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Povzetek 
 

V tehnološko razvitih družbah potreba po fizičnih, utelešenih aktivnostih v vsakdanjem življenju, 

izražanju in komunikaciji izginja. Izginjanje fizične aktivnosti je za otrokov razvoj kritična, saj je 

raznolika fizična aktivnost osnova za zdrav razvoj in učenje. 

V prispevku so povzeti glavni zaključki raziskave o prepričanjih in stališčih 112 učiteljev o vlogi 

gibalnih dejavnosti pri učenju in poučevanju, načinih vključevanja giba v pouk in učinkih, ki jih 

zaznavajo učitelji pri učencih. Pridobljeni podatki so primerjani v odnosu do učiteljeve zaznave 

samoučinkovitosti in izgorelosti pri poučevanju. V raziskavi so uporabljeni kvantitativni in kvalitativni 

raziskovalni pristopi. 

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

stališčem učiteljev o učenju skozi gib. Po izobraževanju so se stališča učiteljev do ustvarjalnega giba 

in načini uporabe giba pri učencih spremenili v smeri celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja. 

Pozitivni učinki pristopa se po mnenju učiteljev odražajo predvsem na čustveno-socialnem in 

kognitivnem razvoju otrok. Prav tako se je po izobraževanju in uporabi ustvarjalnega giba v praksi 

povečala zaznava učiteljeve samoučinkovitosti, občutje izgorelosti pa se je zmanjšalo.  

Rezultati pričajo, da uporaba giba pri učenju in poučevanju pripomore k psihičnemu blagostanju tako 

učencev kot tudi učiteljev. Z integracijo giba v učni proces namreč otrokom poleg lažjega razumevanja 

učne snovi omogočamo občutenje lastnega telesa, igro, usmerjanje svojih misli v gibne kreacije, 

sprostitev, povezanost s sošolci. Otrok (in učitelj) se ob tem zaveda svojih misli, zaznav, počutja, 

čustev in telesa – govorimo lahko o tako imenovanem stanju zavesti v danem trenutku, ki je prav tako 

lastno čuječnosti. 

 

Ključne besede: celostno učenje in poučevanje, čuječnost, izobraževanje učiteljev, ustvarjalni gib kot 

učni pristop, utelešena kognicija 

 

 

Abstract 

 

The need for physical, embodied activities in everyday life and communication in technologically 

advanced societies is gradually disappearing. The lack of physical daily activity may be critical for 

children's development. Diverse physical activity represents the basis for healthy development and 

learning. 

This paper summarizes the main conclusions of a research on beliefs and attitudes of 112 teachers, 

concentrating on the role of physical activity within learning and teaching methods and integration of 

movement in the teaching and the effects perceived by the teachers and the pupils. The data obtained 

were compared in relation to teachers' perceptions of self-efficacy and burnout in teaching. The study 

used quantitative and qualitative research approaches. 

The main results of the research show that the training on the use of creative movement contributed to 

the positive attitudes of teachers about learning through movement. After the training, the teachers' 

attitudes toward the creative movement and the usage of movement in classroom changed in the 
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direction of a holistic and experiential teaching and learning. The positive effects of the method, 

according to the teachers reflected mainly in the social-emotional and cognitive development of 

children. Likewise, the use of creative movement in practice increased the perception of teachers' self-

efficacy and decreased feeling of burnout. 

The results show that the use of movement in learning and teaching contributes to the psychological 

well-being of both pupils and teachers. In addition to the ease of understanding of the subject matter, 

the integration of the movement into the learning process enables the perception of one's own body, 

play, directing their thoughts to movement creations, relaxation and relationship with classmates. 

During the process, children (and the teacher) are more aware of their thoughts, perceptions, feeling, 

emotions and their body – we can talk about the so-called state of consciousness at a given moment, 

typical for mindfulness. 

 

Keywords: holistic learning and teaching, mindfulness, teacher training, creative movement as a 

teaching approach, embodied cognition 

  

 

 

1. Učenje z gibanjem 
 

Gibanje je sredstvo samozavedanja in naraven način izražanja. V otrokovem življenju je 

ključno za pridobivanje in izražanje občutij, spoznanj, razpoloženj, čustev ter za razvoj 

mišljenja. Otrok z gibanjem izraža to, kar se poraja v njegovem telesu in duševnosti. Čim 

mlajši je otrok, tem bolj spontan je pri gibanju, saj ga to povezuje s sovrstniki, pa tudi s 

samim seboj. Nudi mu zadovoljstvo, zabavo, hkrati pa razvija harmonijo duha in telesa ter 

spodbuja njegovo domišljijo in ustvarjalnost. 

Gibanje otrokom predstavlja stik s konkretnimi pojavi, kar je temelj za kasnejšo 

abstrakcijo. Izkušnje, ki jih otroci pridobijo z lastno aktivnostjo,  jim predstavljajo temelj 

lastnega znanja. 

M. Frostig (1989) razlaga, da je gibanje vir zadovoljstva in sprostitve, zato naj bi bilo 

vpleteno v celotni učno-vzgojni proces kot sredstvo za učenje najrazličnejših vsebin. Kadar 

učenje povežemo z gibanjem, se namreč človek uči hitreje in bolj učinkovito. Avtorica trdi, da 

bi moralo biti gibanje sestavni del vsake učne ure, saj naporno učno delo z vrsto frustracij 

ustvarja pri otrocih hude napetosti (prav tam). Z malo domiselnosti, dobre volje in znanja je to 

mogoče izvesti v še tako skromnih razmerah vsakdanjega pouka. Porabljeni čas pa se bogato 

obrestuje, saj so potem otroci sposobni bolj zbrano in zavzeto delati. 

Novejše raziskave utelešene kognicije na različnih kognitivnih področjih kažejo na 

pomembne povezave um – telo in podpirajo širše vključevanje motoričnih oziroma gibalnih 

aktivnosti v učenje in poučevanje različnih predmetnih področij v šoli (Tancig, 2015). 

Dewey, Kolb&Kolb in Montessori uporabijo koncept utelešene kognicije v različnih 

izobraževalnih kontekstih in trdijo, da se ideje in razumevanje izoblikujejo skozi neposredno 

senzorično interakcijo z okoljem, ki nas obdaja. S tem postavljajo teoretični temelj za tezo, da 

praktična izvedba in/ali gibanje celega telesa lahko izboljša oziroma nadgradi učenje v 

razredu (Osgood-Campbell, 2015). 

Učenje z uporabo ustvarjalnega giba poveže otrokovo telesno – gibalno dejavnost s 

psihičnimi procesi. Govorimo o tako imenovani utelešeni kogniciji, ki proučuje povezave um 

– telo in je lahko izhodišče za učenje različnih predmetnih področij z uporabo giba.  

B. Kroflič (1999, str. 127), ki je izraz ustvarjalni gib kot učna metoda/način dela vpeljala v 

slovenski šolski prostor, ustvarjalni gib opredeli kot “način dela, pri katerem otroci z 

gibanjem izražajo, oblikujejo, ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine.” 

Gre za aktiven pristop učenja raznih vsebin s pomočjo telesa. Gib v razredu postane 

sredstvo za motiviranje, razlago, udejanjanje in preverjanje učne snovi. Učitelj prepušča 

pobudo v gibalnem izražanju otrokom oz. jih na ustrezen način spodbuja. Ob tovrstnih 
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dejavnostih se pri otroku oblikujejo ustvarjalna stališča. Tako učenje otroku omogoča 

nebesedno izražanje in sprejemanje informacij po kinestetični poti. Omogoča sodelovanje in 

uveljavitev posameznika v skupini ter spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti. 

Bogati predstavno mišljenje, domišljijo in divergentno mišljenje. Prav tako omogoča 

sprostitev notranjih napetosti in ponovno vzpostavitev psihofizičnega ravnovesja (Kroflič, 

Gobec, 1995). 

Glede na obstoječe raziskave ustvarjalnega giba kot učnega pristopa v slovenskem prostoru 

(Kroflič, 1992, 1999) in dosedanje pilotske raziskave (Geršak, Novak, Tancig, 2005; Geršak, 

2007; Geršak 2014) se ustvarjalni gib v naših šolah uporablja v največji meri kot motivacijsko 

in sprostitveno sredstvo. Učitelji ga integrirajo predvsem pri glasbeni umetnosti, pri ostalih 

predmetnih področjih pa je učenje skozi ustvarjalni gib zanemarljivo.  

Iz lastnih izkušenj in spremljanja primerov dobrih praks, ko učitelji integrirajo ustvarjalni 

gib v učni proces, je zaznati pozitivne učinke na vseh področjih otrokovega razvoja – 

kognitivnem, čustveno-socialnem in psihomotoričnem (Geršak, 2007; Geršak, Prunk, 2010; 

Geršak, 2015). Opažamo pa, da ustvarjalni gib kot učni pristop zaradi nepoznavanja 

ustvarjalnega giba kot načina učenja in poučevanja na različnih predmetnih področjih, kljub 

vsem pozitivnim učinkom, ki jih lahko prinaša, ni razširjen v slovenskih šolah. Zaradi 

nesistematičnega izobraževanja učiteljev za tovrstni pristop mnogo učiteljev izraža potrebo po 

dodatnem znanju s tega področja, ki se kaže v velikem zanimanju učiteljev za udeležbo na 

različnih seminarjih in strokovnih srečanjih. Avtorica že vrsto let izvaja seminarje, strokovne 

in znanstvene posvete ter konference za večjo prepoznavnost ustvarjalnega giba med učitelji. 

Tovrstna izobraževanja po izkušnjah avtorice pomembno vplivajo na stališča učiteljev do 

omenjenega pristopa in posledično pripomorejo k integraciji ustvarjalnega giba v pouk. 

Z našo raziskavo smo želeli preveriti, kakšna so stališča učiteljev do ustvarjalnega giba kot 

učnega pristopa, v kolikšni meri menijo, da lahko vplivajo na vedenje, razumevanje in počutje 

učencev ob uporabi ustvarjalnega giba kot učnega pristopa in na kakšne načine menijo, da ga 

lahko vključujejo v svoje delo. Pridobljene podatke smo primerjali z zaznavo učiteljeve 

samoučinkovitosti pri poučevanju in občutka izgorelosti, kar doslej v slovenskem prostoru še 

ni bilo raziskano. Je pa bilo v zadnjem desetletju izvedenih več raziskav s področja 

nevroedukacije – nove vede s področja nevroznanosti, kognitivne znanosti, psihologije in 

izobraževanja, ki podpirajo fenomen utelešene kognicije (Tancig, 2015; Osgood-Campbel, 

2015). 

Za namen naše raziskave smo za učitelje pripravili program izobraževanja, ki je vključeval 

tako teoretične osnove kot praktične dejavnosti, s katerimi smo izobrazili skupino učiteljev za 

uporabo ustvarjalnega giba na raznih vzgojno-izobraževalnih področjih v osnovni šoli. 

Učitelji so po izobraževanju integrirali ustvarjalni gib v različne učne vsebine in poročali o 

mnogih vidikih, ki jih tovrstno učenje in poučevanje prinaša. Širša raziskava je predstavljena 

v delu z naslovom Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli (Geršak, 2016). 

V tem prispevku bomo rezultate obsežne raziskave le povzeli, podrobneje pa bomo 

predstavili vpliv izobraževanja iz ustvarjalnega giba na učiteljevo poučevanje, zavedanje 

svojih zaznav, počutja, čustev in telesa, kar je prav tako lastno čuječnosti.  

 

2. Metode raziskovanja 
 

V raziskavi smo uporabili kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih 

pristopov, s prevladujočo kvantitativno metodologijo. Model raziskave je test – post test za 

eno skupino – pred in po izobraževanju udeležencev s področja ustvarjalnega giba kot učnega 

pristopa. Pri kvantitativni obdelavi podatkov smo se poslužili različnih univariatnih, 

bivariatnih in multivariatnih metod statistične obdelave podatkov. V glavnem delu raziskave 
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so anketni vprašalniki vključevali tudi vprašanja odprtega tipa, zato smo v raziskavi poleg 

kvantitativne uporabili tudi kvalitativno obdelavo podatkov. 

 

2.1. Vzorec  

Vzorec učiteljev je bil izbran namensko. Zajetih je bilo 112 učiteljev iz desetih različnih 

slovenskih regij, ki so bili vključeni v prvo in drugo ponovljeno merjenje (pred in po 

izobraževanju. Vključili smo učitelje, ki so se na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 

udeležili izobraževanja Učenje in poučevanje skozi gibalno-plesne dejavnosti oziroma 

Ustvarjalni gib kot učni pristop, razpisanega v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki jih za posamezno šolsko 

leto odobri Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Odločitev učiteljev za sodelovanje 

v raziskavi je bila prostovoljna.  

 

2.2. Potek raziskave  

Podatke za glavni del raziskave smo pridobivali z baterijo vprašalnikov, ki smo jih 

uporabili pred in po izobraževanju. Učitelji so prvi dan izobraževanja pred pričetkom 

delavnice izpolnili anketne vprašalnike, nato pa še po zaključenem seminarju. Sodelujočim 

učiteljem je bila zagotovljena anonimnost sodelovanja. V obeh šolskih letih so imela 

izobraževanja iste cilje in iste vsebine. Potekala so v štirih delih po 4 ure – v skupnem obsegu 

16 ur. Med posameznimi deli izobraževanja so učitelji preizkušali pristop v šoli in reflektirali 

odzive učencev ter lastna opažanja – ta so delili med seboj na ponovnem izobraževanju. 

 

3.  Rezultati  

 

V nadaljevanju predstavljamo podrobnejše rezultate o vplivih izobraževanja s področja 

ustvarjalnega giba na poučevanje učiteljev in njihovo počutje. 

  

3.1. Vpliv izobraževanja na učiteljevo poučevanje 

V anketnem vprašalniku smo med drugim zastavili  tudi odprto vprašanje, da učitelji 

razložijo, če je izobraževanje na kakršenkoli način vplivalo na njihovo poučevanje. Zbrane 

odgovore smo podčrtali in izbrali relevantne pojme. Te smo nato povzemali in jim pripisali 

kategorije. Ugotovljene kategorije smo uvrstili med tri širša vsebinska področja: učni pristop, 

psihično blagostanje in kognitivni vidik (tabela 1).  

 
Tabela 1: Vpliv izobraževanja o UG na učiteljevo poučevanje 

 
vsebinska področja kategorije f 

učni pristop Sprememba v poučevanju 

Popestritev pouka 

Nov pogled na poučevanje 

41 

30 

17 

psihično blagostanje Samozavest 

Dobro počutje 

Osebna rast 

Potrditev 

7 

11 

5 

6 

vsebine povezane z učenjem Ustvarjalnost 

Znanje 

Motiviranost 

6 

12 

4 

 

Vsebinsko področje Učni pristop predstavlja tri kategorije, pri čemer je kategorija 

Sprememba v poučevanju najpogosteje omenjena. Učitelji opisujejo, kako je izobraževanje 

iz ustvarjalnega giba (UG) vplivalo na spremembo v njihovem poučevanju. Najpogosteje 
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navajajo, da po izobraževanju UG redno vključujejo v pouk: »Prej sem UG pri pouku 

uporabljala redkeje, sedaj pa se mi skoraj pri vsakem predmetu/uri že porajajo nove ideje 

/…/«; »Spoznala sem nov način poučevanja, ki je bolj zanimiv od tradicionalnega. Odzivi 

učencev so me prepričali, da bom s tovrstnim načinom nadaljevala«. Izobraževanje je učitelje 

spodbudilo k aktivnejšim metodam poučevanja: »Sedaj delam z njimi bolj aktivno«; »Bolj 

aktivno poučujem, ko vnašam ta pristop«. Obenem učitelji pišejo, da na ta način poučujejo 

bolj učinkovito, zanimivo in sproščeno: »Dobila sem še dodatno znanje, ki mi bo omogočalo 

boljše in učinkovitejše poučevanje«; »Bolj sproščeno, aktivno poučevanje«; »Poučevanje sem 

se lotila na nek nov zanimiv in delujoč način, ki učence pritegne in jih motivira«.  

Po številu navajanj je bila kategorija Popestritev pouka druga najpogosteje omenjena v 

sklopu učnega pristopa in poudarja nove ideje, ki so jih učitelji pridobili za poučevanje v 

razredu: »Dobila sem veliko novih idej, kako približati otrokom pouk še na drugačen, 

zanimivejši način«; »/…/ dobila novo zalogo idej za popestritev pouka«; »Spoznala sem nove 

dejavnosti, nove materiale, dobila nov navdih za uporabo ustvarjalnega giba pri pouku«; 

»Rada imam vedno kaj novega za popestritev pouka in mislim, da je bil to eden boljših 

seminarjev, katerih sem se udeležila v zadnjem času«. »/…/ sedaj pa se mi skoraj pri vsakem 

predmetu/uri že porajajo nove ideje, kako bi lahko še bolj popestrila in »začinila« pouk«. 

Učitelji opišejo, kako so vnesli novosti oziroma popestritve v poučevanje: »Zelo rada vnašam 

novosti, še posebej pri razlagi zapletenih pojmov, pri razumevanju prostorskih dimenzij«. 

Poleg tega pa navajajo, da ne popestrijo pouka le otrokom, temveč tudi sebi: »Proces pouka z 

UG popestrim tako sebi kot otrokom«. Ob tem, da UG popestri pouk, učitelji navajajo tudi 

ostala opažanja: »Ustvarjalni gib je zagotovo pripomogel h kopici idej, ki jih vnašam v pouk, 

ki moj razred bogatijo in skozi naša vrata vstopamo in izstopamo ob takih dejavnostih 

srečnejši, motivirani in polni znanja«. 

Učitelji izpostavijo nove poglede na poučevanje, ki so jih pridobili v procesu 

izobraževanja iz UG: »Imam večji zorni kot, sem bolj odprta /…/«; »Poučevanje vidim sedaj 

na drugačen način – lahko je zabavno, lahko je nasmejano, sproščeno, ni potrebno le sedeti in 

pisati«; »Predvsem kot spodbuda in trditev, da se nikakor ne poučuje in uči samo v klopi ali 

na preprogi, temveč da lahko z različnimi gibalnimi aktivnostmi učence pripeljemo do enakih 

ali še boljših rezultatov«; »Drugače gledam na pomen gibanja in ustvarjanja s telesom v 

razredu«; »Uživam v drugačnih pristopih poučevanja in rada imam nove izzive«. Ob novih 

pogledih na poučevanje učitelji prihajajo do mnogih spoznanj: »Spoznala sem, na koliko 

različnih področjih lahko teoretična znanja podpremo s praktičnim izkustvom, zaradi česar je 

učenje in pomnjenje trdnejše in trajnejše, hkrati pa ta način dela vpliva na bolj sproščeno 

razredno klimo in pozitivne medsebojne odnose, spodbuja kreativnost, divergentno 

mišljenje«. Izobraževanje je spremenilo tudi nekatera stališča učiteljev: »Spremenila sem 

moja stališča do poučevanja starejših otrok«; »Sem začela drugače gledati na vnašanje giba v 

razred, vzamem si čas za to in nisem več tako omejena z učnim načrtom«.  

Naslednje vsebinsko področje Psihično blagostanje zajema kategorije Samozavest, Dobro 

počutje, Osebna rast in Potrditev – ki se vežejo na učiteljevo subjektivno in psihološko 

blagostanje.   

V kategoriji Samozavest učitelji opišejo, da je izobraževanje doprineslo k njihovi 

samozavesti in jih spodbudilo k drugačnemu poučevanju: »To izobraževanje mi je dodalo del 

samozavesti, ki mi je manjkala, da bi k poučevanju pristopila drugače«; »Vplivalo je na mojo 

samozavest pri opravljanju poklica«; »Pridobila sem na samozavesti, naučila sem se zaupati 

sebi in pozitivnim učinkom učenja skozi gibalne dejavnosti«; »Poleg tega sem pridobila na 

samozavesti, da si upam s takim načinom poučevanja pred učence /…/«; »/…/ pridobila 

pozitivne občutke na osebni ravni  in pogum, samozavest za novosti, za uvajanje sprememb 

pri mojem poučevanju«. 
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Ob tovrstnem poučevanju učitelji navedejo, da se dobro počutijo: »/…/ dobro se počutim, 

saj so tudi odzivi otrok na to metodo zelo pozitivni«; »Veliko bolje se počutim v učiteljski 

koži pri poučevanju«; »Počutila sem se mladostno, aktivno in igrivo«;  »Ob najbolj stresnih 

dneh uporabim več UG, saj se s tem tudi sama sprostim in bolje počutim«; »Z učenci smo se 

še bolj zbližali in uživamo v družbi drug drugega in se dobro počutimo«. Učitelji omenijo, da 

so se ob tovrstnem poučevanju počutili manj utrujene: »Bila sem manj utrujena, ni mi bilo 

treba ves čas miriti otroke, ampak smo zelo dobro delali skozi ure«. Poleg tega so učitelji 

izražali zadovoljstvo ob integraciji giba: »V največje zadovoljstvo mi je bilo, ko sem videla, 

da otroci pri dejavnostih, ki sem jih pripravila, uživajo, izražajo domišljijo in se ob 

dejavnostih zabavajo in hkrati učijo«. 

Z vidika osebne rasti učitelji izpostavijo: »Izobraževanje ni imelo le pozitiven vpliv na 

mojo poklicno pot, ampak tudi na mene kot osebnost«; »/…/ velik doprinos k mojemu načinu 

razmišljanja in življenja«; »/…/ pridobila pozitivne občutke na osebni ravni /…/«. Na 

izobraževanju so učitelji imeli možnost, da so se tudi sami sprostili skozi gibalne dejavnosti, 

masaže in sprostitve: »Menim, da smo obiskovalci naredili tudi nekaj zase, za svojo rast, saj 

smo si lahko privoščili tudi nekaj minut prav zase, se umirili in poglobili vase«.  

Poleg tega je izobraževanje učiteljem, ki so že pred izobraževanjem integrirali UG v 

poučevanje, dalo potrditev, da je gibanje pomemben vidik v poučevanju in da delajo dobro: 

»To mi je dalo potrditev mojemu delu«; »Potrdilo mi je, da dobro delam in v pravi smeri«; » 

Potrditev da delam dobro, pravilno«; » Glede na to, da je od časa študija, ko sem obiskovala 

izbirni predmet Ustvarjalni gib, minilo kar nekaj časa, sem spet dobila potrditev, da je to 

dobra metoda, ki jo je zelo dobro uporabljati pri pouku«. 

Učitelji so izpostavili pomen izobraževanja tudi za njihovo znanje, ustvarjalnost in 

motiviranost – te kategorije smo združili pod vsebinsko področje Vsebine povezane z 

učenjem.  

V kategoriji Znanje učitelji opisujejo, da so v procesu izobraževanja in ustvarjalnega giba 

pridobili veliko znanja: »Novo znanje in nove metode za uporabit«; »Pridobila sem ogromno 

dodatnega znanja, ki ga bom lahko v bodoče uporabila pri svojem delu /…/«; »Predvsem pa 

smo pridobili veliko uporabnega znanja, ki ga lahko izkoristimo pri pripravi na pouk in 

izvedbi pouka«; »Dobila sem zelo veliko idej in si razširila svoje znanje in izkušnje«; »Veliko 

sem se naučila in bom lahko znanje dobro uporabljala«. Učitelji, ki so ustvarjalni gib kot učni 

pristop že poznali in uporabljali, pa pišejo, da so v okviru izobraževanja znanje dopolnili in 

osvežili: »Obnovila sem znanje iz modula ter dobila nove ideje, ki sem jih preizkusila«; 

»Dobrodošla predvsem dopolnitev in osvežitev znanj«.  

Učitelji opažajo, da so postali po izobraževanju iz UG bolj ustvarjalni: »Sem bolj 

ustvarjalna«; »V razredu se dela sedaj veliko bolj ustvarjalno«;  »Mislim, da sem postala bolj 

ustvarjalna pri poučevanju«; »/…/ menim, da sem postala bolj ustvarjalna, na kakšen način 

razložiti učno snov«.  

Poleg tega pa učitelji navajajo, da so postali bolj motivirani za poučevanje: »Še bolj sem 

motivirana za delo v razredu« in vnašanje ustvarjalnega giba v pouk: »/…/ in motivacijo, da 

ga res uporabljam«; »/…/ mi dalo nove ideje in motivacijo«; To je tudi motivacija za 

nadaljnje delo. 

 

3.2. Počutje učiteljev pri delu z otroki ob uporabi ustvarjalnega giba 

Po izvedbi izobraževanja je največ, skoraj dve tretjini (64,9 %) učiteljev navedlo, da se pri 

delu z otroki ob uporabi UG počuti zelo dobro, visok pa je tudi delež učiteljev (29,7 %), ki se 

počutijo dobro. Le 5,4 % učiteljev se pri delu z otroki ob uporabi UG ni počutila niti dobro, 

niti slabo, medtem ko učiteljev, ki bi se po izvedbi izobraževanja počutili slabo ali zelo slabo, 

ni.  
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Tabela 2: Počutje učiteljev pri delu z otroki ob uporabi UG pred in po izobraževanju 

 
   pred po 

   N F % veljavni f % N F % veljavni f % 

 zelo slabo 1 0 0,0  0,0 0 0,0 0,0 

frekvenčna 

porazdelitev 
  2 2 1,8  2,6 0 0,0 0,0 

   3 13 11,6  16,9 6 5,4 5,4 

   4 24 21,4  31,2 33 29,5 29,7 

 zelo dobro 5 38 33,9  49,4 72 64,3 64,9 

 ni podatka 35 31,3  
 

1 0,9 
 

 skupaj 112 100  100 112 100 100 

opisne 
statistike 

M 4,25 4,70 

 SD 0,751 0,517 

t - test t -5,423 

 df 75 

 p 0,000 

 

 

Po izvedbi izobraževanja se je delež učiteljev, ki so se pri delu z otroki ob uporabi UG 

počutili vsaj dobro, v primerjavi z deležem takih učiteljev pred izobraževanjem bistveno 

zvišal. Pred izobraževanjem je namreč povprečna ocena počutja znašala  4,25, po izvedbi 

izobraževanja pa se je dvignila na 4,70, kar ocenjujemo kot zelo visoko oceno.  

Razlika v počutju učiteljev pri delu z otroki ob uporabi UG pred in po izvedbi 

izobraževanja se pokaže kot statistično značilna (p<0,001). 

 

 

3.3. Glavni povzetki širše raziskave 

V glavnem delu raziskave smo z baterijo vprašalnikov raziskali učiteljevo polje stališč, 

prepričanj, znanja in uporabe ustvarjalnega giba kot učnega pristopa pred in po vključitvi 

učiteljev v program usposabljanja iz UG. Pridobljene podatke smo primerjali v odnosu do 

učiteljeve izgorelosti in zaznave samoučinkovitosti pri poučevanju, ki izhaja iz socialne 

kognitivne teorije Alberta Bandure (1997), in je opredeljena kot prepričanje v lastne 

zmožnosti nadzora nad lastno dejavnostjo in okoljem. S triangulacijo metod – uporabo 

kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih pristopov – lahko izpeljemo več ugotovitev.  

Več kot polovica učiteljev udeleženih v raziskavi (58,9 %) pred izvedenim izobraževanjem 

ni imelo izkušenj, oziroma je imelo malo izkušenj z ustvarjalnim gibom kot učnim pristopom, 

kar kaže na nesistematično izobraževanje učiteljev za tovrstni pristop poučevanja in 

posledično nepoznavanje ustvarjalnega giba kot načina učenja in poučevanja med slovenskimi 

učitelji. Izvedba izobraževanja o UG je pomembno vplivala na zvišanje poznavanja in 

posledično uporabe tega pristopa. V praksi se vse bolj kaže interes za tovrstno izobraževanje, 

zato bi bilo smiselno razmisliti o poglobljenem študiju področja (z več kontaktnimi urami kot 

doslej) že v okviru rednega študija. 

Pri vseh skupinah učiteljev, ne glede na različne variable, so se po izvedbi izobraževanja 

izboljšala stališča do UG kot učnega pristopa, prav tako se je zvišala zaznava lastne 

učinkovitosti, medtem ko se je občutje izgorelosti zmanjšalo. V največji meri so stališča do 

uporabe UG po izvedbi izobraževanja izboljšali v smeri celostnega učenja učitelji brez znanja 
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in izkušenj z UG, pri katerih se je hkrati po izvedbi izobraževanja v največji meri zvišala 

zaznava samoučinkovitosti, občutje izgorelosti pa se je zmanjšalo.  

Iz rezultatov je z višanjem izkušenj in znanja o UG razviden trend rasti pozitivnih stališč 

do UG kot učnega pristopa. Prav tako se pri učiteljih z višanjem znanja in izkušenj z UG viša 

tudi zaznava samoučinkovitosti. Občutje izgorelosti je najvišje pri učiteljih brez znanja in 

izkušenj z UG. Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da izobraževanje učiteljev iz UG in uporaba 

pristopa v razredu pripomore k psihičnemu blagostanju učiteljev. 

Učitelji so po izobraževanju iz UG najvišje strinjanje izrazili s trditvami, ki se pri učencih 

nanašajo na vsebine povezane z učenjem – da učenje skozi ustvarjalni gib pripomore k 

boljšemu razumevanju učne snovi in trajnejšemu znanju, deluje motivacijsko, izboljša 

zbranost pri učencih, vpliva na domišljijo in kreativno mišljenje otrok. Prav tako se z uporabo 

ustvarjalnega giba po mnenju učiteljev krepi čustveno-socialno področje, saj se učitelji 

strinjajo, da učni pristop spodbuja razvoj otrokove samozavesti, omogoča sprostitev otrok, 

vpliva na boljše odnose med učenci in med učenci in učiteljem ter na dobro počutje tako 

učencev kot tudi učiteljev.  

Učitelji ob integraciji ustvarjalnega giba v pouk izpostavijo spreminjanje lastnih strategij 

poučevanja in ob tem tudi osebnostno rast, zadoščenje in užitek ob tovrstnem poučevanju, kar 

so nekateri pokazatelji psihičnega blagostanja. O dobrem počutju, zmanjšani percepciji 

izgorelosti in višji zaznavi samoučinkovitosti ob poučevanju z uporabo ustvarjalnega giba 

pričajo tudi učitelji, ki ustvarjalni gib redno vključujejo v svoje delo – z njimi se srečujemo v 

praksi in na različnih simpozijih oziroma izobraževanjih. 

Po izobraževanju so se pri učiteljih načini in pogostost vključevanja ustvarjalnega giba v 

pouk spremenili v smeri celostnega in izkustvenega učenja in poučevanja. Učitelji po 

izobraževanju pogosteje izvajajo učne ure z ustvarjalnim gibom tudi v namene razlage učne 

snovi, utrjevanja znanja ter preverjanja znanja. Dosedanje študije kažejo, da učitelji 

uporabljajo gib predvsem za motiviranje in sprostitev učencev, uporaba v druge namene pa je 

praktično zanemarljiva (Geršak, 2007), tako da so omenjeni rezultati zelo spodbudni. 

Učitelji so po izobraževanju navedli, da ustvarjalni gib uporabljajo najpogosteje pri glasbi, 

slovenskem jeziku, matematiki in pri naravoslovju, manj pa pri likovni umetnosti in 

družboslovju. V nadaljnjih oblikah izobraževanja bo potrebno področji družboslovja in 

likovne umetnosti še bolj poudariti. Na področju likovne umetnosti smo že izvedli primerjavo 

eksperimentalne skupine otrok tretjega razreda, ki so bili poleg klasičnih metod in oblik dela 

pri urah likovne umetnosti deležni tudi ustvarjalnega giba za motivacijo in razlago likovnih 

pojmov, s kontrolno skupino učencev, kjer je bila uporabljena klasična oblika dela. Rezultati 

pričajo, da so učenci eksperimentalne skupine bolje razumeli likovne pojme, oziroma jih 

doživeli na celosten način in se pri izvajanju likovne naloge ustvarjalneje oziroma uspešnejše 

izražali v primerjavi s kontrolno skupino (Geršak, Prunk, 2010). Na področju družboslovja je 

v teku raziskava medpredmetnega povezovanja naravoslovja in družboslovja z didaktičnimi 

pristopi s področja umetnosti in giba (ustvarjalni gib in lutka). Pouk v šoli bo povezan z 

obiskom muzeja, kar bo osnova za oblikovanje modela medpredmetnega povezovanja z 

vključevanjem zunanje inštitucije.  

Odzivi učencev na učenje skozi gibalne dejavnosti so bili po mnenju učiteljev že pred 

izvedbo izobraževanja v glavnem pozitivni, po izobraževanju pa so učitelji odziv otrok na 

učenje skozi gibalne dejavnosti ocenili kot statistično značilno bolj pozitiven v primerjavi z 

odzivom pred izvedbo izobraževanja. O tem priča tudi kvalitativna analiza odgovorov 

učiteljev. Ti rezultati se skladajo tudi z drugimi raziskavami s tega področja, ki poročajo o 

visoki motiviranosti učencev, dobrem razumevanju učne snovi in dobrem počutju (Geršak, 

2007; Griss, 2013; Anttila, 2015). 

Pri integraciji UG pri delu z otroki s posebnimi potrebami so učitelji mnenja, da s 

tovrstnim učenjem in poučevanjem največ pridobijo otroci z motnjo pozornosti in 
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hiperaktivnostjo ter zavrti otroci. Po izobraževanju se je zvišal delež učiteljev, ki menijo, da z 

integracijo UG največ pridobijo tudi nadarjeni otroci. Glede na omenjene rezultate bi bilo 

potrebno še bolj dodelati modele integracije UG za različne skupine učencev s posebnimi 

potrebami. 

Z vidika učitelja se je ob integraciji giba v poučevanje po izvedenem izobraževanju zvišala 

percepcija lastne učinkovitosti, ki se je odražala pri vseh kategorijah – z vidika poučevanja, 

discipline, upoštevanja razreda in organizacije.  

Prav tako se je po izobraževanju z vseh vidikov znižala tudi stopnja zaznane izgorelosti pri 

učiteljih – tako z vidika iztrošenosti, nedoseganja ciljev kot depersonalizacije. 

Ugotovili smo, da so s percepcijo samoučinkovitosti povezana stališča učiteljev. Iz tega 

lahko sklepamo, da z zvišanjem učiteljevih stališč do UG zvišamo tudi njihovo zaznavo 

samoučinkovitosti. Ti rezultati nas spodbujajo k še bolj načrtnemu vključevanju UG v 

različne formalne in neformalne oblike izobraževanja za učitelje. 

 

4. Zaključek 

 

Glede na rezultate naše raziskave lahko zaključimo, da integracija ustvarjalnega giba v 

pouk naredi učenje bolj smiselno, saj učenci povezujejo fizično, čustveno in kognitivno 

navezavo učne snovi s kontekstualnim okoljem, kar pripomore k pomnjenju vsebin. Lahko 

trdimo, da se učinki ustvarjalnega giba izražajo na fizičnem, kognitivnem, vedenjskem, 

čustvenem, socialnem in umetnostnem področju učenja. Ob tem je potrebno poudariti, da se 

pozitivni učinki po mnenju učiteljev ne odražajo le pri učencih, temveč tudi pri njih samih. 

Vsekakor so za uspešno integracijo giba v pouk ključna pozitivna učiteljeva stališča do 

pristopa in znanje za izvajanje pouka skozi ustvarjalni gib.  Učitelji navajajo tudi ostale 

pomembne dejavnike, kot so podpora vodstva in sodelavcev ter fleksibilnost učnega načrta ter 

prostorske organizacije razreda. Menimo, da je v prihodnje potrebno različna izobraževanja s 

področja ustvarjalnega giba v obliki seminarjev približati tudi učiteljem, ki do tovrstnega 

poučevanja nimajo osebnih afinitet. Prepoznavanje pristopa pa bi se lahko izboljšalo tudi s 

pomočjo dodatne strokovne literature in ostalih oblik izobraževanja ter obveščanja, ki jih bo 

potrebno še dodelati (slika 1). 

Učitelji ob integraciji ustvarjalnega giba v pouk izpostavijo spreminjanje lastnih strategij 

poučevanja in ob tem tudi osebnostno rast, zadoščenje in užitek ob tovrstnem poučevanju, kar 

so nekateri pokazatelji psihičnega blagostanja. O dobrem počutju, zmanjšani percepciji 

izgorelosti in višji zaznavi samoučinkovitosti ob poučevanju z uporabo ustvarjalnega giba 

pričajo tudi učitelji, ki ustvarjalni gib redno vključujejo v svoje delo – z njimi se srečujemo v 

praksi in na različnih simpozijih oziroma izobraževanjih. 

Raziskava B. Kroflič (1999) kaže podobne rezultate. Med doživljanjem učiteljev in 

učencev ni bistvenih razlik. Oboji se pri ustvarjanju z gibanjem sprostijo, razvijajo pozitivne 

medsebojne odnose, so motivirani za nadaljnje delo, za oboje je značilno ustvarjalno vedenje. 

Analize dobrih praks integracije ustvarjalnega giba prav tako navajajo dobre izkušnje vseh 

sodelujočih – učencev in učiteljev (Podrzavnik, Kejžar, 2015; Overby, 2014). Tovrstne učinke 

ustvarjalnega giba kot učnega pristopa zaznamo tudi pri študentih Pedagoške fakultete, ki so 

vključeni v različne predmete s področja ustvarjalnega giba. V preliminarni študiji zaključnih 

refleksij študentov pri predmetu Ustvarjalni gib pri pouku (Smrtnik Vitulić, Prosen, Geršak, 

Janežič, Jerovšek, Šarec, Tomažin, 2015, str. 6–7 ) smo ugotovili, da je »največ študentov 

opisovalo pomen ustvarjalnega giba za učence (npr. Z ustvarjalnim gibom se učimo timskega 

dela) in poročalo o pridobljenih znanjih (npr. Ustvarjalni gib je v moj poklic vnesel veliko 

svežine). Zelo pogosto so študentje opisovali tudi značilnosti samega predmeta (npr. Predmet 

mi je odprl nov pogled na učenje) in pogosto poročali o izkušnjah gibanja (npr. Ko smo se 
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gibali, sem izredno uživala), o konkretni izvedbi učne ure v razredu (npr. Najpomembnejša 

izkušnja je bil nastop v razredu) in o osebnih pridobitvah pri predmetu (npr. Spoznala sem, 

kdaj sem sramežljiva, kdaj pogumna)«. 

 

 
Slika 1: Model učenja z ustvarjalnim gibom z vidika različnih komponent 

 
 

 

 

 

 

Tudi na različnih delavnicah, ki jih izvajamo za učitelje in vzgojitelje, v skupini opažamo 

dobro počutje, sproščenost, motiviranost in ustvarjalnost. Poleg tega številni učitelji, ki 

integrirajo ustvarjalni gib v pouk, pričajo o dobrem počutju tako učencev, kot njih samih. 

Biti z mislimi »tukaj in zdaj« – ko stopam, skačem, se vrtim, lebdim ... skozi prostor in čas. 

Z energijo. Ljudje, otroci ali starejši, ne glede na spol, raso in ostale razlike skozi gib širimo 

ideje, občutja, sporočamo. Včasih se le igramo z obliko, načinom gibanja ... Ko gledamo 

ustvarjalno gibanje, ples, sprejemamo sporočila, občutimo jih v naših telesih.  

V tehnološko razvitih družbah potreba po fizičnih, utelešenih aktivnostih v vsakdanjem 

življenju, izražanju in komunikaciji izginja. Izginjanje fizične aktivnosti je za otrokov razvoj 

kritično, saj je raznolika fizična aktivnost osnova za zdrav razvoj in učenje.  

V oblikovanju šole prihodnosti vidimo mnoge izzive. V raziskovanju sodobnih paradigem 

pojmovanja učenja in poučevanja, v katerih igra telo pomembno vlogo, ter vključevanju 

spoznanj s področja nevroznanosti, ki med drugim razstira vpogled v pomen gibanja v 

kognitivnih procesih. Ob tem se poraja misel, da bi bilo potrebno poseči ne le v spremembo 
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poučevalnih pristopov, ampak tudi v oblikovanje prostorov za učenje – sedeče učenje, ki deli 

miselne, razumske in čustvene zmožnosti od telesnosti in čutnosti, namreč ne spodbuja 

celostnega razvoja otroka v tolikšni meri, kot to omogoča učenje z ustvarjalnim gibom. 
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