pravo mero 

nepopustljivosti, brez krutosti in z vztrajno podporo v iskanju priložnosti, stalne 

izpostavljenosti različnim dejavnostim, svobodnemu opravljanju le teh po želji otroka, 

sčasoma sproži preobrazbo v smeri normalizacije. (Standing, 2011: 31) Bistvo poučevanja po 

vzgojnem konceptu MM je vsakemu otroku omogočiti mir, tišino in urejenost znotraj njega 

samega. (Pollard, 1997: 37) Trenutki, ko otroci delajo, so podobni notranji spreobrnitvi in 

vodijo otroka k njegovi pravi naravi, ki ne pozna jeze, neposlušnosti, ihtavosti. Tak otrok se 

imenuje normaliziran. (Capuder, 2006: 107) Namen MM je bil, da bi otrokom pomagala, da 

bi bili zadovoljni sami s seboj, s čimer bi tako postali mirnejša in ljubeča generacija 

prihodnosti. (Pollard, 1997: 37) 

»Otrok, čigar pozornost je že pritegnila določen predmet in osredotočenje na ponavljanje 

izbrane vaje, je v smislu duhovne varnosti ponovno rojena duša. Zanj ni treba več skrbeti. 

Zadošča, da mu pripravimo okolje in odstranimo ovire, ki bi ga lahko zadrževale na poti k 

popolnosti.« (Maria Montessori, 2008b: 284) 
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2. 2. 8. Gibanje 

Gibanje je močno prepleteno s kognicijo, saj lahko spodbuja mišljenje in učenje. Naši 

možgani se razvijajo v svetu, v katerem se gibljemo in delamo in ne v svetu, kjer samo 

sedimo za mizo in razmišljamo abstraktno. MM je uvidela, da je mišljenje najprej izraženo v 

rokah, šele nato v besedah. Iz teh sklepov je razvila sistem vzgoje in izobraževanja, v katerem 

je veliko rokovanja s predmeti. (Kordeš, 2007: 84) Zelo pomembno je, da imajo otroci 

možnost svobodnega gibanja, medtem ko delajo. To jim omogoča razvoj njihove fizične 

koordinacije na bolj naraven način skupaj z njihovim mišljenjem. (Standing, 2011: 39) Na 

sliki 8 je primer vrste svobodnega gibanja, medtem ko otrok čisto potiho prenaša stol. 

Standing (prav tam) nadaljuje, da sta šport in evritmika močni sredstvi za izboljšanje značaja 

in morale vsakega posameznika. Izobraževalno gibanje ima posebne cilje: zasnovano je bodisi 

za izboljšanje nadzora osebe nad njegovim mišičnim sistemom, bodisi za izboljšanje določene 

umske sposobnosti ali pa za oboje. 

Najpomembnejše gibalne vaje so tiste na »črti«. Črta je narisana s kredo ali barvo na tleh. 

Namesto ene linije sta lahko dve koncentrični liniji v obliki elipse. Otroci se učijo hoditi po 

teh črtah kot pravi vrvohodci, postavljajo eno nogo pred drugo. Da bi obdržali ravnotežje, si 

prizadevajo točno tako, kot si prizadevajo vrvohodci, samo da tu ni nikakršne nevarnosti 

padca v globino. Učitelj sam izvaja vajo, pri kateri jasno pokaže, kako postavlja noge, brez 

besed; otroci pa ga posnemajo. Otroci mu sledijo. Prilagajajo svoje podplate z veliko 

pozornostjo gibanju, ki so ga videli in si prizadevajo za ohranitev ravnotežja, da ne bi padli. 

Takrat lahko uporabimo tudi glasbo, ki naj bo enostaven marš oziroma ritem, ki ni takoj 

očiten, ampak spremlja in poživi spontana prizadevanja otrok. Ko so se na ta način otroci 

naučili obvladovati svoje ravnotežje, so svoje dejanje hoje pripeljali do standarda popolnosti 

in s tem pridobili, poleg varnosti in ubranosti v njihovi naravni hoji, nenavadno elegantno 

držo telesa. Vajo na črti lahko nadgradimo z ritmičnimi vajami z zvokom marša. Otroci se 

naučijo začutiti ritem in ga spremljati z gibanjem rok in nog. Prav tako te vaje spremljajo s 

petjem. (Maria Montessori, 2008a: 23) Aktivnosti na črti sčasoma nadgrajujemo. Otroci lahko 

nosijo baterijske svetilke in si osvetljujejo pot pred seboj, lahko nosijo majhne zastavice 

visoko nad glavo, lahko nosijo predmete na svojih glavah, nosijo zvončke tako, da ne 

zacingljajo, ali pa majhne kozarčke z obarvano vodo, ki je ne smejo politi. Vsaka nadgradnja 

predstavlja izziv: vsak izziv usvojen je zmaga, vsaka zmaga je korak naprej v otrokovem 

izobraževanju. (Gitter, 1970: 117) 
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Za zelo uporaben pripomoček v telovadnici MM (2008a: 23) izpostavi letvenik. Na njem se 

otroci obesijo z rokami in tako osvobodijo noge svoje teže telesa ter si krepijo moč v rokah. 

 

Slika 8: Prenašanje stola 

 

Vir: Zakladnica Montessori (2016) 

 

2. 2. 9. Tišina 

MM je trdila, da imajo otroci radi tišino. Izkušnja, ko je v igralnico prinesla spečega dojenčka 

in otroci niso bili tihi in mirni le zato, ker jih je ona tako prosila, ampak predvsem zato, ker so 

otroci v resnici uživali v tišini, je Mario spodbudila, da je izdelala igro, ki jo je poimenovala 

»Igra tišine«. Ob napisu »Tišina«, ki ga učiteljica izobesi na vidno mesto, otroci potiho 

končajo s svojim delom ter drug za drugim zapustijo prostor. Maria je bila prepričana, da 

otroška ljubezen do tišine izvira še iz časa, preden so se rodili in so bili iz tišine materinega 

trebuha naenkrat postavljeni v svet hrupa. (Pollard, 1997: 35-36) Poleg tega, igra tišine 

zagotavlja dragoceno pripravo na odraslo življenje, ki bo lahko zahtevalo gibanje in delo v 

sorazmerno tihem okoljem ter podaljšano koncentracijo. Ko je v učilnici tišina in je vsak 

otrok nepremičen, učitelj uglajeno vstane in hodi potiho od enega do drugega. Nato z nežnim 

šepetajočim glasom pokliče vsakega otroka po imenu. Otrok, ko sliši svoje ime, vstane, 
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pospravi svoj stol k mizi in pride do učiteljice, ki mu podari nasmeh – nasmeh, namenjen 

zgolj njemu. Otroci, na splošno, uživajo v tišini, ki je potrebna, da zaslišijo svoje ime, in se 

klicu odzovejo z užitkom. Za OPP, ki ima pogosto težave z identifikacijo, je priznanje 

njegovega imena in njegove prisotnosti nenavadno privlačno. (Gitter, 1970: 118) 

 

2. 3. Ključni dejavniki vzgojnega koncepta po Marii Montessori 

 

2. 3. 1. Pripravljeno okolje 

MM je leta 1914 v Priročniku zapisala, da bi Hiša otrok morala biti prava hiša. Imeti bi 

morala več sob in vrt, otroci pa bi bili gospodarji vsega tega. Idealen bi bil pokrit vrt, kjer bi 

pod streho lahko spali, se igrali ali pa zunaj delali in obedovali. Na ta način bi veliko časa 

preživeli na prostem, hkrati pa bi bili zaščiteni pred soncem in dežjem. Pohištvo bi moralo biti 

lahko in svetlo, da bi ga otroci lahko premikali. V prostoru naj bi bili majhni leseni stoli in  

pleteni naslonjači ter zofe. V glavnem prostoru je zelo pomembna dolga, nizka omara za učne 

pripomočke, ki mora biti narejena tako, da tudi najmanjšim otrokom omogoča svobodno 

izbiro pripomočkov. Idealno učilnico krasijo slike, sobne rastline in rože, dovolj nizko pa so 

postavljene tudi table na stenah, da jih lahko uporabljajo otroci. Imela naj bi tudi debele 

preproge, ki si jih otroci lahko razgrnejo po tleh in na njih sedijo ali delajo. (Pollard, 1997: 

47) V Montessori učilnici je vse narejeno po meri otrok. Otroci tako dosežejo prav vse ter 

lahko svobodno in kadarkoli želijo izbirajo materiale, s katerimi bodo delali. (Pollard, 1997: 

48) Učilnica je razdeljena na območja, ki jih pogosto razmejujejo omare. Na vsakem izmed 

njih  so materiali za delo določene vsebine področja. Materiali imajo stalno mesto in so 

razvrščeni na policah, medtem pa otroci nimajo stalnih sedežev, vendar lahko delajo za katero 

koli mizo, na tleh na preprogi ali pa se prosto gibljejo po prostoru. Lahko izberejo samostojno 

delo ali delo v skupinah, ki jih oblikujejo sami, razen ko ima učitelj predstavitev. Te 

predstavitve so največkrat individualne, skupinske se bolj pojavljajo v osnovnošolskem 

obdobju. (Kordeš, 2007: 87) 

Po besedah M. Capuder (2006: 107) bi moralo biti okolje, v katerem naj bi živel otrok, skrbno 

pripravljeno, da bi v njem lahko dobil vso potrebno hrano za razvoj. Otrokova narava je taka, 

da nam onemogoča neposreden vpliv nanj. Lahko pa otroku okolje pripravimo. Del okolja so  

tudi odrasli, saj je otrok sposoben neposrednega odnosa do ljudi in stvari, ki se ga globoko v 

notranjosti dotikajo in postajajo del njega. 
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Okolje oziroma učilnice Montessori naj bi imele sledeče komponente (Lillard, 1998, po 

Capuder, 2006: 108-109): 

 Svobodo. 

 Strukturo in red: Vse stvari imajo svoje mesto. Vzgojitelj ustvarja dinamično in 

urejeno okolje. 

 Realnost in naravo: Potrebni sta za notranjo osvojitev naravne meje, zakonitosti, ki 

vladajo v naravi. S tem ga osvobodimo fantazij in iluzij. Pripravimo realne stvari 

(pravo sadje, tekočo vodo ...). Ker je na polici pripravljen le po en primerek 

določenega materiala, se otrok uči čakati in ostajati potrpežljiv. Tudi skrb za rastline in 

živali pomaga otroku vstopati v realen svet in v svet narave. Pripravimo tudi razne 

poskuse, ki  jih  opazuje in sčasoma lahko tudi samostojno izvede. 

 Lepoto in ozračje: Spodbujata k spontanemu in pozitivnemu odgovoru na življenje. 

Prava lepota temelji na preprostosti. V sobi ne sme biti niti preveč, niti premalo stvari, 

vse dobre kakovosti in skrbno ter mikavno pripravljeno. 

 Didaktične materiale. 

 Razvoj življenja v skupnosti: Delo poteka v istem prostoru, ne pa isto delo sočasno, ne 

glede na zmožnosti in starost otrok. Socialni čut se v tem obdobju razvija predvsem 

posredno, z delom, ki vodi v samodisciplino. Šele potem je primerno otrokom nuditi 

skupno disciplino. Temu je namenjeno vsakodnevno gibanje na črti in igra tišine. 

Otroci pri teh dejavnostih z veseljem sodelujejo, če se le ne čutijo v to prisiljene. 

N. Žolnir (2012: 22) pravi, da pedagogika Montessori zelo poudarja čut za skupnost in 

spoštovanje potreb drugih. Izobraževanje ne poteka v klasičnem ritmu 45-minutne šolske ure 

z vmesnimi odmori, zato so otroci v nenehnem medsebojnem stiku.  Po eni strani je dobro, saj 

lahko sproti odpravljajo neizogibne napetosti, po drugi strani pa je brez določenih odmorov 

odnose teže obvladovati. 

V Montessori učilnicah obstajajo osnovna pravila glede obnašanja in čistoče, izven njih pa 

imajo otroci svobodno izbiro aktivnosti, ki jo želijo opravljati in z njo delati tako dolgo, kot  

želijo. Lahko se prosto gibljejo, delajo sami ali pa z drugimi, če želijo. Večino časa otroci 

izbirajo aktivnosti, ki zajemajo njihove interese, čeprav pa jim učitelj lahko pomaga izbrati 

aktivnost, ki jim predstavlja nov izziv in nova področja raziskovanja. Ko končajo z 

aktivnostjo, se od njih pričakuje, da vrnejo material tja, kamor spada. Učenci se učijo 
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upravljati svojo skupnost, ob čemer razvijajo samostojnost in močne vodstvene sposobnosti. 

(Seldin, 2006: 18, 20) 

Pripravljeno okolje torej zajema prostor za vse in kjer ima vse svoj prostor, z učiteljevo in 

otrokovo odgovornostjo. Red nudi tako otrokom kot učitelju občutek varnosti. Otroci se 

veselijo obveznosti, ki ohranjajo prostor privlačen in urejen. Gospodinjska dela so del 

praktičnega življenja in so lahko vir čustvenega zadovoljstva za otroke, ki so do sedaj le redko 

občutili uspeh. Ti otroci uživajo znova in znova v izvajanju nalog, ki vključujejo skrb za 

okolje: umivanje, loščenje, pometanje, brisanje prahu itd. Tovrstne dolžnosti spodbujajo 

občutek odgovornosti, ponosa pri dobro opravljenem delu, zadovoljstva v urejenem okolju, 

medtem ko razvijajo koordinacijo oko-roka od enostavne do kompleksnejše stopnje. Otroci 

bodo zaradi tovrstnih uspehov pokazali zaupanje vase, pozitivno se bodo odzivali na okolje in 

učitelja. (Gitter, 1970: 119) 

OPP, ki je pogosto razdražen v rednih akademskih razredih zaradi ponavljajočih se 

neuspehov, hitro ugotovi, da se v Montessori okolju z nikomer ne tekmuje, ampak lahko dela 

v lastnem tempu. In delo, ki ga opravlja, ni odvisno od visoko razvite verbalne komunikacije. 

(Gitter in Orem, 1970: 122) 

 

2. 3. 2. Materiali 

Materiali, ki jih je razvila MM, so bistvo njene metode in osnova procesa učenja. Otrokom 

omogočajo raznolike izkušnje z vsemi čuti – dotikom, vidom, sluhom in vohom. (Pollard, 

1997: 28) Prav vsak material, ki je postal del metode Montessori, je bil potrpežljivo večkrat 

preizkušen, dokler ni postal pravšnji za otroke. (Pollard, 1997: 40) 

Predstavimo jih otroku v določenem obdobju, ko vidimo, da so zanj primerni. Včasih jim 

dajemo prevelik pomen. Namreč, če otrok v okolju ne čuti ljubezni, spoštovanja, svobode, 

potem tudi materiali ne morejo služiti svojemu namenu. Materiali morajo biti izbrani in imeti 

določene značilnosti (Lillard, 1998, po Capuder, 2006: 109): 

 od preprostega k zapletenemu, 

 od konkretnega k abstraktnemu, 

 vsebujejo določeno izolacijo lastnosti ali problema, 

 posredno pripravljajo otroka na zahtevnejša dela, s katerimi se bo še srečal, 

 kontrola napake. 
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Poleg strukturirane uporabe materialov je tudi celoten kurikul zasnovan strukturirano. 

Materiale znotraj posameznega področja učitelj predstavlja v zaporedju, med materiali z 

različnih področij kurikula pa obstaja kompleksna mreža medsebojnih povezav. (Kordeš, 

2007: 88) 

Kontrola napake otroku omogoča samostojno delo. Kasneje postane kontrola napake otrok 

sam s svojimi zmožnostmi skrbnega opazovanja, primerjanja, prirejanja, analiziranja in 

sintetiziranja. (Capuder, 2006: 109) E. M. Standing (2011: 56) piše, da so otroci že po naravi 

samodisciplinirani in se popravljajo. Če ne prosijo pomoči, se jih ne sme ustaviti, tudi če 

delajo napake. V njih namreč poteka učenje skozi napake in te napake oziroma težave se bodo 

odpravile, ko bo otrok postal dovzeten za to. 

 

Slika 9: Vstavni valji 

 

 Vir: Zakladnica Montessori (2016) 

 

Na sliki 9 so vstavni valji. MM jih je v svojem priročniku (2008a: 25-29) opisala kot klade z 

desetimi valji, ki imajo na vrhu ročaj. Ti valji se med seboj razlikujejo po višini, širini, višini 

in širini hkrati. Ta material je dober prikaz kontrole napak. Enkrat ko otrok da ven vse valje in 
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jih pomeša med seboj, mora najti ustrezna mesta, kamor jih bo vrnil nazaj. Otroci najprej 

preizkušajo. Če se zmotijo, jim na koncu vedno ostane kakšen valj, katerega ne bo mogel 

vstaviti nazaj v klado. Otrok je v takem trenutku postavljen pred problemom, ki ga mora 

rešiti. Ponavadi raziščejo, ali so ostali valji na pravem mestu. Raziskujejo in preizkušajo 

toliko časa, dokler vsem valjem ne poiščejo ustreznega mesta.  

Materiali so pripravljeni po področjih in na pladnjih ali na takšen način, da jih otrok lahko 

samostojno prenese in se sam zaposli. (Capuder, 2006: 109) Postavljeni so na policah in 

morajo biti mikavni za otroke, da pritegnejo njihovo pozornost in da se s ponavljajočo se 

uporabo naučijo konceptov. (Kordeš, 2007: 87) E. M. Standing (2011: 29) opomni bralce, 

kako zelo pomembna je ponovitev. Ponovitve se pri otrocih zgodijo naravno, kot del 

njihovega učnega procesa. Število ponovitev, potrebnih za obvladanje, lahko niha. Tako, kot 

se nam lahko zdi, da ni smisla, ko otrok počne neko stvar 40-krat, 12-krat ali celo stokrat 

zapovrstjo, je prav to tako zelo pomembno. Ko bo otrok zadovoljil notranjo potrebo po tem, 

da znova in znova nekaj počne, bo tudi zaključil s tem delom. B. Bedina (1998: 16) pravi, da 

se otroci tako že od drugega leta dalje učijo načrtovati in organizirati delo, biti čimbolj 

samostojni ter neodvisni. Tak način dela jih uči tolerance, potrpežljivosti in spoštovanja do 

sošolcev. 

Že Seguin je razvil idejo, naj se pri predstavitvi materiala vedno predstavi dva kontrastna 

dražljaja. Prav tako je razvil »tristopenjsko lekcijo«, s katero povežeš predmet ali neko 

kakovost s svojim imenom. Tako MM kot Seguin sta poudarjala, kako nujno je uporabljati 

tristopenjsko lestvico pri izobraževanju OPP. S. O. Richardson (1970: 78) te stopnje opiše 

tako: 

 Prva stopnja je ugotavljanje identitete, skupaj z občutkom zaznavanja in 

poimenovanjem s strani učitelja. OPP ponovi ime večkrat, počasi in jasno. Pri tem ne 

uporablja drugih besed, da ne zmede otroka. 

 Druga stopnja preverja otrokovo prepoznavanje predmeta, ki ustreza imenu. Ko je 

prva stopnja utrjena, lahko učitelj sprašuje po predmetu oziroma lastnosti, otrok pa mu 

pokaže zahtevano. Ko otrok prepozna predmet in lastnosti, lahko učitelj stopnjuje 

utrjevanje. 

 Tretja stopnja predstavlja preverjanje, ali se otrok spomni imena glede na predmet 

oziroma neko lastnost. Na tej točki učitelj enostavno vpraša: »Kaj je to?« Z otrokom  

lahko utrjuje pravilno artikulacijo. 
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Tristopenjska lekcija ima številne prednosti pri poučevanju OPP. Omejevanje materiala, ki naj 

bi se ga otrok naučil naenkrat, nam zagotavlja večji fokus in zanimanje otroka ter natančno 

spremljanje napak. Ko otrok na primer ne poda pravilnega odgovora, učitelj to hitro opazi, 

dokler napaka ni bila izgubljena sredi drugih učnih izkušenj. Učitelj ima možnost izločiti 

problem in se vrniti k prejšnji fazi lekacije, da lahko pregleda določeno točko. Konkretni 

Montessori materiali, ki vodijo k težji abstrakciji, učiteljem omogočajo opazovanje 

otrokovega napredka od nerazumevanja k razumevanju. (Gitter, 1970: 120) 

 

2. 3. 3. Otroci 

Marsikdo si predstavlja, da so manjše skupine boljše, da je 12 otrok v skupini najbolj 

optimalno. Toda izkazalo se je, da temu ni tako. Najbolj primerno je nekje 30 do 40 otrok v 

skupini. Obstaja poseben, a enostaven razlog za to: otroci se namreč največ naučijo drug od 

drugega. Tako je več posameznikov, od koga se učiti in koga učiti, če so skupine primerno 

velike oziroma majhne. (Standing, 2011: 42) Sobivanje otrok različnih starosti v isti skupini je 

velika prednost, saj otroci prevzemajo različne vloge. Pri treh letih zelo radi sprejmejo pomoč 

starejšega otroka. Ko so stari štiri leta, jim je zanimivo sopotništvo z drugimi otroki. Pri petih ali 

šestih letih pa že nehote prevzemajo vodilno vlogo. Zelo radi pomagajo mlajšim otrokom, ker to 

že znajo, in s tem se jim prebuja zdrava samozavest. (Kastelec, 2007: 5) Predšolski otroci se 

bolj igrajo drug ob drugem, a ne nujno skupaj, osnovnošolci pa so intenzivno socialni in jih zato 

redko vidimo delati same. Znanje pridobivajo v samooblikovanih skupinah, kjer skupaj 

ustvarjajo izdelke, poročila, preglednice, časovne trakove, skladbe, celo razred zapustijo za delo 

na terenu, kar je bistveno za trenutni projekt, ki pa seveda izhaja iz njihovih interesov. (Lillard, 

2005, po Kordeš, 2007: 86) 

Otroci, ki so obravnavani s spoštovanjem in, ki se jih spodbuja k preizkušanju novih veščin, 

se lažje naučijo narediti stvari sami zase. MM je učila, da bodo otroci, ki se čutijo spoštovani 

in sposobni, razvili veliko večjo stopnjo čustvenega blagostanja kot pa otroci, ki so samo 

ljubljeni. Montessori učitelji so prepričani, da je uspeh v šoli neposredno povezan s stopnjo, 

do katere so otroci prepričani, da so sposobna, samostojna človeška bitja. Majhnim otrokom 

se predstavi, kako točiti tekočine, pisati črke in kako seštevati vsote. Starejšim otrokom pa se 

predstavi tehnike raziskovanja, rutine brskanja po internetu in naprednejše oblike pisanja. Ko 

otroci razvijejo pomembno stopnjo samostojnosti, postavijo doživljenjski vzorec za dobre 

delovne navade, samodisciplino in občutek odgovornosti. (Seldin, 2006: 18) 
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2. 3. 4. Vzgojitelj / učitelj 

Po mnenju M. Capuder (2006: 109) je vloga vzgojitelja v pedagogiki po MM posebna. 

Vzgojitelj zgolj pripravlja okolje in ne posreduje znanja. Vzgojitelj sam je tudi del okolja. 

Njegova glavna naloga je opazovanje otrok in njihovega dela. Opazovati mora, kako, na 

kakšen način in s kakšno vnemo se lotevajo svojega dela. Opažanja mu pomagajo pri 

svetovanju, pripravi novih materialov, osebnem pristopu, odločitvah, kdaj in kako pristopiti 

ter otroku ponuditi pomoč. Vzgojitelj je otroku zgled in vir znanja. Otrokom omogoča odnos 

z okoljem in jim natančno predstavlja delo z materiali. (Capuder, 2006: 109-110) 

Postati vzgojitelj Montessori ne zadeva le znanja o otroku, materialih in o metodi sami, 

temveč tudi notranje spreobrnjenje v načinu življenja in razmišljanja. Vsak otrok je unikaten 

in enkraten in zato naj bi bil tudi naš odnos do vsakega otroka edinstven, primeren za njegovo 

dobro. (Capuder, 2006: 110) Po besedah Marie Montessori (1998, po Kordeš, 2007: 82) mora 

učitelj v pripravljenem okolju: 

 namesto spretnosti govorjenja pridobiti sposobnost tišine, 

 namesto poučevanja opazovati, 

 namesto ponosnega položaja nekoga, ki misli, da je nezmotljiv, si nadeti  ponižnost. 

Če povzamemo MM (2008b: 45-46) se mora učitelj Montessori zavedati, da je izobraževanje 

naravni pojav, ki samohotno poteka v človeškem bitju. Do izobraževanja pride z otrokovo 

izkušnjo udejstvovanja v okolju, nikakor pa ne s poslušanjem besed. Tako učiteljevo delo ni 

govoriti, temveč v pripravljenem okolju za otroka zagotoviti in razporediti čim več spodbud 

za njegovo kulturno delovanje. Otroka mora videti kot »bitje, čigar dostojanstvo je toliko 

večje, kolikor uspemo v njem prepoznati ustvarjalca njegove lastne duševnosti. Nekoga, ki ga 

notranji učitelj žene, da neutrudno dela, vesel in srečen, sledeč natančnemu urniku in pri tem 

ustvarja čudo vesolja – človeško bitje. Učitelji lahko pri tem delu le pomagamo, tako kot 

služabniki strežejo gospodarju.« (Maria Montessori, 2008b: 45-46) 

Učitelj mora razumeti, v kakšnem stanju so otroci. Otroke mora nadzorovati in jih hkrati 

individualno usmerjati. Učitelj mora stalno predstavljati materiale in kazati natančno uporabo 

le-teh.  V obdobju navideznega reda in miru učitelj pazi, ko se ukvarja s posameznikom, da 

nikoli ne obrne hrbta razredu. Otroci morajo čutiti njegovo prisotnost. (Maria Montessori, 

2008b: 282-283) 
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MM (2008b: 288-291) opredeli sledeče vidike učiteljevega dela: 

 Učitelj postane upravitelj in varuh okolja ter se ne pusti zmesti otrokovemu nemiru. 

Vsi materiali morajo biti vzorno pospravljeni in lepi, morajo se svetiti in biti v 

najboljšem stanju. Nič ne sme manjkati, da se bodo otroku vedno zdeli novi, popolni 

in pripravljeni za rabo. Tudi učitelj mora biti privlačen in prijeten na pogled, čist in 

urejen, umirjen in dostojanstven. Učiteljeva prva naloga je, da nadzoruje okolje. To je 

najpomembnejše. 

 Sledi vprašanje, kako naj bi se učitelj obnašal do otrok. Učitelj mora biti zapeljiv, 

otroke mora znati očarati. Delovati mora kot plamen, ki s svojo toploto  osrečuje, vse 

oživlja in vabi k delu. Vsako učiteljevo dejanje je lahko za otroke klic in povabilo. 

Vsak tok moteče aktivnosti mora prekiniti ali v obliki glasnega klica ali pa se za 

težavnega otroka ljubeče zanima. Taka prekinitev je znak naše naklonjenosti do 

otroka. 

 Ko otroka neko delo pritegne, so to ponavadi aktivnosti vsakdanjega življenja. Takrat,  

ko otrok pokaže zanimanje za praktične aktivnosti, ga učitelj ne sme zmotiti. Namreč,  

to zanimanje ustreza naravnim zakonom in odpira vrata v nov cikel aktivnosti. 

MM v nadaljevanju (2008b: 291-292) opozorja, da mora biti učitelj zelo pazljiv, ko vlada 

koncentracija v celotnem razredu. Učitelj se ne sme vmešavati na kakršenkoli način. V teh 

trenutkih pa učitelji najpogosteje naredijo napako. Tudi pohvala, pomoč ali samo pogled je 

dovolj, da otroka zmotimo in uničimo njegovo aktivnost. Učitelju poda čudovit napotek: 

»Takoj ko nastopi koncentracija, se obnašaj tako, kot da otroka sploh ne bi bilo.« (Maria 

Montessori, 2008b: 292) 

Pri kakovostnem opazovanju ne zadošča zgolj znanje o opazovanju, tudi ne izostrena čutila. 

Gre za navado, ki jo morajo učitelji razviti s prakso. Za opazovanje otrok je potrebna 

izostrenost, posebno pa mora učitelj spoštovati otrokovo svobodo. (Kordeš, 2007: 82) V 

trenutku, ko bo učitelj začutil, da v njem gori zanimanje za gledanje duhovnih fenomenov 

otroka, ko bo izkusil mirno, jasno veselje in nenasitno željo, da opazuje otroke, šele takrat bo 

začel postajati učitelj Montessori. (Maria Montessori, 1988, po Kordeš, 2007: 84) 

Uspeh otroka je tesno povezan z občutljivim posredovanjem tistega, ki usmerja otroka v 

njihovem razvoju. Pomembno je, da učitelj vodi otroka tako, da otrok skoraj ne čuti njegove 

prisotnosti, in je vedno pripravljen nuditi želeno pomoč, a vendar nikoli ne sme biti ovira med 

otrokom in njegovo izkušnjo. Da bi obdržali  navdušenje otroka, je skrivnost pravega vodenja 
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učitelja, kar pa se ne izkaže za tako težko nalogo – seveda pod pogojem, da se do otrok 

vedemo spoštljivo, mirno, počakamo in otroka pustimo svobodnega v svojem gibanju in 

izkušnjah. Opazili bomo, da ima otrok osebnost, ki jo želi širiti. Otrok ima pobudo, sam si 

izbira svoje delo, vztraja pri njem, spremeni delo glede na svoje notranje potrebe, se ne 

izmika naporom, ampak jih celo rajši poišče in z velikim veseljem premosti ovire v svojih 

zmožnostih. Je družaben do te mere, da želi z ostalimi deliti svoje dosežke, odkritja in 

njegove majhne zmage. Tako ni nobene potrebe, da bi učitelj posredoval. Moto učitelja bi 

moral biti »Čakaj, medtem, ko opazuješ.« (Maria Montessori, 2008a: 60)  Pri OPP je včasih 

potrebno več uvodnih predstavitev materiala, ampak ni smiselno, da učitelj ponavlja 

predstavitve po nepotrebnem. V tovrstnih primerih naj učitelj rajši potrpežljivo počaka, dokler 

otrok ne pokaže potrebo po nadaljnjih navodilih. Učitelj mora zagotoviti, da otroku najprej 

predstavi primarni namen materiala in spraviti vse možne zanimive različice za kasneje, ko bo 

otrok pokazal zanimanje. (Gitter, 1970: 116) 

 

2. 3. 5. Področja dela 

MM je natančno oblikovala kurikul do dvanajstega leta. Za obdobje po dvanajstem letu je 

napisala le iztočnice in smernice, nato pa sta kurikul razvila njen sin Mario Montessori in 

David Kahn, najbolj cenjen Montessori pedagog za adolescenco. (Kordeš, 2007: 87) V 

Montessori učilnici so tako zastopana različna področja. Vsako izmed njih vsebuje raznolike 

materiale. Ta področja so: vsakdanje življenje, zaznavanje, jezik, matematika, znanost in 

umetnost. (Capuder, 2006: 109) 

Glavni cilj aktivnosti vsakdanjega življenja je vzpostaviti vez med domom in okoljem v vrtcu 

Montessori. (Devjak, Berčnik & Plestenjak, 2008: 84) S specialno-pedagoškega vidika imajo 

te navidez preproste dejavnosti veliko uporabno vrednost za spodbujanje različnih razvojnih 

področij in otroka vodijo do višjih kognitivnih funkcij (Milz, 1999, po Brudar, 2015: 20) 

Dietrcih (2010, po Brudar, 2015: 20-21) in Christl (2011, po Brudar, 2015: 20-21) opozarjata, 

da dejavnosti praktičnega življenja nudijo številne možnost za usvajanje osnovnih spretnosti, 

ki vzpostavljajo temelje šolskim veščinam. Te aktivnosti zagotavljajo posredno pripravo in 

izpopolnjevanje tistih veščin, ki so kasneje potrebne za branje in pisanje. T. Černe (2003b: 6) 

predlaga tudi, da otrokom dopustimo, naj otroci pomagajo pri gospodinjskih opravilih doma, 

saj tako razvijajo svoje finomotorične spretnosti, nas posnemajo ter se učijo za življenje. 
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Zaznavne aktivnosti pomagajo otroku pri organizaciji in klasifikaciji vtisov iz okolja, ki so jih 

pridobili v začetnih fazah svojega življenja. (Devjak, Berčnik & Plestenjak, 2008: 84) S 

senzoričnimi materiali razvijamo kar devet čutov: slušnega, vidnega, taktilnega, baričnega 

(čut za težo), stereognostičnega (haptično zaznavanje – prepoznavanje oblik predmeta preko 

taktilne informacije o teksturi, velikosti, prostorskih lastnosti, temperature, ipd., brez vidne in 

slušne informacije), kromatičnega (čut za barvo) ter čut za okus in vonj. (Richardson, 1997, 

po Brudar, 2015: 23) Milz (1999, po Brudar, 2015: 24-25) navaja, kako ti materiali otrokom 

omogočajo raziskovanje in poimenovanje različnih čutnih vtistov ter razvoj diferenciranega 

zaznavanja, pri čemer se krepi zmožnost razlikovanja med pomembnimi in naključnimi 

dražljaji. Z ustrezno in natančno opredelitvijo materialov s pridevniki, primerniki in 

presežniki pa je poskrbljeno za širjenje otrokovega besednega zaklada, kar ima tudi pozitiven 

povratni učinek na sposobnost natančnega poimenovanja razlik. 

Aktivnosti iz jezika pripomorejo za multisenzorni pristop k absorbciji zvoka in oblike črk. 

Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008: 84-86) Dietrich (2010, po Brudar, 2015: 28) navaja, da 

Montessori pedagogika predpostavlja, da je fonetika ključ za razumevanje jezika in se tako 

poslužuje fonetičnega pristopa k učenju jezika. Otrok spoznava glasove, ki pripadajo 

posameznim črkam. Črke pri branju dekodira v glasove, pri pisanju pa glasove kodira v črke. 

(Lee, 1967, po Brudar, 2015: 18) Aktivnosti jezika sistematično razvijajo sposobnosti, ki 

sodelujejo pri branju in pisanju, najbolj pa sposobnost fonološkega zavedanja. (Richardson, 

1997, po Brudar, 2015: 29) 

Matematične aktivnosti ponujajo sistematičen pristop k učenju popolnosti številk v primerjavi 

s števniki. Devjak, Berčnik & Plestenjak, 2008: 84-86) 

Aktivnosti znotraj znanosti naj bi se osredotočale na resnične izkušnje, ki dajejo otrokom 

možnost opazovanja, raziskovanja in preiskovanja stvari. (Devjak, Berčnik & Plestenjak, 

2008: 84-86) 

Področje umetnosti priznava pomembnost samoizražanja in označuje potrebo otrok po 

priložnostih za sodelovanje v lastnih umetniških in rokodelskih aktivnostih ter aktivnostih s 

področja glasbe in gibanja. (Devjak, Berčnik & Plestenjak, 2008: 84-86) 

T. Černe (2003a: 291) pojasnjuje, da uporaba multisenzornega pristopa vpliva na boljšo 

zapomnitev, popestri proces učenja in korekcije ter privede do ugodnih motivacijskih 

učinkov. Pri diagnostičnem in korektivnem delu je pomembno, da iščemo pristope, ki 

pomagajo širšemu krogu otrok s posebnimi potrebami. Ti pristopi ugodno vplivajo na razvoj 
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pozornosti, pomnjenja, vidno – motorične koordinacije, vidnega sledenja, razločevanja in 

ustrezne samopodobe ter otroke usposablja za ustreznejše soočenje s težavnim procesom 

branja in pisanja. 

 

2. 4. Pregled vzgojnega koncepta po Marii Montessori v specialni in rehabilitacijski 

pedagogiki 

R. C. Orem (1970: 11-14) opredeli področja, pri katerih lahko imajo otroci posebne potrebe; 

pod vsako področje pa je zapisal nekaj problemov, s katerimi se ti otroci soočajo. Poleg 

vsakega tega področja je pripisal, kateri Montessori pristopi, metode in materiali so se 

dokazali kot uporabni. 

Prvo področje, ki ga je opredelil, je fizično področje, ki zajema slepoto in slabovidnost, 

gluhoto in naglušnost ter dolgotrajne kronične bolezni. Kot uspešni so se izkazali sledeči 

Montessori pristopi: multisenzorno učenje, aktivnosti zaznavanja, raba konkretnih materialov, 

izločitev težavnosti pri materialih, dražljaji zadostne intenzivnosti in analize glasov, stopnja 

količine in kakovosti materialov, pripravljeno okolje, razvoj otrokovih skritih sposobnosti, 

odprava ovir v otrokovem razvoju, elementi skrbi zase, izobraževanje kot pomoč življenju, 

večja pozornost otrokovim obdobjem razvoja in psihičnemu razvoju ter sledenje naravnim 

zakonom razvoja otroka. (Orem, 1970: 11) 

Zaznavno področje zajema pomanjkanje zaznavnih znanj in obvladovanj. Avtor zapiše 

sledeče Montessori pristope kot uspešne: naloge opazovanja, naloge za razvoj natančnosti in 

hitrosti v čutnem dojemanju predmetnega sveta, naloge izolacije čutov, vaje primerjanja in 

razvščanja, raba tristopenjske lekcije, vaje zaznavanja vključene v motorične aktivnosti in 

jezikovni razvoj, otrok kot raziskovalec, ki dela odkritja v svojem okolju, in Hiša otrok, 

bogata s čutnimi izkušnjami. (Orem, 1970: 11) 

Pod motorično področje je avtor opredelil slabšo telesno držo, težave s koordinacijo, 

spretnostjo in motoričnimi znanji. Montessori pristopi, ki jih je naštel kot uporabne, so: 

motorična vzgoja skozi analizo gibanja, vaje urejenega in pravilnega gibanja, naloge za 

izboljšanje dihanja in hoje, razvoj pozitivne samopodobe, obvladovanje in natančnost gibanja, 

svoboda učenca in delo na tleh, pohištvo prilagojeno otroku, aktivnosti zunaj, ročne 

spretnosti, ustvarjalne umetnine, obvladljivi materiali ter naloge vsakdanjega življenja. 

(Orem, 1970: 12) 
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Na intelektualnem področju se kažejo težave v abstrakciji in omejenih zmožnostih asociacije, 

sklepanja, presojanja. Učinkoviti Montessori pristopi, ki jih je avtor navedel, so: temelj so 

senzomotorične vaje, sistematično spodbujanje jezika, konkretni materiali (npr. matematične 

perlice), veliko logičnega sklepanja, kratke, enostavne in jasne lekcije, jezikovne spodbude 

niso preveč poudarjene, koraki od preprostega h kompleksnosti, mnogo nalog razločevanja, 

kontrola napake pri materialih, razvojni materiali kot materializirane abstrakcije, 

izobraževanje, usmerjeno k resničnosti, otroci se učijo drug od drugega ter ponavaljanje 

aktivnosti, kolikor je potrebno. (Orem, 1970: 12) 

Montessori pristopi uspešni na jezikovnem področju in komunikaciji, kjer se kažejo težave pri 

govoru, branju in pisanju, so naslednji: program specifičnih vaj za razvoj jezika, vodenje 

jezikovnega napredka skozi zgodnja, formativna obdobja, govorno-jezikovne težave so 

odkrite in vaje za odpravo le-teh se izvajajo že v predšolskem obdobju, učenje točnega 

besedišča, obsežne priprave za branje in pisanje, peščene črke, premična abeceda in drugi 

materiali, potencial otrokovega srkajočega uma in občutljivega obdobja za jezik je izkoriščen, 

slovnica, naučena zgodaj in neposredno, otroke se spodbuja h komunikaciji z ostalimi otroki 

in z učitelji, posebna pozornost pri učiteljevem govoru in otrokovo uprizarjanje kratkih dram. 

(Orem, 1970: 13) 

Odklonilna vedenja in zgodovina neuspehov sta kazatelja težav na področju motivacije. 

Uspešni Montessori pristopi za to področje so: učenje uspeha, priprave in vaje, ki vodijo k 

uspehu, sodelovanje in ne tekmovanje, otrok napreduje s svojim tempom, individualnost je 

spoštovana, zadovoljstvo pri delu, razpon težavnosti nalog, potrpežljiv učitelj, spodbujanje 

spontanosti, zaupanje kot osnova sposobnosti, obvladovanje okolja in notranja motivacija. 

(Orem, 1970: 13) 

S področja vedenja je avtor naštel težave čustvene in socialne neprilagojenosti ter nasilje ali 

zaprtost vase. Predlagal je naslednje Montessori pristope: temeljna pravila v okolju, svoboda 

znotraj meja, disciplina skozi aktivnost, spodbujanje navad dela in reda, normalizacija otroka 

kot cilj, skrb za otrokovo duševno življenje, povezanost v družbi – otroci si medsebojno 

pomagajo, zunanji ustroj v podporo notranjemu redu, igra tišine, proučevanje otroške 

miselnosti, opazovanje posameznega otroka, razumska vzgoja za zmanjševanje duševnih 

bolezni in samodisciplina. (Orem, 1970: 14) 

Nazadnje je avtor k področju osebne vzdržljivosti navedel sledeče Montessori pristope: otroci 

pomagajo, da si pomagajo sami, naloge za spodbujanje zmožnosti zanašanja nase, 
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spodbujanje samostojnosti, zanimivi materiali, ki nudijo povod za aktivnost, priložnost 

dokončati cikel aktivnosti, neposredovanje učitelja, vaje za koncentracijo, spodbujanje 

ljubezni do dela in samovodenje. (Orem, 1970: 14) 

SRP so Montessori aktivnosti spoznali za uporabne pri njihovem delu. Pri delu z otroki, ki 

imajo ogromen razpon v fizičnih, intelektualnih, čustvenih in socialnih sposobnostih, mora 

biti učitelj dober opazovalec, pripravljen na eksperimente in ustvarjalen, če želi biti učinkovit. 

(Orem, 1970: 22) Če povzamemo S. O. Richardson (1970: 77), sta razlika v reakciji med OPP 

in otroki z značilnim razvojem ter razlika v predstavitvi razvojnega materiala, ki je sestavljen 

iz stopnjujočih se dražljajev, jasno vidni iz dejstva, da isti razvojni material pri OPP omogoča 

izobraževanje, pri otrocih z značilnim razvojem pa izzove samoizobraževanje. 
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3. DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI PO VZGOJNEM 

KONCEPTU MARIE MONTESSORI 

 

Pedagogika MM se po svetu ne uporablja le za otroke z značilnim razvojem, ampak tudi za 

OPP. Nekatere težave otrok prenehajo že s samo uporabo Montessori načel oziroma drugače 

povedano, z odpravljanjem prisile in z upoštevanjem občutljivih obdobij posameznika ter s 

spodbujanjem njegovih močnih področij. (Šteblaj, 2010: 16) 

Vključevanje OPP v skupine je danes za Montessori učitelje samoumevna, včlenitev teh otrok 

je možna in smiselna. Montessori pedagogika namreč spoštuje in zaznava potrebe takšnih 

otrok, mladih in kasneje odraslih v povezavi z njihovimi družinami. Prav tako v pozitivni 

meri učinkuje tudi na obnašanje vsakega člana socialne skupine, v katero so vključeni OPP. 

(Šteblaj, 2010: 16) MM je odkrito trdila, da so bile učne metode, ki so bile koristne pri 

poučevanju otrok z motnjami v duševnem razvoju in učnimi težavami, uporabljene tudi pri 

delu z otroki z značilnim razvojem. Nekateri so opazili, da bi lahko bile te metode koristne 

tudi pri delu z nadarjenimi otroki. (Standing, 2011: 13-14) 

Dr. Koegler poudarja uporabnost Montessori razreda kot diagnostično okolje, hkrati pa ne 

spregleda njegove vrednosti kot terapevtsko okolje za OPP. (American Montessori Society 

Bulletin, 1965, po Orem, 1970: 144) Montessori terapija se ukvarja z vključevanjem ljudi s 

posebnimi potrebami v že obstoječe skupine. Naloga Montessori terapije je prepoznati, kako 

bo lahko OPP aktivno vključen v določeno skupino. V tej terapiji lahko otrok in njegovi starši 

oziroma skrbniki odkrijejo svoje možnosti in meje. Tako pozitivna kot negativna doživetja ter 

spoznanja se prenašajo na veliko drugih situacij. Na osnovi tega se lahko spreminja sedanjost, 

ki pogosto začne smiselno spodbujati otroka. Za vključitev OPP v neko skupino je potrebna 

primerna priprava: poiskati najprimernejšo skupino, pripraviti skupino na otrokov prihod, 

pomembna je tudi priprava staršev otrok, adaptacija materialov, spremembe v pripravljenem 

okolju, uvajanje sprememb pri posredovanju predstavitve materialov in  spremenjeni cilji 

glede na sposobnost posameznega otroka. Za uspešno inkluzijo OPP v skupino je potrebno 

ustvariti pogoje za dobro sodelovanje. Zelo pomembno je tudi sodelovanje s starši, saj  

najbolje poznajo svoje otroke. Tu gre za hitro in učinkovito izmenjavo mnenj in izkušenj, da 

bi otroka kar najbolj spodbujali v njegovem razvoju. (Šteblaj, 2010: 17) Vsi OPP, ki so v 

integriranih skupinah, imajo najboljše možnosti, da razvijejo toleranco in zmožnost empatije. 

Predvsem otroci z značilnim razvojem oplemenitijo svoje obnašanje in razširijo svoja 
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spoznanja. Naučijo se pomagati in tudi sprejeti pomoč. (Šteblaj, 2010: 17) Vsak naš učenec je 

osebnost s posebnimi potrebami, zato moramo še bolj kot pri ostalih otrocih upoštevati moto 

»Dajte nam čas!«. (Bedina, 1998: 17) 

SRP so že zdavnaj ugotovili, da so Montessori aktivnosti uporabne. Učitelji, ki delajo z 

otroki, ki imajo širok spekter fizičnih, intelektualnih, čustvenih in socialnih nezmožnosti, 

morajo tako kot MM opazovati, eksperimentirati in biti inovativni, če želijo biti uspešni. 

(Orem, 1970: 22) MM je dala velik poudarek na to, da je otroku potrebno zagotoviti takšne 

postavitve in dražljaje v okolju, ki bodo vsakega otroka osvobodili, da bodo sami dojeli svoje 

zmožnosti v svojem času in svojem tempu. (Orem, 1970: 50-51) 

MM je pod vodstvom Itarda in Seguina, pionirja v specialni pedagogiki, razvila in tudi 

izdelala ogromno raznolikih didaktičnih materialov. Trdila je, če ti materiali niso pravilno 

predstavljeni, ne uspejo pritegniti pozornosti OPP. Tako Seguin kot Montessori sta verjela, da 

je temelj vsakega dela z otroki primarno duhoven: ljubezen, spoštovanje in razumevanje. 

Potrpežljivost učitelja mora prebuditi duha otroka. Po njunem mnenju je moralna priprava 

učitelja na njegovo delo ključ do uspešnega poučevanja OPP. Poudarjala sta, da je bilo 

mehansko poučevanje, s katerim je učitelj sledil pravilom do črke pri uporabi didaktičnih 

materialov, redkokdaj uspešno. Še danes velja, da so materiali in tehnike neuporabni, razen, 

če učitelj razume namene njihove uporabe in s tem lahko tudi vzbudi zanimanje v otroku, ko 

rokuje z njimi. Literatura je polna besed, kot so motivacija, pogon, dražljaji in odgovor, 

reakcija, zelo redkokdaj pa se omeni besede ali koncept »ljubezni«, »sočustvovanja«, »duha« 

in »zaupanja«. Ampak, kako lahko učitelj upa, da bo poučeval otroke, predvsem tiste s 

posebnimi potrebami, brez teh kvalitet? Brez njih je težko vzbuditi interes v otroku. 

(Richardson, 1970: 74) 

Montessori koncept reda in strukture je pri izobraževanju OPP še posebej primeren. Vsaka 

dejavnost je sestavljena iz stopnjujočih se nizov gibanja, ki se izvedejo v logičnem zaporedju. 

Ko se otrok uči dejavnosti, kot je umivanje rok, čiščenje čevljev ali rezanje zelenjave, mu je 

vsak korak predstavljen verbalno in z demonstracijo v logičnem, urejenem zaporedju. Otrok 

se uči osredotočiti svojo pozornost in analizirati svoje telesne gibe skozi vsako izvedeno 

ponovitvjo korakov dejavnosti. (Richardson, 1970: 75-76) 

Da bi »pripravila« roko na pisanje, je MM razvila vrsto dejavnosti, ki od otroka zahtevajo, da 

uporablja palec, kazalec in sredinec za prijem - kot npr. tipne deščice, vrsta vaj prelivanja in 

bolj neposredno barvanje kovinskih likov in peščene črke. Vse te aktivnosti nudijo taktilne in 
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kinestetične vaje. Ugotovila je, da kljub temu, da so nekateri njeni učenci s posebnimi 

potrebami postali spretni pri sledenju peščenih črk, se morajo še naučiti pravilno držati 

svinčnik, kar pa zahteva poseben mišični mehanizem. Že samo istočasno sledenje s prstom in 

gledanje peščenih črk fiksira sliko hitreje s sodelavanjem vseh čutov. Nato se ti dve dejanji 

ločita: gledanje postane branje, sledenje s prstom pa pisanje. Odvisno od vsakega 

posameznika, nekateri se najprej naučijo brati, drugi pisati. (Richardson, 1970: 79-80)  

Res je, da se matematika otrokom predstavi dokaj hitro, a brez temeljite prekvalifikacije 

učitelja ne bo dala pravih rezultatov. Namreč, otroci, ki že v predšolskem obdobju verjamejo, 

da so številke težke in dolgočasne, bodo kasneje v prvem razredu imeli težave, ko bodo dobili 

papir, svinčnik in bodo morali pravilno računati. Matematična nepismenost ni nekaj novega, 

ampak nujnost matematičnih kompetenc v našem tehnološkem svetu zahteva, da ne smemo 

biti več zadovoljni s tako nepismenostjo. V zvezi s tem se lahko veliko naučimo iz dela MM, 

ki je razvila posebne materiale in tehnike, s katerimi predšolske otroke seznani z matematiko 

in poveča njihov interes, uspeh in zaupanje v matematiko skozi njihovo življenje. Maria je 

verjela, da morajo izobraženi ljudje obvladati različne sisteme simbolov: npr. verbalni jezik, 

partituro in statistično matematiko. (Gitter, 1970: 82-83) 

V Montessori šolah majhni otroci lahko obvladajo branje, pisanje in aritmetiko. To usvojijo 

brez kakšnih večjih težav, saj jim je bilo predstavljeno senzorično. Usvajali so lahko 

postopoma skozi taktilne in ostale čute. Na tak način predšolski otrok nakopiči svoje znanje 

»naravno« in z lahkoto. Otroci v Montessori učilnici preživijo veliko časa pri delu z 

aritmetiko in geometrijo. Ni nagrade za uspeh ali graje za neuspeh. Otroci delo opravljajo, ker 

jih zanima. Po Pascalovi teoriji potrjujejo, da je človeška inteligenca naravno matematična. 

MM je veliko pripovedovala o matematičnem umu otroka. Če dovolimo inteligenci, da se 

razvija naravno, bo sama začela šteti in meriti. Montessori otroci se najprej osredotočijo na 

natančno delo s tridimenzionalnimi konkretnimi materiali, šele nato pridobijo koncept številk. 

Od tu naprej nadaljujejo s štetjem v decimalnem sistemu. Didaktični material, ki ga je razvila 

MM, zagotavlja odlično pripravo na matematiko in zagotavlja »materializirane abstrakcije«, 

ki vodijo v razumevanje števil. (Gitter, 1970: 84-85) 

Montessori program nudi OPP red in varnost ter priložnost raziskovati in delati v strukturirani 

svobodi. Otroci postopoma posežejo po novih materialih, nalogah in odgovornostih. Širok 

spekter Montessori materialov omogoča vsakemu otroku svobodo izbiranja in delo z izbranim 

materialom, ki je primeren njegovi ravni funkcioniranja v tistem trenutku. (Orem, 1970: 89) 
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Po besedah L. E. Datta (1970: 101-103) so določeni vidiki Montessori pristopa skladni z 

značilnostmi otrok z zmanjšanimi sposobnostmi in njihovim izobraževanjem. Avtorica trdi, 

da je poudarek na prednosti senzomotoričnih veščin pred verbalnimi veščinami v urejenem 

intelektualnem zaporedju, fokus je na manipulaciji z materiali in direktni izkušnji v razvoju 

diskriminacije in generalizacije. Pomemben vidik je »napredovanje v lastnem tempu«, v 

katerem se otrok razvija po svojih zmožnostih in ne v povezavi s tempom skupine otrok, v 

katero je vključen. Skupine otrok so naravno mešane po kronološki starosti, tako lahko mlajši 

otroci izkoristijo posnemanje starejših otrok, kar se hitro prenese na učence z zmanjšanimi 

sposobnostmi in jim pomaga razviti sposobnost seznaniti se s strukturo in izkušnjami drugih, 

s spremljajočo se priložnostjo za povečanje samospoštovanja. Poudarek je tudi na razvoju 

samozaupanja, vztrajanja, nizkega odvračanja in samokontrole. Spoštovanje otroka je v 

fizično strukturirani Montessori učilnici nedvoumno ob predpostavki, da bo otrok užival ter 

spontano reagiral na priložnosti za učenje. Prav tako je pričakovan poudarek na individualnem 

razvoju, na disciplini uma in telesa ter na pravicah ostalih, kar olajša razvoj socialne 

prilagoditve v otroku. Poleg tega je malo zahtev po verbalni domišljiji in domiselnosti v 

nalogah, ki so orientirane po realnem svetu v Montessori učilnicah. V nasprotju s programi, ki 

so usmerjeni bolj na verbalne konstrukcije in različne proizvode, je razčlenitev teh potrebnih 

življenjskih nalog na specifične korake, ki jih je potrebno doseči v zaporedju. Ima dvojno 

korist usposabljanja v praktičnih aktivnostih, ki naj bi se jih otrok naučil in ujemanja z 

zmožnostmi otroka s posebnimi potrebami pri delu s konkretnimi materiali. Pogled MM na 

vlogo predverbalnih kognitivnih sistemov, ki jih poznamo je, da niso potrebni za izvedbo 

zapletenih diskriminacij, abstrakcij in generalizacij nalog. Še en vidik Montessori pristopa, ki 

se ujema s karakteristikami otrok s posebnimi potrebami, je priložnost za celovito 

raziskovanje in združitev veščin s ponavljanjem. Očiten kratek spomin otrok pomeni, da bo 

potrebnih več preizkusov za ponotranjenje veščine. Za Montessori naloge so poročali, da 

stimulirajo vztrajnost pri reševanju nalog in spontano željo po podaljšanem ponavljanju ob 

prvi pravilni rešitvi. O tej presenetljivi ugotovitvi je znanega bolj malo. Ena od možnosti je, 

da  kar se nam zdi ponavaljanje, je lahko za otroka odkritje oziroma opažena drugačna niansa 

oblike, zaporedja oziroma razmerje. Nekateri otroci lahko veliko povzamejo v samo nekaj 

poizkusih: kratek spomin otrok s posebnimi potrebami se pa lahko odraža v neustrezni hrambi 

izkušenj v povezavi z relativno omejitvijo, kaj otrok dejansko zaznava. Povzeto, Montessori 

tehnike poudarjajo posledičen razvoj (v otrokovem ritmu) senzomotoričega razlikovanja, 

osnovnega procesa razsodnosti in raziskovalne veščine. Spretnosti vključujejo: 
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 otrokovo spontano zanimanje za opremo in aktivnosti, 

 vztrajnosti pri reševanju problemov in samoiniciativno »ponavljanje«, 

 razvoj značajskih potez samokontrole, samozavesti in spoštovanje pravic drugih. 

 

L. E. Datta se v nadaljevanju (1970: 105) vpraša, ali bodo Montessori materiali zaposlili OPP 

tako, kot zaposlijo običajne otroke. Poudarek je na materialih in aktivnostih, saj je večina 

objavljenih uspehov Montessori pristopa z običajnimi, bistrimi in ogroženimi otroki izgleda 

odvisna od privlačnosti izobraževalnih »igrač«, primernega zaporedja korakov in  

sposobnosti. Medtem ko je mogoče, da bodo potrebne manjše modifikacije, ne moremo 

povzeti, da se bodo OPP odzivali optimalno na obstoječe aktivnosti in opremo. Mogoče bodo 

potrebovali drugačne naloge, orientirane na specifične intelektualne in socialne stiske, s 

katerimi se soočajo. Lahko da bodo potrebovali vmesne korake v kompleksnosti in približne 

pristope k določenim nalogam. Če je naloga razčlenjena na več korakov, začnemo od  

kompleksnosti k posledično vedno večjim zahtevam hrambe in vedno več zahtevami za 

»ponavaljanje« z veliko potrpljenja. 

Po mnenju L. L. Gitter in R. C. Orem (1970: 115) razpored vznemirljivih Montessori 

materialov samo po sebi ne zagotavlja optimalnega učenja otrok z značilnim razvojem ali 

OPP. Poleg so potrebne določene učne metode, ki se uporabljajo na vseh ravneh v Montessori 

učilnici, začenši z motoričnimi aktivnostmi, ki se nadaljujejo preko senzoričnega do 

akademskega dela. Otroci predstavljajo raznolikost posebnih potreb, s katerimi se je potrebno 

seznaniti, še predno nastopi »pozitivno učenje«. Na primer, otroka lahko hitro vznemirijo tuji 

predmeti ali stimulacija s preveč besedami, saj nima sposobnosti razlikovati med ustreznimi 

in nepomembnimi dražljaji. Zato je potrebno najti načine, kako izolirati material, katerega 

želimo, da se nauči,  da ustvarimo okolje, ki otroka ne odvrača od njegovega dela. 

Miza, pri kateri dela otrok, naj bo tako prazna, brez dekoracij, ki sicer ustvarijo prijetno 

ozadje za običajnega otroka, a OPP lahko odvračajo pozornost. Premiki učitelja, ko ureja 

mizo in preostalo pohištvo, naj bodo tihi in enostavni. Stol se nežno postavi k mizi. Učitelj se 

nato ponosno sprehodi do materiala na polici, ki ga bo uporabil. Pokaže material otroku in mu 

demonstrira, kako naj ga odnese do svojega delovnega mesta. Prepričan  mora biti, da je otrok 

zainteresiran za  delo. Če ni, bo počakal na primernejši trenutek, na »učljiv trenutek«  in začel 

znova. (Gitter & Orem, 1970: 115-116) 
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Ko je material primerno postavljen in pravilno predstavljen, se z nalogo lahko prične. Otrok 

lahko dela z materialom tako dolgo, kot želi. Učitelj bo namesto zapletenih verbalnih navodil 

rajši uporabil primerne geste v nehitečem tempu za prikaz, kaj je potrebno storiti. Nato se 

mora vzdržati dodatnih pripomb ali pomoči, dokler je otrok sam ne zahteva. Pri OPP je lahko 

potrebnih več začetnih predstavitev, vendar učitelj naj ne ponavlja demonstracij po 

nepotrebnem. Rajši naj potrpežljivo počaka, dokler otrok ne razkrije potrebe po nadaljnjih 

navodilih. Učitelj mora najprej razkriti primarno rabo materiala, vse zanimive izpeljave mora 

pustiti za kasneje, ko bo otrok za to pokazal zanimanje. Ko je naloga končana, otrok material 

vrne  na  dogovorjeno  mesto na polici. Tehnika temeljne naloge, kot je opisana, je osnova 

vsem pri učenju v Montessori učilnici in pripravlja otroka na vedno bolj zahtevne naloge. 

(Orem, 1970: 116) 

 

3. 1. Splošna pravila pri delu z otroki s posebnimi potrebami po vzgojnem konceptu 

Marie Montessori 

R. C. Orem (1970: 201-202) opozarja, da bi privabili pozornost OPP, so nujni močni senzorni 

dražljaji. Naloge morajo biti predvsem praktične. Vsaka bi se morala pričeti z učiteljevo 

predstavitvijo predmeta v zgolj nekaj besedah, z izrazito izgovorjavo in nenehno modulacijo 

glasu ter z živahnim izražanjem. Naloga naj bo čim bolj privlačna in, v kolikor je izvedljivo,  

naj bo predstavljena kot igra, da vzbudi otrokovo radovednost: igre ugibanja, slepe miši, 

skladišče, itd. Ne glede na to, kako zelo zabavna je igra, moramo nalogo vedno zaustaviti 

takrat, ko je učenec še pripravljen nadaljevati. Njegova pozornost, ki se zlahka utrudi, nikoli 

ne sme biti izčrpana. Da bi utrdili idejo, nalogo  ponovimo večkrat. Isti  predmeti morajo biti 

predstavljeni v različnih oblikah in v različnih okoljih tako, da bodo vedno zanimivi in 

predstavljeni kot nekaj novega. V primeru, da je potrebna individualna predstavitev, mora 

učitelj poskrbeti, da so vsi ostali otroci zaposleni z različnimi materiali. Ko otroci nočejo 

sodelovati pri pouku, ne smemo uporabljati prisile, ampak usmerjamo pozornost  na obstoječo 

pridobljeno poslušnost posredno preko otrokovega posnemanja njegovih sošolcev. Ko učenec 

pokaže, da razume določeno vsebino, je bolje, da ga ne prosimo za ponovitev. Njegova 

pozornost je namreč lahko odklonljiva; če bi pri ponovitvi povedal nekaj narobe, bi mu to 

lahko odvzelo pogum. Bolje je, da smo zadovoljni s prvim dobrim oziroma pravim 

odgovorom, ki bo otroku pustil prijeten spomin na opravljeno delo. 
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L. E. Datta (1970: 107-108) poda nekaj predlogov, kako vpeljati Montessori tehnike v 

poučevanje OPP. Na prvo mesto je postavila, da je potrebno dobro poznati sebe in otroka. 

Oceniti je potrebno otrokove sposobnosti in razvoj. Avtorica je predlagala, naj učitelji 

posnamejo otrokovo sedanjo stopnjo razvoja, opredelijo primerne izobraževalne cilje in 

delujejo predvsem v smeri teh. Otrokovemu napredku je treba slediti, ga ovrednotiti, 

uposabljati in ponovno ovrednotiti. Učitelj mora otroka opazovati, kako izvaja naloge, kakšne 

se otrokove spontane aktivnosti in kakšna je otrokova izgovorjava. Naslednji predlog je, naj 

se učitelj glede na otrokovo stopnjo razvoja osredotoči na vaje zaznavnega razlikovanja in 

razvrščanja ter ustno komunikacijo. Za primer je avtorica navedla, naj učitelj pripravi različne 

vrste blaga in spodbudi otroke, naj jih občutijo in razvrščajo v skupine. Predlaga tudi, da 

učitelj sestavi material, ki konkretno prikazuje določene pojme, kot so na primer gor – dol, 

levo – desno, velik – srednji – majhen itd. Učitelj lahko pripravi tudi pločevinke različnih 

velikosti, da jih otrok lahko postavi v ustrezen vrstni red. Učitelj mora razvijati materiale, ki 

bodo spodbujali zavedanje osnovnih zvez in zaporedje nalog praktičnega življenja. Tretji 

predlog avtorja je, naj bodo materiali otrokom dostopni na označenih in odprtih policah. 

Učitelj otroke spodbuja k uporabi teh materialov v ozračju svobode z odgovornostjo. Ko otrok 

dela z materialom, se spodbuja zgolj k delu usmerjeno otrokovo vedenje. Ko otroka nekaj 

zmoti, naj učitelj spodbudi strukturo nazaj tako, da naredi jasno spremembo aktivnosti, ki ne 

bo dovoljevala možnosti, da bi grobomotorične aktivnosti zamenjale aktivnosti z materialom. 

To lahko učitelj doseže z razločnim ustnim navodilom: »Tukaj delamo. Tukaj jemo. Tukaj se 

gugamo.« Ponavljanje aktivnosti pri OPP je za avtorico pomembno, zato predlaga, naj bo 

vedno na voljo zgolj nekaj materialov za vsak izobraževalni cilj. Ti materiali naj bodo 

prilagodljivi in naj zagotavljajo stopnjevano težavnost korakov ter priložnost prenesti koncept 

materiala na druge predmete. Zadnji predlog, ki ga avtorica poda, je usklajevanje med ustnim 

spodbujanjem in senzomotoričnimi aktivnostmi. Stavki naj bodo enostavni, besede naj učitelj 

pogosteje ponovi, tako lahko učitelj usmerja otrokovo poznost h konceptu, ki ga želimo 

razvijati. To je le nekaj podanih predlogov. Ko učitelj prebira razno literaturo in opazuje svoje 

učence, naj razmisli, kaj lahko še stori v razredu. Paziti je potrebno, naj bo enostavno in da ne 

preplavimo učenca s poplavo idej in našo vnemo, saj v primeru, če bo učitelj v zadregi, bo 

nastala suša. Učitelj naj beleži, kaj vse je opazil in naredil v razredu, saj bodo ta opažanja zelo 

dragocena v razvoju bolj sistematičnega pristopa v procesu vpeljevanja vzgojnega koncepta 

po MM v izobraževanje OPP. 
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3. 2. Montessori obeti 

R. C. Orem (1968: 24) opredeli razlike tipičnih lastnosti »prikrajšanih« otrok v tradicionalnih 

šolah in »Montessori« otrok v pripravljenem okolju. Za »prikrajšane« otroke avtor našteva: 

pomanjkanje koncentracije pri opravljanju šolskih nalog, izostanki v šoli, potreba po zunanjih 

preverjanjih in nagradah, kognitivno počasen in s težavami pri abstrakciji, ne želijo tvegati 

neuspeha, slabši govor in funkcionalna nepismenost, običajno ne dokonča dela, slabe delovne 

navade, impulzivno delovanje ali pasivnost in umik, razgrajav, glasen ali brezbrižen, beg v 

skupino ali tolpo, uničevalnost, nespoštovanje zakonov in pravic ostalih, slabe manira in 

pomanjkanje veščin ter nazadnje čustvene težave. Te lastnosti nato primerja z lastnostmi otrok 

iz Montessori okolja: večurna koncentracija pri posamezni nalogi – eksplozija učenja, 

uživanje v učenju skozi samoizobraževanje, notranja motivacija in samodisciplina skozi 

avtoformacijo, urejen in pripravljen intelekt, samozavestnost in osvajanja v okolju, ljubitelj 

besed – branje in pisanje pred šestim letom starosti, konča cikel aktivnosti, delovne navade 

razvija skozi aktivnosti praktičnega življenja, samoobvladovanje in psihično ravnovesje, uživa 

v igri tišine, samousmerjen na poti k samostojnosti, skrb za okolje in otrokova ljubezen do 

okolja, svoboda skozi omejitve in spoštovanje ostalih ter njihovega dela, socializiran in 

razvija navade reda ter psihična stabilnost oziroma normalizacija. 

Montessori vzgojni koncept in sistem aktivnosti lahko OPP, seveda v njegovih zmožnostih, 

pomaga na naslednje načine: 

 zagotavlja potreben red in strukturo, 

 izboljša motoriko, koordinacijo in telesno podobo, 

 izboljša zaznavno funkcioniranje: zaznavanje časa, prostora, oblike, teksture, velikosti 

in drugih dimenzij, 

 poveča samostojnost skozi pridobljene veščine samooskrbe, 

 zbudi in zadrži učenčevo pozornost in razvija njegovo koncentracijo, 

 razvija socialne veščine, vedenje in samodiscplino, 

 izboljša jezikovno sprejemanje (poslušanje, branje) in izražanje (govorjenje, pisanje), 

 razvija učne in delovne navade. (Orem, 1970: 60) 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

4. OPREDELITEV PROBLEMA 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (Krek in Metljak, 2011: 300) našteje načela vzgoje in 

izobraževanja OPP: načelo enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, načelo 

ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja, 

načelo inkluzivne vzgoje in izobraževanja, načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in 

izobraževanje, načelo zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj 

posameznega otroka, načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in 

izobraževanja, načelo organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, načelo 

individualiziranega pristopa, načelo kontinuiranih programov vzgoje in izobraževanja ter 

načelo interdisciplinarnosti. 

V prvi polovici 20. stoletja se je v času reformske pedagogike pojavilo nekaj reformnih 

konceptov, ki so se močno razlikovali od prakse tedanjega šolstva. Vsebinsko so bile ideje 

vseh alternativnih koncepcij usmerjene na zelo različna področja. Kot pišejo Devjak, Berčnik 

in Plestenjak (2008: 14) ter se pri tem sklicujejo na Protnerja in Wakouniga (2007), pa so 

vsem bile skupne zahteve po učenčevi samoodgovornosti in samodejavnosti, na učenca 

usmerjenem pouku, odstranitvi petinštiridesetminutnega urnika, življenjskosti šole, 

koedukaciji, spremembi učiteljeve vloge, starostno mešanih skupinah, vključevanju staršev, 

razvoju kreativnosti, moči naravne vzgoje, pospeševanje razvoja ročnih spretnosti in izražanja 

emocij, preseganju stanovskih meja, vzgoji za skupnost in svobodni odločitvi za disciplino in 

poslušnost. (2008: 12-15) Večina teh koncepcij je aktualnih še danes in tako nudijo večjo 

možnost izbire. Nekateri elementi se pojavljajo tudi v javnih vrtcih in šolah. Področje šolstva 

tako začenja s tem izgubljati enoličnost in didaktično uniformiranost, povečujeta pa se 

pestrost različnih konceptov in pestrost izbire najustreznejših oblik vzgoje in izobraževanja za 

posameznike. (Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008: 18) 

Eden od temeljev profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju tudi 

SRP narekuje vseživljenjsko učenje in izpopolnjevanje v celotni profesionalni karieri. (Krek 

in Metljak, 2011: 500)  Šele na podlagi novih strokovnih spoznanj in izkušenj se lahko 

pozitivna stališča do neke pedagoške spremembe v programu, ki to spremembo spodbuja, 

diferencirajo in utrdijo. Pri spreminjanju stališč gre namreč za proces preoblikovanja in ne 
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spreobrnjenja. Temelji pa na posameznikovem sodelovanju z možnostjo kontrole lastnega 

spreminjanja. (Devjak in Polak, 2007: 61-63) 

Namen empiričnega dela diplomskega dela je pridobiti vpogled v stališča SRP, zaposlenih v 

vzgoji in izobraževanju, do glavnih konceptov Montessori pedagogike ter uporabo le-teh in 

materialov pri njihovem delu. 

 

5. CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V empiričnem delu diplomske naloge smo želeli ugotoviti: 

 ali SRP, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, poznajo temeljne koncepte Montessori 

pedagogike, 

 ali so se SRP kdaj izobraževali na tem področju, 

 ali bi SRP podprli ustanavaljanje oddelkov, kjer bi se izvajala Montessori pedagogika 

ali vsaj nekateri njeni elementi, 

 v kolikšni meri SRP poznajo Montessori razvojne materiale in ali jim je šola 

omogočila nakup le-teh. 

Pri raziskovanju smo si zastavili sledeča vprašanja: 

R1. Ali SRP, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, poznajo koncept Montessori 

pedagogike? 

R2. Ali SRP, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, želijo razširiti svoja obzorja na 

področju alternativnih vzgojnih konceptih? 

R3. Ali bi SRP podprli uvajanje elementov Montessori pedagogike v vzgojno-

izobraževalni proces javne šole? 

R4. V kolikšni meri so SRP, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, seznanjeni s pravilnim 

rokovanjem Montessori razvojnega materiala? 

R5. Kolikšen delež SRP, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, v svoje delo že vključuje 

Montessori razvojne materiale? 

R6. Ali VIZ ustanove SRP omogočajo nakup Montessori razvojnega materiala za 

izvajanje VIZ dela? 

 

 



Jasmina Šabić; diplomsko delo  Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
 

- 52 - 

6. METODOLOGIJA 

 

6. 1. Raziskovalna metoda 

Empirični del diplomske naloge temelji na kvantitativnem pedagoškem raziskovanju. Pri 

raziskovanju smo uporabili deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo dela. 

 

6. 2. Raziskovalni vzorec 

V raziskavo je bil vključen slučajnosten vzorec iz konkretne populacije – populacije SRP, 

zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Strokovni delavci in ustanove, v katerih so zaposleni, so 

izbrani naključno. Prav tako smo naključno pridobili izpolnjene ankete strokovnih delavcev iz 

podeželskih krajev po Sloveniji. 

Zbrala sem 71 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, od tega 48 (68%) iz mestnih in 23 (32%) iz 

vaških VIZ ustanov. Sodelovale so predvsem strokovne delavke, odgovorili pa so tudi trije 

(4%) predstavniki moškega spola. 27 (38%) anketirancev je zaposlenih v osnovni šoli (v 

nadaljevanju: OŠ), 24 (34%) v osnovni šoli s prilagojenim programom (v nadaljevanju: 

OŠPP), 10 (14%) anketirancev v centru za usposabljanje, delo in varstvo (v nadaljevanju: 

CUDV), 7 (10%) jih je zaposlenih v drugih institucijah in 3 (4%) so trenutno brezposelni. 24 

anketirancev (34%) ima delovno dobo od 0 do 2 let, 17 (24%) 3 do 10 let, prav tako 17 (24%)  

jih dela 11 do 20 let in 13 (18%) jih ima nad 21 let delovne dobe. V sklopu anketnega 

vprašalnika nas je zanimalo tudi, kakšen naziv imajo anketiranci in kar 38 (54%) anketirancev 

je brez naziva, 18 (25%) anketirancev ima naziv svetovalec, 11 (15%) naziv mentor in 4 (6%) 

z nazivom svetnika. 

 

6. 3. Opis instrumenta 

Za zbiranje podatkov smo uporabili nestandardiziran instrument – anonimni anketni 

vprašalnik (priloga 1). Vprašanja se nanašajo na poglede SRP do alternativnega vzgojnega 

koncepta MM. Anketni vprašalnik obsega tri vprašanja zaprtega tipa, eno vprašanje odprtega 

tipa in pet vprašanj kombiniranega tipa. Pri sedmih vprašanjih je možno izbrati en odgovor. 

Pri dveh vprašanjih smo uporabili ocenjevalno lestvico (ne poznam, poznam, zelo dobro 

poznam) in lestvico stališč (se nikakor ne strinjam, se ne strinjam, se ne morem odločiti, se 

strinjam, se popolnoma strinjam). Temu so sledila še vprašanja o spolu, VIZ ustanovi, kjer so 

zaposleni, izobrazbi, dolžini delovne dobe, nazivu in vrsti okolja, v katerem so zaposleni. 
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6. 4. Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke smo zbrali s pomočjo spletne ankete preko storitve Google Obrazci. Zbiranje 

podatkov je bilo anonimno in je potekalo od meseca maja do meseca septembra 2012 na 

različnih VIZ ustanovah po Sloveniji. Prejeli smo 71 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 

 

6. 5. Opis obdelave podatkov 

Pridobljene podatke smo obdelali v programu Microsoft Office Word 2016 in Microsoft 

Office Excel 2016. Za opisne spremenljivke smo uporabili frekvenčno porazdelitev absolutnih 

(f) in relativnih (f %) frekvenc ter izračunali aritmetično sredino in jo rangirali. Rezultate smo 

predstavili tabelarno, grafično in podkrepljeno z opisi. 
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

7. 1. Poznavanje alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori 

Prvo vprašanje, ki smo ga zastavili, se nanaša na prvo raziskovalno vprašanje. Zanimalo nas 

je, ali anketirani SRP poznajo alternativni vzgojni koncept MM. 

 

Graf 1: Poznavanje alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori 

 

Rezultati, ki so predstavljeni v grafu 1, kažejo, da kar 56 (79%) anketiranih SRP meni, da 

pozna alternativni vzgojni koncept MM. Ostalih 15 (21%) vprašanih meni, da tega vzgojnega 

koncepta ne pozna. Sklepamo lahko, da so SRP, ki so se opredelili, da Montessori pedagogike 

ne poznajo, sicer že slišali za ta alternativni vzgojni koncept, a niso imeli potrebe ali želje, da 

bi svoje znanje poglobili s prebiranjem literature ali z udeležbo na izobraževanju o tem 

konceptu. 

Anketirancem smo postavili tudi prosto vprašanje, katera načela alternativnega vzgojnega 

koncepta po MM poznajo. SRP so po lastni presoji navajali predvsem naslednja načela: 

»Pomagaj mi, da naredim sam«, naravni materiali s kontrolo napake, srkajoči um, občutljiva 

obdobja, načelo samostojnosti, načelo svobodne izbire, vzgoja za življenje, izkustveno učenje, 

normalizacija, načelo reda in čistoče, gibanje, drugačen položaj učitelja in pripravljeno okolje. 

79%

21%

Ali specialni in rehabilitacijski pedagogi, zaposleni v vzgoji in 
izobraževanju, poznajo vzgojni koncept Montessori pedagogike?

DA NE
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Graf 2: Poznavanje alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori glede na zastopano 

vzgojno-izobraževalno ustanovo 

 

Na grafu 2 so prikazani deleži in vrednosti poznavanja Montessori pedagogike glede na VIZ 

ustanovo, ki jo SRP zastopajo. Iz grafa 2 lahko razberemo, da je največji delež (89%) SRP, ki 

poznajo Montessori pedagogiko, zaposlenih v OŠ. Podobni rezultati 83% se pojavljajo pri 

SRP, zaposlenih v OŠPP, in sicer 83% ter 80% pri SRP, zaposlenih v CUDV. Najmanjši 

delež (29%) anketirancev, ki poznajo Montessori pedagogiko, je zaposlenih v drugih 

institucijah. 
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7. 1. 1. Izobraževanje na področju alternativnega vzgojnega koncepta po Marii 

Montessori 

V okviru raziskave nas je zanimalo, ali so se anketirani SRP že kdaj udeležili kakšnega 

izobraževanja o Montessori pedagogiki. 

 

Graf 3: Izobraževanje na področju alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori 

 

Kot je razvidno iz grafa 3, se je od vseh vprašanih le 18 (25%) anketirancev že udeležilo 

kakšnega izobraževanja, 53 (75%) anketirancev pa se še ni izobraževalo o tem alternativnem 

vzgojnem konceptu. 

T. Devjak (2007: 120-122) navaja, da strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju lahko 

pridobivajo svoje znanje preko formalnega izobraževanja, ki jih pripelje do diplom in 

kvalifikacij, preko neformalnega izobraževanja, ki se odvija na delovnem mestu, z 

aktivnostmi organizacij in skupin civilne družbe ter te po navadi na koncu pripeljejo do 

certifikata ali potrdila o usvojenih znanjih in/ali veščinah, ter preko priložnostnega oziroma 

izkustvenega učenja, ki je naravni spremljevalec vseh oblik človekove dejavnosti in zajema 

poklicno delo, delo doma, prostočasne dejavnosti idr. Zato smo anketirancem v nadaljevanju 

postavili prosto vprašanje, kjer nas je zanimalo, katera izobraževanja so obiskovali in koliko 

časa. Največ SRP je po lastni presoji navedlo, da so se udeležili krajših tako profesionalnih 

kot paraprofesionalnih izobraževanj (predstavitveni seminarji v okviru študija in službe ter 

25%

75%

Ali ste se kdaj že udeležili kakšnega izobraževanja o Montesori 
pedagogiki?

DA NE
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pedagoški popoldnevi). 4 (6%) SRP so se udeležili daljšega izobraževanja, s katerim so si 

pridobili naziv Montessori učitelja. 

 

Graf 4: Izobraževanje na področju alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori 

glede na zastopano vzgojno-izobraževalno ustanovo 

 

Graf 4 nam ponazarja deleže in vrednosti SRP, ki so se že udeležili kakšnega izobraževanja o 

Montessori pedagogiki. Podatki iz grafa 4 nam kažejo, da so se izobraževanj o Montessori 

pedagogiki udeležili anketiranci, zaposleni v OŠ (33%), CUDV (30%) in OŠPP (25%). 

Sklepamo lahko, da zaposleni v drugih institucijah in trenutno brezposelne osebe, niso imele 

možnosti neformalnih izobraževanj s tega področja ali pa se jih niso želeli udeležiti iz 

objektivnih (pomanjkanje časa, finančna stiska ...) ali subjektivnih (nestrinjanje s konceptom) 

razlogov. 
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7. 1. 2. Poznavanje načel alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori 

Alternativni vzgojni koncept MM temelji na načelih, ki smo jih zajeli v zapisane trditve. SRP 

so na petstopenjski lestvici opredelili stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja z zapisanimi 

trditvami. Pridobljene rezultate smo uporabili pri izračunu aritmetične sredine za posamezno 

trditev, ki smo jih nato rangirali od najvišje do najnižje stopnje njihovega strinjanja oziroma 

nestrinjanja (glej Preglednico 2). Predstavili bomo le tiste trditve, ki so jih anketiranci 

rangirali na prva in zadnja tri mesta. 

 

Graf 5: Stopnje strinjanja s trditvami o alterativnem vzgojnem konceptu Marie Montessori 

 

Legenda: 
A12 – Učiteljica mora znati modro opazovati in presoditi, kdaj naj pomaga in kdaj naj se umakne, kdaj naj 

govori in kdaj naj utihne, odvisno od primera in potrebe. 
A3 –  Otrok ima vrsto uma, ki lahko vpija znanje kot suha goba, ki jo vržeš v vodo. Vtisi ne samo vstopajo v 

njegov um, ampak ga tudi oblikujejo. 
A4 –  Razvijajoči se otrok ne pridobiva samo sposobnosti odraslega človeka, kot so moč, inteligenca ali jezik, 

ampak svoje bitje tudi prilagaja in ga samoizgrajuje v skladu s pogoji okolice. 
A8 –  Vse razlike med otroki izginejo takoj, ko se otrok zatopi v neko delo, ki ga zanima. Ostane samo ena 

vrsta otroka in to je normaliziran otrok. Ta normaliziran otrok preide k spontani disciplini in 
praktičnemu delu rok, ki ga spremlja umska koncentracija. 

A1 –  Vse je dosežek otroka. 
A14 –  V prostoru je najprimerneje imeti heterogeno skupino otrok glede na spol in starost otrok. 
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Podatki iz grafa 5 kažejo, da se največji delež SRP (63%) popolnoma strinja s trditvijo, da 

mora učiteljica znati modro opazovati in presoditi, kdaj naj pomaga in kdaj naj se umakne, 

kdaj naj govori in kdaj naj utihne, odvisno od primera in potrebe. Dobra polovica (52%) 

anketirancev se popolnoma strinja s trditvijo, da ima otrok vrsto uma, ki lahko vpija znanje 

kot suha goba, ki jo vržeš v vodo. Vtisi ne samo vstopajo v njegov um, ampak ga tudi 

oblikujejo. Kot razloži M. Place (2011: 5-6), je otrok naravno nagnjen k temu, da se 

popolnoma posveti aktivnosti, ki mu ugaja, saj jo doživlja in uporablja kot sredstvo za svoj 

razvoj. Zato ima tudi potrebo, da deluje v svojem lastnem ritmu, da opazuje in na koncu 

naredi čisto sam. In šele ko naredi čisto sam, razume in polno vsrka, kar je opazil in izkusil. 

Enak delež (52%) SRP meni, da razvijajoči se otrok ne pridobiva samo sposobnosti odraslega 

človeka, kot so moč, inteligenca ali jezik, ampak svoje bitje tudi prilagaja in ga samoizgrajuje 

v skladu s pogoji okolice. M. Place (prav tam) v nadaljevanju pojasni, da je otrok v trenutku, 

ko mu neka izkušnja prinese največ za njegov razvoj, sposoben ponotranjiti, kar mu ponuja 

okolje. Za svoj razvoj otrok tako potrebuje ustrezno okolje in material. 

V najmanjši meri (3%) se SRP popolnoma strinjajo s trditvijo, da je vse dosežek otroka, ki je 

bila rangirana na predzadnje mesto. Nekoliko več (8%) anketirancev se popolnoma strinja s 

trditvijo, da je v prostoru primerneje imeti heterogeno skupino otrok glede na spol in starost 

otrok – ta trditev je bila sicer rangirana na zadnje mesto. Petina (19%) SRP pa se popolnoma 

strinja s trditvijo, da vse razlike med otroki izginejo takoj, ko se otrok zatopi v neko delo, ki 

ga zanima. Ostane samo ena vrsta otroka in to je normaliziran otrok. Ta normaliziran otrok 

preide k spontani disciplini in praktičnemu delu rok, ki ga spremlja umska koncentracija. 

 

Te iste trditve smo v nadaljevanju predstavili še posebej, glede na zastopano VIZ ustanovo. 



Jasmina Šabić; diplomsko delo  Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
 

- 60 - 

Graf 6: Učitelj mora znati dobro opazovati 

 

Na grafu 6 so predstavljeni rezultati strinjanja s trditvijo »Učiteljica mora znati modro 

opazovati in presoditi, kdaj naj pomaga in kdaj naj se umakne, kdaj naj govori in kdaj naj 

utihne, odvisno od primera in potrebe« glede na zastopano VIZ ustanovo. MM (2008b: 45) 

razkrije, da izobraževanje ni nekaj, kar dela učitelj, ampak je naravni pojav, ki spontano 

poteka v vsakem posamezniku. M. T. Marchetti (1996: 53-54) opisuje podobo Montessori 

učitelja kot vodiča otrokovemu aktivnemu raziskovanju sveta in njegovih vrednot. Ta vodič 

pozna svoje potrebe po intelektualnem in moralnem razvoju, ki zna razumu in duhu nuditi 

pravo pomoč v pravem trenutku ter ga zna spremljati pri njegovem raziskovanju sveta v vsej 

njegovi konkretnosti. Aritmetična sredina za to trditev je najvišja (4,55), kar pomeni, da je 

rangirana na 1. mesto. Iz podatkov na grafu 6 vidimo, da se s trditvijo popolnoma strinja kar 

45 (64%) anketiranih SRP; od tega je največji delež (42%) zaposlenih v OŠ, najmanjši (2%) 

delež pa je trenutno brezposeln, 36% jih je zaposlenih v OŠPP, 16% v CUDV in preostali 

delež (5%) v drugih institucijah. Noben (0%) od vprašanih se nikakor ni strinjal s trditvijo. 
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Graf 7: Otrok ima posebno vrsto uma, ki mu rečemo srkajoči um 

 
 
Na grafu 7 so predstavljeni rezultati strinjanja s trditvijo »Otrok ima vrsto uma, ki lahko vpija 

znanje kot suha goba, ki jo vržeš v vodo. Vtisi ne samo vstopajo v njegov um, ampak ga tudi 

oblikujejo« glede na zastopano VIZ ustanovo. MM (2008b: 62) je to vrsto uma poimenovala 

srkajoči um. Čudež srkajočega uma v prvih letih življenja, po besedah S. Quatrocchi 

Montanaro (1996: 31), otrokom omogoča, da si v kratkem času pridobijo karakteristike 

človeške skupine, v kateri živijo. Pri tej trditvi smo prejeli precej raznolike odgovore. 

Aritmetična sredina je 4,49, kar pomeni, da je bila rangirana na 2. mesto. S to trditvijo se je 

strinjalo 37 (52%) anketiranih SRP; od tega jih je skoraj tretjina (32%) zaposlenih v OŠ, malo 

manj (30%) jih je zaposlenih v OŠPP, 22% jih je zaposlenih v CUDV, 11% v drugih 

institucijah, preostalih 5% pa je trenutno brezposelnih. Oseba (1%), ki se nikakor ni strinjala s 

trditvijo, je zaposlena OŠ (100%). 
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Graf 8: Otrok svoje bitje prilagaja in samoizgrajuje v skladu z okoljem 

 

Na grafu 8 so predstavljeni rezultati strinjanja s trditvijo »Razvijajoči se otrok ne pridobiva 

samo sposobnosti odraslega človeka, kot so moč, inteligenca ali jezik, ampak svoje bitje tudi 

prilagaja in ga samoizgrajuje v skladu s pogoji okolice« glede na zastopano VIZ ustanovo. T. 

Loschi (1996: 23) je to poimenoval kot vzgojni projekt: otrok sam načrtuje svoje 

vsakodnevno delo. Avtor ob tem izpostavi pomemben vidik učiteljevega dela kot posredno 

vzgojo oziroma pripravo okolja, pri čemer mora upoštevati svobodo gibanja, čas in ritem 

učenja otrok tako, da se lahko vsak posveti zanj pomembnemu delu. Na tak način se ohranja 

in krepi otrokova izvirnost in njegova lastna osebnost. Aritmetična sredina za to trditev je 

4,47, kar pomeni, da je rangirana na 3. mesto. S to trditvijo se je strinjalo 36 (52%) 

anketiranih SRP; od tega je največji delež (42%) zaposlenih v OŠ, najmanjši delež (8%) pa jih 

je zaposlenih v drugih institucijah. Tretjina (33%) vprašanih, ki so se prav tako popolnoma 

strinjali, je zaposlenih v OŠPP, preostali delež (17%) pa jih je zaposlenih v CUDV. Oseba 

(1%), ki se nikakor ni strinjala z navedeno trditvijo, je trenutno brezposelna (100%). 
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Graf 9: Normaliziran otrok preide k spontani disciplini, praktičnemu delu rok in umski 

koncentraciji 

 

Na grafu 9 so predstavljeni rezultati strinjanja s trditvijo »Vse razlike med otroki izginejo 

takoj, ko se otrok zatopi v neko delo, ki ga zanima. Ostane samo ena vrsta otroka in to je 

normaliziran otrok. Ta normaliziran otrok preide k spontani disciplini in praktičnemu delu 

rok, ki ga spremlja umska koncentracija« glede na zastopano VIZ ustanovo. Pojem 

»normalizacija« je v pedagogiko uvedla ravno MM. (Schmutzler, 1997, po Philipps, 1999: 

137) S tem pojmom je označila pojav oziroma fizično spremembo, ki nastane pri otroku, ko 

se le ta po svobodni izbiri ukvarja z neko aktivnostjo, med katero pride do usmerjanja 

pozornosti oziroma do »Montessori fenomena«. Normalizacija nastopi, ko otrok rokuje s 

predmetom, ki izzove koncentracijo in odstrani ovire v otrokovem razvoju in sposobnosti 

učenja. Pri otroku, ki je skoncentriran na to, kar dela, neprimerno vedenje izgine, pojavita pa 

se disciplina in zadovoljstvo. (Maria Montessori, 1994, po Philipps, 1999: 137) Aritmetična 

sredina za to trditev je 3,59, kar pomeni, da je rangirana na 13. mesto. Popolnoma se je 

strinjalo s to trditvijo 13 (19%) anketirancev. Tudi pri tej trditvi je največji delež, skoraj 

polovica (46%), anketirancev, ki se popolnoma strinjajo zaposlenih v OŠ, 23% jih je 

zaposlenih v OŠPP, 15% pa jih zaposlenih v CUDV in toliko tudi v drugih institucijah. Oseba 

(1%), ki se nikakor ni strinjala z navedeno trditvijo, je zaposlena v CUDV (100%). 
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Graf 10: Vse je dosežek otroka 

 

Na grafu 10 so predstavljeni rezultati strinjanja s trditvijo »Vse je dosežek otroka« glede na 

zastopano VIZ ustanovo. MM (2008b: 53) je to trditev pojasnila tako: včasih je veljalo, da je 

mati tista, ki oblikuje otroka, saj ga ona uči hoditi in govoriti, ampak pravzaprav nič od tega 

ne naredi mati. Otrok je tisti, ki se razvije v človeka, ki iz svoje okolice vsrkava, kar potrebuje 

in se razvija v odraslega prihodnosti. Aritmetična sredina za to trditev je 3, kar pomeni, da je 

rangirana na predzadnje mesto. Iz grafa 10 lahko razberemo, da sta se le 2 SRP popolnoma 

strinjala s to trditvijo, od tega je prvi (50%) zaposlen v OŠ in drugi (50%) v OŠPP. 5 (7%) 

anketirancev se nikakor ni strinjalo s to trditvijo; od tega jih je 40% zaposlenih v OŠ, enak 

delež v drugih institucijah, preostali delež (20%) pa v OŠPP. 
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Graf 11: Primernejša je heterogena skupina otrok glede na spol in starost otrok 

 

Na grafu 11 so predstavljeni rezultati strinjanja s trditvijo »V prostoru je najprimerneje imeti 

heterogeno skupino otrok glede na spol in starost otrok« glede na zastopano VIZ ustanovo. V 

Programu osnovne šole Montessori (2010: 22) je zapisano, da izkušnje heterogenih razredov 

spodbujajo razvoj zdravega in trdnega občutka lastne vrednosti. Znanstvena spoznanja in 

izkušnje govorijo v prid heterogenih razredov z vidika pridobivanja znanja in socialnega 

učenja. Aritmetična sredina za to trditev je 2,72, kar pomeni, da je rangirana na zadnje mesto. 

S to trditvijo se je popolnoma strinjalo 6 (8%) SRP; od tega jih je 12% zaposlenih v OŠ in 

enak delež v drugih institucijah, po 25% anketirancev pa je zaposlenih v OŠPP in v CUDV. S 

to trditvijo se nikakor ni strinjalo 9 (13%) SRP; od tega jih je dobra polovica (56%) 

zaposlenih v OŠ, 22% v CUDV ter po 11% v OŠPP in v drugih institucijah. 
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7. 2. Izobraževanje na področju alternativnih vzgojnih konceptov 

Eno izmed vprašanj, ki smo si jih zastavili v okviru diplomskega dela, se nanaša na to, ali 

SRP, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, želijo razširiti svoja obzorja in se dodatno 

izobraževati na področju alternativnih vzgojnih konceptov. 

 

Graf 12: Pripravljenost izobraževati se na področju alternativnih vzgojnih konceptov 

 

Rezultati, predstavljeni v grafu 12, kažejo, da si 52 (73%) vprašanih želi dodatno izobraževati 

na področju alternativnih vzgojnih konceptov. Mnogo manj, in sicer 7 (10%) anketirancev si 

ne želi dodatnih izobraževanj s tega področja, medtem ko se jih kar 12 (17%) ni moglo 

odločiti, ali bi želeli podkrepiti svoje znanje z alternativnimi vzgojnimi koncepti. Šolska 

zakonodaja (1996, po Devjak & Polak, 2007: 20) določa, da se morajo strokovni delavci v 

vzgoji in izobraževanju vseskozi dodatno izobraževati in usposabljati, s čimer nadgrajujejo, 

širijo, poglabljajo in posodabljajo svoje znanje. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje kot 

možnost za vseživljenjsko učenje je del izobraževanja učiteljev, saj v okviru vseživljenjskega 

učenja lahko učitelji združijo vse vrste učenja in izobraževanja za izboljšanje znanja, 

spretnosti in veščin njega samega. (Devjak & Polak, 2007: 27) 
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Graf 13: Pripravljenost izobraževati se na področju alternativnih vzgojnih konceptov glede 

na zastopano vzgojno-izobraževalno ustanovo 

 

Iz grafa 13 je razvidno, da ne glede na VIZ ustanovo, v kateri so specialni in rehabilitacijski 

pedagogi zaposleni, je delež tistih, ki bi se dodatno izobraževali, višji od polovice. Najvišji 

delež (85%) je pri SRP, zaposlenih v OŠ, nekoliko nižji delež (80%) ja pri anketirancih, 

zaposlenih v CUDV, 67% delež je pri zaposlenih v OŠPP in 57% delež pri zaposlenih v drugi 

institucijah. Pri trenutno brezposelnih bi se 1 oseba (33%) dodatno izobraževala na področju 

alternativnih vzgojnih konceptov, 1 oseba (33%) si tega ne želi in 1 (33%) oseba je ostala 

neopredeljena. 

 

Anketirance, ki si želijo dodatno izobraževati, smo v nadaljevanju vprašali, ali si želijo krajših 

(do 24 ur) ali daljših (nad 24 ur) izobraževanj ter kateri izmed naštetih alternativnih vzgojnih 

konceptov (Montessori, Waldorf, Reggio Emilia in Summerhill) jih najbolj zanima. 
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Graf 14: Opredeljenost za vrsto izobraževanja s področja alternativnih vzgojnih konceptov 

 

Iz grafa 14 lahko razberemo, da se je od vseh SRP, ki bi se želelo dodatno izobraževati na 

področju alternativnih vzgojnih konceptov, četrtina oziroma 18 (25%) odločilo za krajše 

izobraževanje (do 24 ur), skoraj polovica oziroma 34 (48%) pa si želi daljših izobraževanj 

(nad 24 ur). Največ zanimanja kažejo za alternativni vzgojni koncept MM – kar 42 (60%) 

anketirancev. Manj zanimanja so anketiranci izkazali za Waldorfsko pedagogiko (11%) in 

Summerhillov pristop (3%). Zanimanja za alternativni vzgojni koncept Reggio Emilia ni bilo. 

Zakaj je temu tako, lahko sklepamo, da izhaja zaradi nepoznavanja teh vzgojnih konceptov in 

nerazširjenosti na slovenskih tleh. 

Na prosto vprašanje, naj navedejo, zakaj se želijo dodatno izobraževati, so SRP po lastni 

presoji navajali naslednje razloge: vsako dodatno znanje razširi tvoj koncept in dopolni tvoj 

način dela, šibko znanje o alternativnih vzgojnih konceptih, povečati svojo razgledanost in 

spoznati različne pristope, spoznati Montessori materiale in rokovanje z njimi, novo 

pridobljena znanja oziroma dele koncepta uporabiti pri delu z OPP, izboljšanje lastnih 

delovnih navad z novimi idejami in pristopi s ciljem, da bi bilo delo v praksi učinkovitejše in 

uspešnejše. SRP, ki si ne želijo dodatnih izobraževanj s področja alternativnih vzgojnih 

konceptov, so navedli sledeče razloge: 2 anketiranca sta obkrožila možnost pomanjkanje časa, 

2 anketiranca se ne strinjata s konceptom, 3 anketiranci pa so navedli svoje razloge – potrebne 

drage pripomočke, so na takšnem delovnem mestu, kjer bi jim ta znanja služila zgolj kot 

splošna razgledanost, in v svoji usmeritvi ne vidijo povezave z že ustaljenimi metodami. 
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7. 3. Uvajanje elementov Montessori pedagogike v vzgojno-izobraževalni proces javne 

šole 

V okviru raziskave diplomske naloge nas je zanimalo tudi, ali so anketiranci že kdaj obiskali 

Montessori vrtec ali skupino. Če so odgovorili pritrdilno, so dopisali še, katere ustanove so 

obiskali in ali so jih obiskali v času študija ali v času zaposlitve. 

Kar 32 (45%) anketirancev še nikoli ni obiskalo Montessori vrtca ali skupine, 39 (55%) pa jih 

je že videlo tak vrtec ali skupino. V času študija je skupaj 33 (46%) SRP obiskalo razne 

ustanove, kjer se izvaja Montessori vzgojni koncept; od tega je 18 (25%) SRP obiskalo 

Osnovno šolo Helene Puhar v Kranju, 6 (8%) Angelin vrtec v centru Ljubljane, 3 (4%) 

Rahelin vrtec v Preski pri Medvodah, 2 (3%) Hišo otrok Dravlje ter po 1 (1%) SRP Hišo 

otrok v Mariboru, Hišo otrok v Novi Gorici, vrtec v tujini in Zavod Janeza Levca v Ljubljani, 

enota na Dečkovi. V času zaposlitve je obisk Montessori ustanov polovičen – skupno 16 

(23%) SRP; od tega jih je 7 (10%) obiskalo Angelin vrtec v centru Ljubljane, 2 (3%) Rahelin 

vrtec v Preski pri Medvodah, 2 (3%) vrtec v tujini, 2 (3%) Osnovno šolo Helene Puhar v 

Kranju ter po 1 (1%) SRP Hišo otrok ABC v Ljubljani, Hišo otrok v Mariboru in Zavod 

Janeza Levca v Ljubljani, enota na Dečkovi. Najbolj obiskani ustanovi, kjer se izvaja 

Montessori pedagogika, s strani SRP  sta Osnovna šola Helene Puhar v Kranju in Angelin 

vrtec v centru Ljubljane. 

 

V okviru raziskave in raziskovalnih vprašanj nas je tudi zanimalo, ali bi SRP podprli uvajanje 

elemente Montessori pedagogike v VIZ proces javne šole. 
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Graf 15: Uvajanje elementov Montessori pedagogike v vzgojno-izobraževalni proces šole 

 

Iz grafa 15 je razvidno, da bi 56 (79%) anketirancev podprlo uvajanje elementov Montessori 

pedagogike v vzgojno-izobraževalni proces javne šole, 4 (6%) anketiranci tega ne bi podprlo, 

11 (15%) anketirancev pa je ostalo neopredeljenih. 

Na prosto vprašanje, kjer nas je zanimalo, kakšni so razlogi za njihovo odločitev, da bi 

podprli uvajanje elementov Montessori pedagogike, so SRP prosto navajali sledeče: koncept 

temelji na multisenzornem pristopu, izkustvenem učenju, učenju z gibanjem in vse to preko 

naravnih materialov, kar pripomore k otrokovi samoizgradnji, boljši samozavesti, 

ustvarjalnosti, načelo svobodne izbire, polarizacija pozornosti, Montessori alternativni vzgojni 

koncept otroka resnično pripravi na življenje in ne zgolj podaja snovi, kot se to sicer dogaja v 

tradicionalni šoli, Montessori pedagogika upošteva razvojna obdobja otroka, spodbuja 

notranjo motivacijo, domišljijo, kreativnost in ker ni prisiljena, ustaljeni šolski program je 

potrebno prevetriti, saj je preveč ozko usmerjen. Enako prosto vprašanje je bilo postavljeno 

tudi SRP, ki uvajanja elementov Montessori pedagogike ne bi podprli, in le-ti so prosto 

navajali sledeče razloge: Montessori šola bi morala ostati ločena od tradicionalne šole, 

Montessori pedagogika ni edina dobra pedagogika, zato je bolje, da učitelj sledi sebi, iz 

poznanih konceptov pa vzame, kar se mu zdi primerno, nestrinjanje s konceptom oziroma z 

določenimi načeli samega koncepta. M. Kavkler (1997: 50-51) navede objektivne razloge, 

zaradi katerih trenutno v naše predšolske ustanove in osnovne šole lahko vnašamo le elemente 
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Montessori pedagogike. Ti razlogi so: dragi pripomočki, neusposobljeni učitelji za izvajanje 

metodičnih postopkov, pomanjkanje ustrezne strokovne literature v slovenskem jeziku itd. Z 

elementi Montessori pedagogike lahko izboljšamo oziroma dopolnimo proces poučevanja, s 

čimer pripomoremo h kakovostnejšemu razvoju sposobnosti in spretnosti vseh otrok in še 

posebno OPP. 

 

Graf 16: Uvajanje elementov Montessori pedagogike v vzgojno-izobraževalni proces šole 

glede na zastopano vzgojno-izobraževalno ustanovo 

 

Rezultati, predstavljeni v grafu 16, nam kažejo, da bi večina SRP, zaposlenih v vseh 

zastopanih VIZ ustanovah, podprla uvajanje elementov Montessori pedagogike. 100% 

podporo nudijo SRP, zaposleni v CUDV, 83% podporo nudijo zaposleni v OŠPP, malo manj 

(81%) pa zaposleni v OŠ. Manjši delež, a še vedno zadovoljivo visok delež (43%) SRP, ki bi 

podprli uvajanje elementov Montessori pedagogike, pa je zaposlenih v drugih institucijah. 

Najmanjši delež (33%) podpore je pri trenutno brezposelnih. 
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7. 4. Poznavanje Montessori materialov 

Raziskovalno vprašanje, v kolikšni meri so SRP, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, 

seznanjeni s pravilnim rokovanjem Montessori razvojnega materiala, je privedlo do 

tristopenjske ocenjevalne lestvice, kjer so SRP pri ocenjevanju poznavanja Montessori 

materialov izbirali med ocenami: 1 – ne poznam, 2 – poznam in 3 – zelo dobro poznam. Te 

ocene smo uporabili pri izračunu aritmetične sredine, nato pa smo jih rangirali po pogostosti 

od najvišje do najnižje stopnje poznavanja. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 3 (priloga 

3). Predstavili bomo le tiste Montessori materiale, ki so jih SRP rangirali na prva in zadnja tri 

mesta. 

SRP od Montessori materialov najbolj poznajo okvirje z gumbi, z zadrgo, s sponkami, s 

pentljami in s paščki. Aritmetična sredina za ta material je 2,79, kar pomeni, da je bil rangiran 

na 1. mesto. Ta material zelo dobro pozna 28 (39%) anketiranih SRP. Pri skrbi zase je eden 

izmed prvih korakov otroka naučiti se oblačenja in slačenja. Tako je MM razvila zbirko 

okvirjev, na katerih so pritrjeni kosi blaga in usnja ter jih lahko po sredini odpenjaš in 

zapenjaš na različne načine. Učiteljica otroku pomembne gibe s prsti predstavi nazorno in 

počasi – vsak gib zase. (Maria Montessori, 2008a: 20) 

 

Slika 10: Okvir s sponkami, gumbi, zadrgo, pentljami in paščki 

    

Vir: Osebni arhiv 

 

Temu sledi pladenj z visokim robom, v katerem je polenta. Aritmetična sredina za ta material 

je 2,77, kar pomeni, da je bil rangiran na 2. mesto. Ta material zelo dobro pozna 30 (42%) 

SRP. Ustrezna nadgradnja peščenih črk je pisanje črk v polento, ki je v pladnju z dovolj 

visokim robom, da se ne stresa okrog. Ko otrok s prstom naredi sled na peščeni črki, naredi 

enako sled tudi v polenti. Otrok s tem krepi svoj mišični spomin oblike črk in si pomaga k 

morebitnemu prehodu k pisanju. (Seldin, 2006: 173) 
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Zanemarljivo manj pa SRP poznajo peščene črke in številke. Aritmetična sredina za ta 

material je 2,72, kar pomeni, da je bil rangiran na 3. mesto. Ta material zelo dobro pozna 21 

(30%) anketiranih SRP. Peščene črke (slika 11) in številke nudijo tako tipno kot vidno 

izkušnjo pri učenju abecede in števk. Črke in številke so izrezane iz finega brusnega papirja 

ter prilepljene na gladko in ustrezno obarvano podlago. Soglasniki so nalepljeni na rdečo 

podlago in samoglasniki na modro podlago, kar pomaga otrokom, da jih razlikujejo med 

seboj. Posebnost predstavitve tega materiala po Montessori principu je, da se otrok ne uči 

imen črke, ampak njihove glasove. (Seldin, 2006: 171-172) 

Od naštetih Montessori materialov SRP najmanj poznajo geometrijsko omaro. Aritmetična 

sredina za ta material je 1,57, kar pomeni, da je bil rangiran na zadnje mesto. Ta material zelo 

dobro pozna samo 1 (1%) anketiranec. Maria Montessori je geometrijsko omaro natančneje 

opisala v svojem priročniku (2008a: 37-42). To je majhna omara s šestimi nizkimi predali. 

Predal je v bistvu lesen okvir, v katerem so geometrijski liki modre barve z nizkim ročajem. 

Tudi dno predala je modre barve. Ko vzameš lik ven, dno pladnja poustvarja natančno enako 

obliko. Geometrijski liki so po pladnjih razvrščeni glede na obliko. V enem predlu so krogi, 

katerim se manjša premer. V drugem predalu je kvadrat, skupaj s še petimi pravokotniki, ki 

imajo vsi enako dolžino kot kvadrat, širina pa se postopoma manjša. V tretjem predalu je 6 

trikotnikov, ki se med seboj razlikujejo glede na dolžine stranic in velikosti kotov. V četrtem 

predalu so večkotniki, od petkotnika do desetkotnika. V petem predalu so različni liki: oval, 

elipsa, romb in trapezoid. V šestem predalu pa so 4 prazne plošče in 2 lika, nepravilnih oblik. 

Aktivnosti z geometrijsko omaro ne le da omogočijo otroku spoznavanje različnih 

geometrijskih likov, ampak omogočajo utrjevanje vidno-motorične koordinacije ter roko 

pripravljajo na natančnejše risanje v prihodnosti. 

SRP slabše poznajo tudi konstrukcijske trikotnike. Aritmetična sredina za ta material je 1,71, 

kar pomeni, da je bil rangiran na predzadnje mesto. Ta material zelo dobro pozna zgolj 1 (1%) 

anketiranec. Povzeto po Montessori Primary Guide (2015) obstaja 5 škatel z različnimi 

konstrukcijskimi trikotniki. Namen tega materiala je, da iz trikotnikov konstruiraš nove 

geometrijske like. 

Na 25. mesto sta bila rangirana globus kopno–voda in barvni globus celin. Aritmetična 

sredina za ta material je bila prav tako 1,71. Globusa sta del kozmične vzgoje. Globus kopno–

voda, kot je razvidno s slike 12, je modre barve in na mestu celin je hrapava podlaga. Na 

barvnem globusu celin s slike 13, kjer vsaka barva predstavlja eno celino, se otrok nauči, da 
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kopenske gmote s prejšnjega globusa predstavljajo celine, ki imajo vsaka svoje ime. (Pitamic, 

2013b: 156) 

V nadaljevanju raziskovanja nas je zanimalo tudi, kolikšen delež SRP v svoje delo že 

vključuje Montessori razvojne materiale in katere. 

13 (18%) SRP v svoje delo ne vključuje niti enega Montessori razvojnega materiala, ostalih 

58 (82%) vprašanih pa vključuje vsaj enega izmed naštetih materialov. Predstavili bomo tiste 

Montessori materiale, ki jih največji ter najmanjši delež SRP vključujejo v svoje delo (prva in 

zadnja tri mesta). 

Iz preglednice 4 (priloga 4) je razvidno, da največ (61%) SRP v svoje delo vključuje šivanje 

na karton. Na sliki 11 je primer takega šivanja. Skozi vnaprej narejene luknjice na obrisu na 

kartonu otrok šiva z iglo. Posebno pozornost je potrebno nameniti, kaj se zgodi, če na koncu 

vrvice ne naredimo vozla. Ko je otrok dovolj spreten, lahko začne šivati na blago. Šivanje je 

odlična vaja za izboljšanje vidno-motorične koordinacije. (Pitamic, 2013b: 42-43) 

 

Slika 11: Šivanje na karton 

 

Vir: Osebni arhiv 

Slika 12: Globus kopno-voda 

 

Vir: Osebni arhiv 

Slika 13: Barvni globus celin 

 

Vir: Osebni arhiv 

 

Kar 39 (55%) SRP v svoje delo vključuje pladenj z visokim robom, v katerem je polenta, in 

35 (49%) jih vključuje prelaganje z žlico, prelivanje tekočin, presejanje s cedilom, 

pretresanje. Na sliki 14 so različne aktivnosti prelaganja, prelivanja, presejanja in pretresanja. 

Priporočljivo je, da začnemo z bolj grobo snovjo in nato preidemo na drobnejšo. Vse 

dejavnosti, ki vključujejo prelaganje snovi, pomagajo tudi pri razvoju mišične koordinacije. S 
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tovrstnimi dejavnostmi mišice pripravimo tudi na še zahtevnejše opravilo, na pisanje. 

(Pitamic, 2013b: 28) 

 

Slika 14: Kotiček za prelaganje, prelivanje, presejanje in pretresanje 

 

Vir: Osebni arhiv 

 

7 (10%) SRP v svoje delo vključuje geometrijsko omaro, konstrukcijske trikotnike, globus 

kopno–voda (slika 12) in barvni globus celin (slika 13) ter piramido in kroglo (uvod v glagol 

in samostalnik) in slovnične zaboje. 

Najmanj, 5 (7%), SRP pri svojem delu uporablja omaro s predali z vstavljankami celin, z 

vstavljankami Evrope in z vstavljankami države, v kateri živimo. 

 

Raziskovanje nas je vodilo, da smo preverili tudi, kako so ocenili svoje poznavanje materiala 

SRP, ki te materiale tudi vključujejo v svoje delo. 
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Graf 17: Poznavanje Montessori materialov, ki jih specialni in rehabilitacijski pedagogi že 

vključujejo v svoje delo 

 

Legenda: 
Enaka legenda kot v Preglednici 4 (priloga 4). 
 

Na grafu 17 so zbrani podatki, koliko SRP v svoje delo vključuje določen Montessori 

material. Znotraj tega so označene vrednosti, koliko anketirancev je ocenilo svoje poznavanje 

tega istega materiala z ne poznam, poznam in zelo dobro poznam. Predstavili bomo največje 

in najmanjše sorazmerne vrednosti zelo dobrega poznavanja oziroma nepoznavanja materiala 

(prva in zadnja tri mesta). 

Največji sorazmerni delež (44%) SRP, ki so ocenili svoje poznavanje materiala z zelo dobro 

in ki ta material vključujejo v svoje delo, se je pojavil pri aktivnosti šivanja na karton (slika 

11). Zanemarljivo manjši delež (42%) se je pojavil pri pladnju z visokim robom, v katerem je 

polenta. Še nekoliko manjši delež (39%) pa se je pojavil pri okvirjih z gumbi, z zadrgo, s 

sponkami, s pentljami in s paščki (slika 10). 
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Najmanjši sorazmerni delež (1%) SRP, ki so ocenili svoje poznavanje materiala z zelo dobro 

in ki ta material vključujejo v svoje delo, se je pojavil pri geometrijski omari in 

konstrukcijskih trikotnikih. Zanemarljivo večji delež (3%) pa se je pojavil kar pri treh 

materialih: pri piramidi in krogli (uvod v glagol in samostalnik) ter slovnični zaboj, globus 

kopno–voda (slika 12) in barvni globus celin (slika 13) ter omara s predali z vstavljankami 

celin, z vstavljankami Evrope in z vstavljankami države, v kateri živimo. 

Največji sorazmerni delež (7%) SRP, ki so ocenili svoje poznavanje materiala z ne poznam in 

ki ta material vključujejo v svoje delo, se je pojavil pri aktivnosti priprave mize. Nekoliko 

manjši sorazmerni delež (6%) pa se je pojavil pri dolžinskih (slika 4) in števnih palicah, 

geometrijski omari in bisernih palčkah. Sklepamo lahko, da anketiranci te aktivnosti in 

material vključujejo v svoje delo, a hkrati vedo, da ne delajo z njimi po Montessori korakih, 

ker jih ne poznajo, oziroma jih izvajajo po svoje. 

Pri aktivnostih prelaganje z žlico, prelivanje tekočin, presejanje s cedilom, pretresanje (slika 

14), pri okvirjih z gumbi, z zadrgo, s sponkami, s pentljami in s paščkim (slika 10), pri 

peščenih črkah in številkah ter pri pladnju z visokim robom, v katerem je polenta, noben 

anketiranec, ki ta material vključuje v svoje delo, ni ocenil poznavanje le-tega z ne poznam. 
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Graf 18: Vključenost Montessori materialov glede na zastopano vzgojno-izobraževalno 

ustanovo 

 

Legenda: 
Enaka legenda kot v Preglednici 4 (priloga 4). 
 

Graf 18 prikazuje vrednosti in deleže po VIZ ustanovah že vključenih Montessori materialov. 

Izpostavili bomo tiste materiale, ki se po vrednostih pojavljajo največkrat in najmanjkrat (prva 

in zadnja tri mesta) v zastopanih VIZ ustanovah. 
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SRP, zaposleni v OŠ, največ (74%) uporabljajo binomsko in trinomsko kocko, nekoliko manj 

(67%) jih uporablja pladenj z visokim robom, v katerem je polenta, ter 56% jih uporablja 

peščene črke in črke. Najmanj anketirancev (11%) pa uporablja geometrijsko omaro, 

konstrukcijske trikotnike, piramido in kroglo (uvod v glagol in samostalnik) ter slovnični 

zaboji in omaro s predali z vstavljankami celin, z vstavljankami Evrope in z vstavljankami 

države, v kateri živimo. 

15 (63%) SRP, zaposlenih v OŠPP, uporablja šivanje na karton. Nekoliko manj (58%) 

anketirancev pa uporablja aktivnosti prelaganje z žlico, prelivanje tekočin, presejanje s 

cedilom, pretresanje (slika 14), okvirje z gumbi, z zadrgo, s sponkami, s pentljami in s paščki 

(slika 10) ter pladenj z visokim robom, v katerem je polenta. 

Največ (50%) SRP, zaposlenih v CUDV, uporablja pri svojem delu prelaganje z žlico, 

prelivanje tekočin, presejanje s cedilom, pretresanje (slika 14), okvirje z gumbi, z zadrgo, s 

sponkami, s pentljami in s paščki (slika 10) ter pladenj z visokim robom, v katerem je polenta. 

Noben od njih pa pri svojem delu ne uporablja roza stolpa, rjavih stopnic, binomske in 

trinomske kocke, konstrukcijskih trikotnikov, globus kopno–voda (slika 12) in barvni globus 

celin (slika 13), omaro s predali z vstavljankami celin, z vstavljankami Evrope in z 

vstavljankami države, v kateri živimo, ter glasbene zvončke (c-dur). 

Anketirani SRP, zaposleni v drugih institucijah, v največji meri (57%) uporabljajo okvirje z 

gumbi, z zadrgo, s sponkami, s pentljami in s paščki (slika 10). Nobeden od njih pri svojem 

delu ne uporablja preproge za delo. Vsi ostali materiali so zastopani z enim, dvema ali tremi 

anketiranci. 

Trenutno brezposelni SRP bi v primeru svoje zaposlitve v svoje delo najbolj (66%) 

vključevali preprogo za delo, aktivnost priprave mize in šivanje na karton (slika 11). Vključili 

bi tudi aktivnosti prelaganje z žlico, prelivanje tekočin, presejanje s cedilom, pretresanje (slika 

14), pomivanje posode, pranje, obešanje, likanje in zlaganje perila, loščenje kovine in lesa, 

kopanje dojenčka, okvirje z gumbi, z zadrgo, s sponkami, s pentljami in s paščki (slika 10), 

dolžinske in števne palice ter pladenj z visokim robom, v katerem je polenta. Ostalih 

materialov in aktivnosti ne bi vključevali v svoje delo. 
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7. 5. Vključevanje Montessori materialov v delo specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov 

V nadaljevanju raziskave smo želeli izvedeti, ali bi SRP uporabili Montessori materiale pri 

svojem delu, če bi poznali njihove cilje in lastnosti. 

 

Graf 19: Vključevanje Montessori materialov v delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

 

Kot je razvidno iz grafa 19, bi kar 64 (90%) anketiranih SRP v primeru dobrega poznavanja in 

pravilnega rokovanja pri svojem delu uporabilo Montessori materiale, le 1 (1%) anketiranec 

jih ne bi uporabil, 6 (9%) anketirancev pa je ostalo neopredeljenih. 

Na prosto vprašanja, zakaj bi želeli vključevati Montessori materiale v svoje delo, so SRP, ki 

si želijo te materiali vpeljati v svoje delo, prosto navajali sledeče: naravni materiali, vsak s 

svojim točno zastavljenim ciljem, kontrola napake, ti materiali spodbujajo samostojnost, 

učenje z njimi poteka spontano in naravno, zaradi konkretizacije ti materiali dobro služijo za 

boljšo predstavljivost učencev, z Montessori materiali upoštevaš potrebe otroka in njegovih 

razvojnih obdobij ter k otroku pristopiš celostno. Na isto prosto vprašanje, je SRP, ki ne bi 

uporabil Montessori materialov pri svojem delu, prosto navedel, da je vključevanje 

Montessori materialov odvisno od samega materiala, ali je sploh primeren za določeno 
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skupino OPP. MM (1972: 151-152) je poudarila, da mora učiteljica dobro vedeti, kakšna je 

njena naloga, obenem pa tudi, kakšna je naloga materiala oziroma razvojnih sredstev. 

Učiteljica mora izbrati ustrezen predmet in ga ponuditi na način, da ga bo otrok razumel in da 

bo v njem vzbudil globoko zanimanje. Ravno zato pa mora učiteljica zelo dobro poznati 

material. Imeti ga mora v mislih nenehno pred seboj in se natančno naučiti preizkušene 

tehnike, kako ga predstaviti in kako ravnati z otrokom, da bi bilo vodenje učinkovito. Zgolj 

izkušnje jo bodo naučile tistih drobnih razlik v načinu ravnanja z med seboj različnimi 

posamezniki, ki jih mora poznati, da ne bo zadrževala razvitega uma z materiali, ki ne 

dosegajo sposobnosti posameznika in ga zato dolgočasijo, in da po drugi strani ne bo ponujala 

materialov, ki jim otrok še ni dorasel, ker bi s tem zadušila njegovo otroško navdušenje. 

 

  



Jasmina Šabić; diplomsko delo  Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
 

- 82 - 

Graf 20: Vključevanje Montessori materialov v delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

glede na zastopano vzgojno-izobraževalno ustanovo 

 

Graf 20 predstavlja deleže SRP glede na zastopano VIZ, ki bi v svoje delo vključili 

Montessori materiale, če bi poznali njihove cilje in lastnosti. Tako v OŠ (4%), kot v OŠPP 

(4%) in v CUDV (10%) je po 1 oseba, ki je ostala neopredeljena, vsi ostali pa bi vključevali 

razvojne materiale v svoje delo, če bi le znali pravilno rokovati z njimi. Večji delež 

neopredeljenih je pri anketirancih, ki so zaposleni v drugih institucijah (43%). 1 anketiranec 

oziroma ena tretjina (33%) brezposelnih pa v svoje delo ne bi vključevala Montessori 

materialov.  
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7. 6. Nakup Montessori materialov 

Zadnje raziskovalno vprašanje diplomske naloge nas je pripeljajo do deleža SRP, katerim bi 

njihove VIZ ustanove omogočile nakup Montessori materialov. 

 

Graf 21: Omogočanje nakupa Montessori materialov 

Iz grafa 21 je razvidno, da bi 12 (17%) SRP njihova VIZ ustanova omogočila nakup 

Montessori materialov, 18 (25%) jih pravi, da jim tega ne bi omogočili, kar 41 (58%) pa jih 

ne ve, ali bi jim VIZ ustanova, kjer so zaposleni, omogočila tovrsten nakup. Sklepamo lahko, 

da se ta delež neopredeljenih SRP ni obrnil na nadrejene in prosil za nakup tovrstnih 

materialov, ki bi obogatili njihovo delo. Sklepamo lahko tudi, da so razlogi, zakaj VIZ 

ustanove tovrstnega nakupa strokovnim delavcem ne bi omogočile, finančne narave, saj so 

kakovostni Montessori materiali dragi, ali pa nepoznavanje, mogoče tudi nestrinjanje z 

materiali in samim Montessori konceptom nadrejenih. Kot piše T. Šribar (2005: 25-27), 

moramo pri izbiri izdelkov, ki niso poceni, biti previdni in kar malce izbirčni. Pri izbiri se 

moramo držati nekaterih osnovnih kriterijev: izdelke moramo vedno kupovati otrokovi 

starosti primerno (Pogačnik – Toličič, 1978, po Šribar, 2005: 25), skrbeti moramo za pestrost 

izdelkov kljub otrokovi nagnjenosti samo k določenim materialom in igračam, ozirati se 

moramo na stopnjo razvoja posameznika, da otroka ne silimo v aktivnosti, ki jih še ne zmore, 

ali ga ovirati v njegovih težnjah po bolj zapletenih nalogah (Duran, 2011, po Šribar, 2005: 27) 
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in poizkusiti moramo poiskati take izdelke, ki ne bodo preveč preprosti za njegove zmožnosti, 

obenem pa ne pretežke (Babuder, 1991, po Šribar 2005: 27). 

 

Graf 22: Omogočanje nakupa Montessori materialov glede na zastopano vzgojno-

izobraževalno ustanovo 

 

Graf 22 predstavlja deleže možnosti nakupa Montessori materialov SRP glede na VIZ 

ustanovo, kjer so zaposleni. CUDV bi le 1 (10%) anketirancu omogočil nakup razvojnih 

materialov, skoraj enakemu deležu oziroma 3 (11%) anketirancem bi nakup omogočila OŠ, 

kar tretjini (33%) vprašanim SRP pa bi nakup omogočila OŠPP. 

 

 

  

3

8

1
0 0

8

6

2

2

0

16

10

7 5

3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

OŠ OŠPP CUDV DRUGO BREZPOSELN

DA NE NEOPREDELJENO



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jasmina Šabić; diplomsko delo 
 

- 85 - 

SKLEP 

 

Že od nekdaj mi je blizu Montessori pedagogika za izobraževanje OPP, predvsem zaradi 

njenih individualiziranih aktivnosti, ki so zasnovane tako, da otrok pridobi znanje z uporabo 

svojih rok in s svojim lastnim udejstvovanjem, namesto da se uči iz knjig, predavanj itd. Tudi 

prvo delo, ki ga je Maria Montessori opravljala kot učiteljica, je bilo poučevanje OPP. In 

ravno te njene izkušnje z OPP so postavile temelj njenemu alternativnemu vzgojnemu 

konceptu. Načela Montessori pedagogike se danes uporabljajo pri poučevanju nadarjenih 

otrok, otrok z značilnim razvojem in OPP vseh starosti: od jasli do univerze. 

Montessori pripravljeno okolje je polno čudovitih materialov, ki vključujejo rabo vseh naših 

čutov. Materiali so priročni, vabljivi in vključujejo vgrajeno kontrolo napake. V večini 

primerov se učijo samo ene spretnosti naenkrat. Ti materiali nudijo odlično priložnost za 

OPP, da uporabijo svoje roke za raziskovanje in učenje. V Montessori učilnici je skupina 

otrok heterogena glede na starost in spol. Tako se lahko OPP učijo od starejših učencev, 

hkrati pa lahko pomagajo tudi mlajšim učencem, ko je to potrebno. Če učenec mora ponavljati 

razred, to lažje sprejme, ker ne vidi svojih sošolcev, ki napredujejo v višji razred oziroma v 

novo učilnico. Ker je učiteljica v istem razredu ponavadi prisotna celo triado, lahko uspe 

zgraditi močne odnose z otroki in njihovimi starši. Otrokom je tudi manj stresno ob začetku 

šolskega leta, saj jim ni potrebno vsakega šolskega leta pričeti v novi učilnici z novim 

učiteljem. Otroke se spodbuja, naj delajo v svojem ritmu, brez bremena tekmovalnosti in 

ocenjevanj znanja. Spodbuja se jih tudi, naj sledijo svojim lastnim interesom, ko gre za 

branje, pisanje in samo raziskovanje okolja. Tovrstna svoboda OPP dopušča, da se razcvetijo. 

Pri Montessori pedagogiki je poudarek na miru, sodelovanju in spoštovanju, tako je manj 

možnosti, da bodo OPP dražili ali jih celo izobčili. Ravno nasprotno, drugi otroci se ponavadi 

potrudijo sprejeti OPP, se z njim spoprijateljiti ter ga spodbujati. 

Z raziskavo v diplomski nalogi smo ugotovili, da se pogledi SRP o alternativnem vzgojnem 

konceptu Marie Montessori oziroma o vlogi učitelja, razvoju otroka in vplivih okolja 

razlikujejo od vzgojnega koncepta v javni šoli. Raziskava je pokazala, da je večina SRP že 

seznanjena s pedagogiko Marie Montessori. Z njo so se srečali tako v času študija kot v času 

zaposlitve preko raznih profesionalnih in paraprofesionalnih izobraževanj ter preko obiskov 

oziroma hospitacij v ustanovah, kjer se Montessori vzgojni koncept prakticira. SRP si želijo 

dodatnih izobraževanj o tem in tudi o drugih alternativnih vzgojnih konceptih. Prav tako bi jih 
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večina podprlo uvajanje Montessori oddelkov ali vsaj elemente Montessori pedagogike v VIZ 

proces šole. Zelo si želijo v svoje delo vključevati Montessori materiale, a pod pogojem, da bi 

z njimi znali pravilno rokovati. Nekateri jih pri svojem delu že uporabljajo, predvsem tiste s 

področja vsakdanjega življenja, a si želijo tovrstnih materialov še več, a marsikateremu žal 

VIZ ustanova tovrstnih nakupov ne omogoča. Zavedamo se, da je vzorec relativno majhen, 

vendar so bili v raziskavo vključeni anketiranci iz različnih VIZ ustanov in iz različnih 

regionalnih področij. Vsekakor bi bilo smiselno opraviti tudi raziskavo z opazovanjem in 

anketirance opazovati, kako v svoje delo vključujejo Montessori pedagogiko ali vsaj njene 

elemente. Z anketnim vprašalnikom namreč ne dobimo realnega pogleda v njihovo delo. 

SRP moramo biti pri svojem delu dobri opazovalci, znati moramo aktivnosti in okolje 

pripraviti posameznim otrokovim potrebam, da se bo v njih zbudila motivacija po delu ter 

želja po znanju. Moramo biti potrpežljivi, dati času čas, iti korak za korakom. Pri vsem tem so 

nam lahko v oporo pristopi MM, njena načela pa nam lahko pomagajo razumeti otrokov 

razvoj. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! 

Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani na oddelku Specialne in rehabilitacijske 
pedagogike. V okviru svojega diplomskega dela pod vodstvom izr. prof. dr. Tatjane Devjak 
želim pridobiti poglede specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do alternativnega vzgojnega 
koncepta Marie Montessori. Anketa je anonimna in bo služila le v raziskovalne namene. 

 

Zahvaljujem se Vam za pripravljenost na sodelovanje in Vam želim lep dan! 

Jasmina Šabić 

 

 

1. Ali poznate vzgojni koncept Marie Montessori?  DA  NE 
 
2. Katera načela vzgojnega koncepta Marie Montessori poznate? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Ali ste se kdaj udeležili kakšnega izobraževanja o Montessori pedagogiki? 
 
 DA  NE 
 
Če ste pritrdili, spodaj napišite, katera izobraževanja ste obiskovali in koliko časa. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Ali ste se pripravljeni dodatno izobraževati na področju alternativnih vzgojnih konceptov, 

npr. Montessori, Waldorf, Summerhill in Reggio Emilia? 
DA  NE  SEM NEOPREDELJEN/-A 
 
a) Če ste odgovorili z »DA«, obkrožite številko pred izbiro: 

 Želim se udeležiti krajšega izobraževanja (do 24 ur). 

 Želim se udeležiti daljšega izobraževanja (nad 24 ur). 
 
Kateri alternativni vzgojni koncept Vas najbolj zanima? 
___________________________________________________________________________
Navedite, zakaj bi se želeli dodatno izobraževati: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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b) Če ste odgovorili negativno, obkrožite razlog za vašo odločitev: 

 pomanjkanje časa 

 finančna stiska 

 nestrinjanje s konceptom 

 koncept poznam že dovolj dobro 

 drugo: __________________________________________________________________ 
 
5. Ali ste že kdaj obiskali Montessori vrtec ali skupino?  DA  NE 
 
Če ste pritrdili, spodaj napišite, katere ustanove ste obiskali. Zraven dopišite, ali ste te 
ustanove obiskali v času študija ali v času zaposlitve. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Ali bi podprli uvajanje Montessori oddelkov ali vsaj elemente Montessori pedagogike v  

vzgojno-izobraževalni proces javne šole? 
DA  NE  SEM NEOPREDELJEN/-A 
 
Navedite razloge k svoji odločitvi: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7. V kolikšni meri se strinjate s spodaj napisanimi trditvami? Obkrožite ustrezno številko! 
1 – se nikakor ne strinjam, 

2 – se ne strinjam, 

3 – se ne morem odločiti, 

4 – se strinjam, 

5 – se popolnoma strinjam 

1. Vse je dosežek otroka. 
                1                2                3                4                 5 
2. Prvi dve leti življenja sta v našem življenju najpomembnejši, zato se mora izobraževanje 
začeti ob rojstvu. 
                1                2                3                4                 5 
3. Otrok ima vrsto uma, ki lahko vpija znanje kot suha goba, ki jo vržeš v vodo. Vtisi ne samo 
vstopajo v njegov um, ampak ga tudi oblikujejo. 
                1                2                3                4                 5 
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4. Razvijajoči se otrok ne pridobiva samo sposobnosti odraslega človeka, kot so moč, 
inteligenca ali jezik, ampak svoje bitje tudi prilagaja in ga samoizgrajuje v skladu s pogoji 
okolice. 
                1                2                3                4                 5 
5. Materiali so po večini iz naravnih materialov, na dosegu otrok in v primerni velikosti. 
                1                2                3                4                 5 
6. V igralnici je le po en primer posameznega razvojnega materiala, kar spodbuja spoštovanje 
do materialov in potrpežljivost otrok, da počakajo, da bo določen material zopet na svojem 
mestu. 
                1                2                3                4                 5 
7. Občutljivo obdobje je strnjen čas v življenju otroka, ko je otrok posebej dojemljiv za 
določene dražljaje, ostali pa stopijo v ozadje. Ko pri otroku nastopi neko občutljivo obdobje, 
bo posegal po materialih, ki mu bodo zadovoljili to potrebo (npr. občutljivo obdobje za fino 
motoriko, občutljivo obdobje za jezik itd.). 
                1                2                3                4                 5 
8. Vse razlike med otroki izginejo takoj, ko se otrok zatopi v neko delo, ki ga zanima. Ostane 
samo ena vrsta otroka in to je normaliziran otrok. Ta normaliziran otrok preide k spontani 
disciplini in praktičnemu delu rok, ki ga spremlja umska koncentracija. 
                1                2                3                4                 5 
9. Otrok deluje po načelu svobodne izbire – sposoben mora biti kontrolirati samega sebe in 
delati tisto, kar si je sam izbral. 
                1                2                3                4                 5 
10. Roke so orodje človekove inteligence. 
                1                2                3                4                 5 
11. Učiteljevo delo ni govoriti, temveč zagotoviti in razporediti v okolju, posebej 
pripravljenem za otroka, čim več spodbud za njegovo kulturno delovanje. 
                1                2                3                4                 5 
12. Učiteljica mora znati modro opazovati in presoditi, kdaj naj pomaga in kdaj naj se 
umakne, kdaj naj govori in kdaj naj utihne, odvisno od primera in potrebe. 
                1                2                3                4                 5 
13. Otroci se med delom ne smejo motiti med sabo. 
                1                2                3                4                 5 
14. V prostoru je primerneje imeti heterogeno skupino otrok glede na spol in starost otrok. 
                1                2                3                4                 5 
15. Za učenje je najprimernejše tišje ozračje, saj so otroci bolj psihično aktivni in osredotočeni 
na svoje delo. 
                1                2                3                4                 5 
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8. V kolikšni meri poznate Montessori razvojne materiale? Vpišite številke v prazen 

stolpec! Katere od teh vključujete v svoje delo? 

ne poznam - 1 
poznam - 2 

zelo dobro poznam - 3 

- vklj. 

- ne vklj. 

Preproga za delo   
Prelaganje z žlico, prelivanje tekočin, presejanje s cedilom, pretresanje   
Pomivanje posode   
Pranje, obešanje, likanje in zlaganje perila   
Loščenje kovine in lesa   
Kopanje dojenčka   
Ribanje posušenega kruha, trenje grobe soli   
Priprava mize   
Okvir z gumbi, z zadrgo, s sponkami, s pentljami in s paščki   
Šivanje na karton   
Vstavni in barvni valji   
Roza stolp   
Rjave stopnice   
Dolžinske (rdeče) in števne palice   
Binomska in trinomska kocka   
Geometrijska omara   
Konstrukcijski trikotniki   
Biserne palčke   
Peščene črke in številke   
Premične abecede   
Pladenj z visokim robom, v katerem je polenta   
Material za klasificirana poimenovanja: govoreča in nema mapa   
Piramida in krogla (uvod v glagol in samostalnik) ter slovnični zaboji   
Globus kopno-voda in barvni globus celin   
Omara s predali z vstavljankami celin, z vstavljankami Evrope in z 
vstavljankami države, v kateri živimo 

  

Glasbeni zvončki (c-dur)   
Slikarsko stojalo   
 
9. Ali bi v svoje delo vključevali Montessori materiale, če bi poznali njihove cilje in 

lastnosti?  DA  NE  SEM NEOPREDELJEN/-A 
 
Navedite vsaj en razlog k svoji odločitvi: 
___________________________________________________________________________ 
Ali bi Vam šola omogočila nakup Montessori materialov? DA NE NE VEM 
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Spol: M Ž 

Vzgojno-izobraževalna ustanova, v kateri sem zaposlen/-a: 

___________________________________________________________________________
Izobrazba: __________________________________________________________________ 

Delovna doba: ____ let 

Naziv: a) brez naziva 

 b) mentor 

 c) svetovalec 

 d) svetnik 

Okolje: mestno - vaško 
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PREGLEDNICE  

 

Preglednica 2: Strinjanje s trditvami o alternativnem vzgojnem konceptu Marie Montessori 

Stopnje strinjanja oziroma nestrinjanja s trditvijo: 1 – se nikakor ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – se ne morem odločiti, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam. 

 TRDITEV STOPNJE STRINJANJA x RANG

1 2 3 4 5 

f f% f f% f f% f f% f f% 

 1.  A1 5 7,0 21 29,6 16 22,5 27 38,0 2 2,8 3,00 14 

 2.  A2 1 1,4 9 12,7 17 23,9 20 28,2 24 33,8 3,80 10 

 3.  A3 1 1,4 0 0,0 3 4,2 30 42,3 37 52,1 4,49 2 

 4.  A4 1 1,4 1 1,4 0 0,0 33 46,5 36 52,1 4,47 3 

 5.  A5 1 1,4 4 5,6 7 9,9 26 36,6 33 46,5 4,18 4 

 6.  A6 0 0,0 9 12,7 11 15,5 28 39,4 23 32,4 3,89 7 

 7.  A7 0 0,0 3 4,2 17 23,9 30 42,3 21 29,6 3,97 6 

 8.  A8 1 1,4 8 11,3 23 32,4 26 36,6 13 18,3 3,59 13 

 9.  A9 0 0,0 9 12,7 18 25,4 29 40,8 15 21,1 3,70 11 

 10.  A10 1 1,4 8 11,3 14 19,7 29 40,8 19 26,8 3,80 9 

 11.  A11 0 0,0 2 2,8 15 21,1 36 50,7 18 25,4 3,99 5 

 12.  A12 0 0,0 1 1,4 3 4,2 22 31,0 45 63,4 4,55 1 

 13.  A13 0 0,0 9 12,7 16 22,5 24 33,8 22 31,0 3,83 8 

 14.  A14 9 13,0 26 36,6 18 25,4 12 16,9 6 8,5 2,72 15 

 15.  A15 1 1,4 9 12,7 21 29,6 22 31,0 18 25,4 3,66 12 
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Legenda: 

A1 -  Vse je dosežek otroka. 

A2 -  Prvi dve leti življenja sta v našem življenju najpomembnejši, zato se mora  

izobraževanje začeti ob rojstvu. 

A3 -  Otrok ima vrsto uma, ki lahko vpija znanje kot suha goba, ki jo vržeš v vodo. Vtisi ne 

samo vstopajo v njegov um, ampak ga tudi oblikujejo. 

A4 -  Razvijajoči se otrok ne pridobiva samo sposobnosti odraslega človeka, kot so moč, 

inteligenca ali jezik, ampak svoje bitje tudi prilagaja in ga samoizgrajuje v skladu s 

pogoji okolice. 

A5 -  Materiali so po večini iz naravnih materialov, na dosegu otrok in v primerni velikosti. 

A6 -  V igralnici je le po en primer posameznega razvojnega materiala, kar spodbuja 

spoštovanje do materialov in potrpežljivost otrok, da počakajo, da bo določen material 

zopet na svojem mestu. 

A7 -  Občutljivo obdobje je strnjen čas v življenju otroka, ko je otrok posebej dojemljiv za 

določene dražljaje, ostali pa stopijo v ozadje. Ko pri otroku nastopi neko občutljivo 

obdobje, bo posegal po materialih, ki mu bodo zadovoljili to potrebo (npr. občutljivo 

obdobje za fino motoriko, občutljivo obdobje za jezik itd.). 

A8 -  Vse razlike med otroki izginejo takoj, ko se otrok zatopi v neko delo, ki ga zanima. 

Ostane samo ena vrsta otroka in to je normaliziran otrok. Ta normaliziran otrok preide 

k spontani disciplini in praktičnemu delu rok, ki ga spremlja umska koncentracija. 

A9 -  Otrok deluje po načelu svobodne izbire – sposoben mora biti kontrolirati  

samega sebe in delati tisto, kar si je sam izbral. 

A10 -  Roke so orodje človekove inteligence. 

A11 -  Učiteljevo delo ni govoriti, temveč zagotoviti in razporediti v okolju,  

posebej pripravljenem za otroka, čim več spodbud za njegovo kulturno delovanje. 

A12 -  Učiteljica mora znati modro opazovati in presoditi, kdaj naj pomaga in  

kdaj naj se umakne, kdaj naj govori in kdaj naj utihne, odvisno od primera in potrebe. 

A13 -  Otroci se med delom ne smejo motiti med sabo. 

A14 -  V prostoru je primerneje imeti heterogeno skupino otrok glede na spol in starost otrok. 

A15 -  Za učenje je najprimernejše tišje ozračje, saj so otroci bolj psihično aktivni in 

osredotočeni na svoje delo. 
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Preglednica 3: Po povprečju rangirani materiali, ki jih specialni in rehabilitacijski pedagogi 

poznajo 

 MONTESSORI MATERIALI x RANG N 
1. Preproga za delo 2,55 8 71 
2. Prelaganje z žlico, prelivanje tekočin, presejanje s cedilom, 

 pretresanje 
2,71 4 71 

3. Pomivanje posode 2,61 6 71 
4. Pranje, obešanje, likanje in zlaganje perila 2,52 9 71 
5. Loščenje kovine in lesa 2,40 11 71 
6. Kopanje dojenčka 2,21 16 71 
7. Ribanje posušenega kruha, trenje grobe soli 2,38 12 71 
8. Priprava mize 2,43 10 71 
9. Okvir z gumbi, z zadrgo, s sponkami, s pentljami in s paščki 2,79 1 71 
10. Šivanje na karton 2,65 5 71 
11. Vstavni in barvni valji 2,57 7 71 
12. Roza stolp 2,22 15 71 
13. Rjave stopnice 2,00 22 71 
14. Dolžinske (rdeče) in števne palice 2,32 13 71 
15. Binomska in trinomska kocka 2,23 14 71 
16. Geometrijska omara 1,57 27 71 
17. Konstrukcijski trikotniki 1,71 26 71 
18. Biserne palčke 2,20 17 71 
19. Peščene črke in številke 2,72 3 71 
20. Premične abecede 2,20 18 71 
21. Pladenj z visokim robom, v katerem je polenta 2,77 2 71 
22. Material za klasificirana poimenovanja: govoreča in  

nema mapa 
2,13 21 71 

23. Piramida in krogla (uvod v glagol in samostalnik) ter  
slovnični zaboji 

1,86 23 71 

24. Globus voda-zemlja in globus celin 1,71 25 71 
25. Omara s predali z vstavljankami celin, z vstavljankami  

Evrope in z vstavljankami države, v kateri živimo 
1,80 24 71 

26. Glasbeni zvončki (c-dur) 2,15 20 71 
27. Slikarsko stojalo 2,18 19 71 
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Preglednica 4: Število specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki v svoje delo vključujejo 

Montessori materiale 

 

MONTESSORI 
MATERIAL 

število SRP, ki ta 
material vključujejo v 

svoje delo 

število SRP, ki ta material vključujejo v 
svoje delo in ki so poznavanje le-tega 

ocenili s/z 

ne poznam poznam 
zelo dobro 

poznam 
f f% f f% f f% f f% 

1. B1 22 31,0 1 1,4 8 11,3 13 18,3

2. B2 35 49,3 0 0,0 12 16,9 23 32,4

3. B3 23 32,4 2 2,8 4 5,6 17 23,9

4. B4 21 29,6 2 2,8 6 8,5 13 18,3

5. B5 15 21,1 3 4,2 3 4,2 9 12,7

6. B6 14 19,7 3 4,2 6 8,5 5 7,0

7. B7 8 11,3 1 1,4 3 4,2 4 5,6

8. B8 28 39,4 5 7,0 6 8,5 17 23,9

9. B9 34 47,9 0 0,0 6 8,5 28 39,4

10. B10 43 60,6 1 1,4 11 15,5 31 43,7

11. B11 21 29,6 2 2,8 5 7,0 14 19,7

12. B12 9 12,7 3 4,2 1 1,4 5 7,0

13. B13 9 12,7 3 4,2 3 4,2 3 4,2

14. B14 25 35,2 4 5,6 10 14,1 11 15,5

15. B15 13 18,3 2 2,8 6 8,5 5 7,0

16. B16 7 9,9 4 5,6 2 2,8 1 1,4

17. B17 7 9,9 3 4,2 3 4,2 1 1,4

18. B18 15 21,1 4 5,6 5 7,0 6 8,5

19. B19 29 40,8 0 0,0 8 11,3 21 29,6

20. B20 15 21,1 2 2,8 7 9,9 6 8,5

21. B21 39 54,9 0 0,0 9 12,7 30 42,3

22. B22 8 11,3 3 4,2 2 2,8 3 4,2

23. B23 7 9,9 3 4,2 2 2,8 2 2,8

24. B24 7 9,9 3 4,2 2 2,8 2 2,8

25. B25 5 7,0 2 2,8 1 1,4 2 2,8

26. B26 13 18,3 2 2,8 7 9,9 4 5,6

27. B27 11 15,5 2 2,8 5 7,0 4 5,6
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Legenda: 

B1 - Preproga za delo 

B2 - Prelaganje z žlico, prelivanje tekočin, presejanje s cedilom, pretresanje 

B3 - Pomivanje posode 

B4 - Pranje, obešanje, likanje in zlaganje perila 

B5 - Loščenje kovine in lesa 

B6 - Kopanje dojenčka 

B7 - Ribanje posušenega kruha, trenje grobe soli 

B8 - Priprava mize 

B9 - Okvir z gumbi, z zadrgo, s sponkami, s pentljami in s paščki 

B10 - Šivanje na karton 

B11 - Vstavni in barvni valji 

B12 - Roza stolp 

B13 - Rjave stopnice 

B14 - Dolžinske (rdeče) in števne palice 

B15 - Binomska in trinomska kocka 

B16 - Geometrijska omara 

B17 - Konstrukcijski trikotniki 

B18 - Biserne palčke 

B19 - Peščene črke in številke 

B20 - Premične abecede 

B21 - Pladenj z visokim robom, v katerem je polenta 

B22 - Material za klasificirana poimenovanja: govoreča in nema mapa 

B23 - Piramida in krogla (uvod v glagol in samostalnik) ter slovnični zaboji 

B24 – Globus kopno-voda in barvni globus celin 

B25 - Omara s predali z vstavljankami celin, z vstavljankami Evrope in z vstavljankami 

države, v kateri živimo 

B26 - Glasbeni zvončki (c-dur) 

B27 - Slikarsko stojalo 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


