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POVZETEK 

Čas, ki ga otrok preživi v šoli, ima velik in pomemben vpliv na njegov razvoj in 
nadaljnje življenje. V teoretičnem delu magistrskega dela so opredeljena temeljna 
področja otrokovega razvoja; telesno-gibalni, čustveni in socialni, kognitivni ter 
razvoj volje oz. storilnostne motivacije. Posamezna področja razvoja so med seboj 
tesno povezana. Pomembno je, da je otrok uravnoteženo deležen spodbud na vseh 
področjih razvoja, da okolje z otrokom dela kot s celoto in se ne ukvarja zgolj s 
posameznim razvojnim področjem. Med otrokovim odraščanjem se intenzivnost 
razvoja na posameznih področjih spreminja. V magistrskem delu so opisane glavne 
značilnosti nekaterih zasebnih šol, ki delujejo v Sloveniji. Med njimi je tudi šola, ki 
sledi vzgojno-izobraževalnemu programu »Vzgoja za življenje«, kjer je eno glavnih 
načel prav načelo spodbujanja celostnega razvoja otroka. V empiričnem delu sem 
raziskala, v kolikšni meri je celosten razvoj otroka upoštevan v šoli, ki deluje po 
vzgojno-izobraževalnem programu »Vzgoja za življenje«. Z namenom, da 
pregledam situacijo iz različnih zornih kotov, sem opravila triangulacijo metod 
raziskovanja. Zanimalo me je, v kolikšni meri je načelo celostnega razvoja otroka 
izraženo v končnih poročilih o napredovanju otroka,  kako je načelo celostnega 
razvoja otroka upoštevano pri pouku in kaj o tem mislijo starši, katerih otroci se 
šolajo po omenjenem vzgojno-izobraževalnem programu. Opravila sem kvalitativno 
raziskavo, za boljši pregled pa sem končna poročila o napredovanju učencev, 
šolanih po vzgojno-izobraževalnem programu »Vzgoja za življenje«, primerjala s 
končnimi spričevali učencev, šolanih po javnem vzgojno-izobraževalnem programu. 
Raziskava je pokazala, da je največji del pouka v vzgojno-izobraževalnem programu 
»Vzgoja za življenje« namenjen kognitivnemu razvoju otrok. Sledijo dejavnosti, ki 
spodbujajo čustven in socialni razvoj posameznika, za njimi so glede na delež 
aktivnosti pri pouku tiste, ki spodbujajo telesni razvoj, najmanjši delež pa je 
dejavnosti, ki spodbujajo razvoj volje. Vsebinska analiza končnih spričeval in poročil 
o otrokovem napredovanju je pokazala, da v obeh vzgojno-izobraževalnih 
programih največ stavkov opisuje otrokov kognitivni razvoj, najmanj pa razvoj 
otrokove volje (storilnostne motivacije). Končna spričevala javne šole vsebujejo 
statistično pomembno večji delež stavkov, ki opisujejo otrokov kognitivni razvoj kot 
končna poročila o otrokovem napredovanju v vzgojno-izobraževalnem programu 
»Vzgoja za življenje«. Nasprotno se v končnih poročilih o otrokovem napredovanju 
po vzgojno-izobraževalnem programu »Vzgoja za življenje« na čustveni in socialni  
razvoju nanaša večji delež stavkov kot v spričevalih javne šole. To kaže, da končna 
poročila o otrokovem napredovanju v vzgojno-izobraževalnem programu »Vzgoja 
za življenje« posegajo na več področij razvoja kot spričevala javne šole. Starši otrok, 
ki se šolajo po vzgojno-izobraževalnem programu »Vzgoja za življenje« menijo, da 
omenjeni vzgojno-izobraževalni program spodbuja celosten razvoj otroka, to 
opažajo tudi v poročilih o otrokovem razvoju, poleg tega pa se jim zdijo tudi 
dejavnosti pri pouku zdijo celostno naravnane. Zadovoljni so s komunikacijo z učitelji 
in v veliki meri opažajo, da se celostno delo z otrokom v šoli izraža tudi na njihovem 
življenju izven časa, ki ga preživijo v šoli. Opažajo, da otrok pozna tehnike za 
umirjanje in jih zna uporabiti, da je v času šolanja v vzgojno-izobraževalnem 
programu »Vzgoja za življenje« dodatno razvil občutek za soljudi ter da ima boljšo 
samopodobo in pozitivnejši pogled na svet kot pred šolanjem v omenjenem vzgojno-
izobraževalnem programu. 

Ključne besede 



 
  

Celosten razvoj otroka, telesni razvoj, čustveni in socialni razvoj, kognitivni razvoj, 
razvoj volje, vzgojno-izobraževalni program »Vzgoja za življenje«, pouk. 



 
  

ABSTRACT 

Encouraging Integrated Child Development within the Educational Programme "Education for 

Life" 

A child’s time, spent in school, has a major impact both on their development and 
their future life. The theoretical part of this Master's degree defines the main areas 
of child development: the physical development and movement skills, emotional and 
social development, cognitive development and development of human will, i.e. 
achievement motivation. The latter areas are closely related to each other. It is of 
utmost importance that children are equally encouraged in all areas of their 
development and that the environment treats them as a whole as opposed to only 
addressing one aspect of child development (e.g. cognitive development). As a child 
is growing up, the intensity of development in different areas varies. The degree 
identifies the main characteristics of some of the private schools in Slovenia. One 
of them is a school, based on the educational programme, called »Education for 
Life«, with encouraging the integrated child development as one of its main 
principles. The empirical part of the degree focuses on answering the question, to 
what extent the school, following the »Education for Life« programme, can in fact 
take into account the integrated child development.  With the aim of gathering 
knowledge from different perspectives, a »triangulation« research method has been 
applied. The degree offers insight into how much the integrated child development 
concept is being reflected in final reports on a child's progress, how the same 
concept affects class lessons and what is the parents', whose children are being 
educated in the fore mentioned educational programme, stance on the subject 
matter.The qualitative research has been carried out and to get a better view, also 
the final reports on children's progress from the school following the educational 
programme »Education for Life« have been compared to final report cards of 
children enrolled in public schools. The research showed that the majority of class 
lessons according to »Education for Life« programme placed the emphasis on 
cognitive development of a child. That is being followed by activities, encouraging 
emotional and social development of an individuum,  then there are activities, 
encouraging a child's physical development and the least attention is being given to 
the activities that encourage the human will (achievement motivation). The 
substantial analysis of final report cards and reports on children's progress showed 
that both, private and public educational programme, describe a child's cognitive 
development in the majority of sentences and the least focus is placed on the 
development of human will (achievement motivation). Final report cards of a public 
school contain a statistically important higher ammount of sentences, addressing 
the child's cognitive development than reports on children's progress under the 
»Education for Life« educational programme. On the contrary, more sentences 
focus on the emotional and social development under the »Education for Life« 
educational programme than in the final report cards obtained in a public school. 
The parents of children, enrolled in the educational programme »Education for Life« 
believe the fore mentioned educational programme encourages the integrated 
development of a child. They observe it both in reports on children's progress as 
well as in wholistically oriented class lessons activities. They are satisfied with the 
level of communication with the teachers and to a large extent notice that the 
impacts of the integrated approach in school extend to their life outside school. They 
note that the child is familiar with relaxation techniques and knows how to use them, 
has a greater sense of empathy than before enrolling in the »Education for Life« 
programme, has a better self-image and a more positive view of the world.  
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Integrated development of a child, physical development, emotional and social 
development, cognitive development, development of will power, educational 
programme »Education for Life«, class lessons. 
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UVODNE MISLI 

 

Človek v šoli od začetka do konca svojega (osnovnega) šolanja preživi ogromno 
časa in ker šolanje poteka ravno v obdobju, ko se telesno, čustveno, socialno in tudi 
kognitivno najbolj intenzivno razvija, je pomembno, na kakšen način ga kot učitelji 
usmerjamo. Vloga učitelja je zelo pomembna, saj od njega je v veliki meri tudi od 
njega odvisno, kako radi bodo učenci hodili v šolo, kakšno samopodobo bodo imeli, 
kako bodo med seboj sodelovali, s kakšnim veseljem se bodo učili ipd. (Pergar 
Kuščer, 1999). Smo pozorni na vse njihove potrebe, ali zgolj sledimo predpisanim 
ciljem in se za otrokovo osebnost ne zmenimo? Poleg staršev so predvsem učitelji 
tisti, ki lahko otroku omogočijo celosten razvoj in mu ponudijo okolje za čim boljše 
razvijanje njegovih potencialov (Durlak, 2011). Šola oz. celoten šolski sistem, ki se 
udejanja preko učiteljev, bi morala otrokom pomagati, da postanejo to, kar mislijo in 
želijo postati (Šalamon,  2011). Poleg pismenih in razgledanih posameznikov bi 
morala snovati predvsem posameznike, ki so socialno spretni, zadovoljni, 
samostojni, odgovorni, kritični in ustvarjalni, posameznike, ki spoštujejo sebe in 
druge in živijo določene vrednote. Otrok lahko gibanje in skrb za telo že v zgodnjih 
letih spozna kot nekaj prijetnega in nujnega za dobro počutje. To spoznanje pa 
ostane z njim tudi v kasnejših letih in mu omogoča kvalitetnejše in bolj polno 
življenje. Pomembno je, da imajo otroci dober zgled za spopadanje z različnimi izzivi 
in so ustrezno vodeni, ko naletijo nanje.  

Kot bodoča učiteljica si želim otrokom podati uporabno znanje, veščine, spretnosti 
in izkušnje, ki jim bodo v življenju resnično koristile. Želim si jim omogočiti, da v 
času, ki ga preživijo v šoli, poleg svojega kognitivnega področja razvijejo čustveno 
inteligentnost, se naučijo sodelovati z drugimi, si postaviti cilje, najdejo področja 
zanimanja in raziščejo, kaj jih veseli.  Želim si izhajati iz njihovih interesov in jim 
omogočiti maksimalen celosten razvoj. Med raziskovanjem različnih pristopov in 
pogledov na otrokov razvoj sem spoznala vzgojno-izobraževalni program »Vzgoja 
za življenje« (Walters, 1986). Dobila sem občutek, da daje omenjeni vzgojno-
izobraževalni program otroku več prostora za izražanje in da stremi k celostnemu 
razvoju otroka. Odločila sem se, da raziščem, kako in v kolikšni meri se načelo 
celostnega razvoja otroka v vzgojno-izobraževalnem programu »Vzgoja za 
življenje« tudi v praksi udejanja.  
  



2 
 

  



3 
 

 

TEORETIČNI DEL 

 

1 OTROKOV RAZVOJ IN ŠOLA  

 

A. Woolfolk (2002) razvoj opredeli kot katerekoli spremembe človeka v njegovem 
celotnem življenju, ki so prisotne razumno dolgo časa in se pojavljajo v določenem 
zaporedju. Razvoj človeka poteka postopno, v relativno enakem zaporedju, pri 
čemer je hitrost razvoja od posameznika do posameznika različna.  

Walters (1989) kot glavni cilj razvoja opredeli posameznikovo zrelost. Zrelega 
posameznika pa opredeli kot nekoga, ki:  

• je zmožen zavedanja, da ima vsak posameznik svojo realnost, svoj pogled 
na svet; 

• je zmožen sprejeti realnost drugih ljudi, ki je drugačna od njegove; 

• je zmožen do drugačnih realnosti vzpostaviti ustrezen odnos. 

Gre za vseživljenjski proces, v katerem se človek uči spoštovati psihične procese 
drugih, različne poglede na svet, različne realnosti soljudi itd.  

M. Montessori (v Batistič Zorec, 2003) meni, da ima vsak otrok lasten gensko 
določen program, odrasli pa mu moramo slediti in pripraviti okolje, v katerem se bo 
znotraj meja lahko svobodno razvijal. Otroka pojmuje kot biološko in duševno bitje, 
zato je potrebno tudi pri delovanju na otrokov razvoj delovati na več področjih hkrati. 
Vsak otrok ima lasten tempo in napreduje ob zanj primernem času. 

Podobno je glavni cilj waldorfske pedagogike je harmoničen razvoj otrokovih 
fizičnih, duševnih in duhovnih sil. Namen pedagogike naj bi bil predvsem »razvoj 
zdravih, zadovoljnih, samozavestnih osebnosti, ki znajo v najboljši meri izkoristiti 
svoje potenciale in imajo hkrati visoko razvito empatijo ter občutek in odgovornost 
za celo družbo, katere aktivni snovalci in soustvarjalci so« (Grobelšek in Kordiš, 
2014, str. 7). 

Vsak otrok gre skozi različne faze razvoja, področja razvoja pa so v vseh obdobjih 
povezana, večsmerna in prepletena. Na kakšen način, v katero smer ter do katere 
mere se bo otrok na posameznem področju razvil, je v veliki meri odvisno tudi od 
okolja (A. Woolfolk, 2002). Pri razvoju otroka moramo biti potrpežljivi. Najprej se 
mora vzpostaviti določeno stanje zrelosti, »vsako siljenje in prehitevanje razvoja 
otroku samo škodi« (Montessori, 2009, str. 119).  

Primarno otrokovo okolje, v katerem poteka njegov razvoj, je družina, šola pa je 
prva obvezna družbena inštitucija, v katero otrok vstopa izven družinskega okolja. 
Sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ima v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja navedene naslednje cilje (»Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja«, 2007): 
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• zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno 
in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter 
telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost; 

• vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti 
spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje 
otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih 
možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v 
demokratični družbi; 

• razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja 
slovenskega jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so 
opredeljena kot narodno mešana, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in 
razvijanje italijanskega in madžarskega jezika; 

• zagotavljanje kakovostne izobrazbe; 

• spodbujanje zavesti o integriteti posameznika; 

• razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o 
zgodovini Slovenije in njeni kulturi. Vzgojno-izobraževalni zavodi razvijajo 
zavest o državni pripadnosti in nacionalni identiteti z obeleževanjem državnih 
praznikov, katerega sestavni del je izvedba himne Republike Slovenije in z 
drugimi dejavnostmi. Vzgojno-izobraževalni zavodi imajo stalno izobešeno 
zastavo Republike Slovenije, na območjih, kjer živita italijanska oziroma 
madžarska narodna skupnost, se izobesi tudi zastavo narodne skupnosti; 

• omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja; 

• uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja; 

• omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski 
dobi posameznika; 

• zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s 
posebnimi razvojnimi problemi; 

• zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno 
manj spodbudnih okolij; 

• zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, 
mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami; 

• vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren 
odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do 
naravnega in družbenega okolja, do prihodnjih generacij; 

• spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja; 

• omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu; 

• omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob 
ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti; 

• omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu 
deležu prebivalstva. 
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Bela knjiga (2011) za nalogo šole kot institucije navaja omogočanje optimalnega 
razvoja otroka v skladu s človekovimi pravicami ne glede na njegov spol, posebne 
potrebe, narodnost, versko pripadnost, socialni status, telesno ter duševno 
konstitucijo ipd. Šola kot institucija mora otroku omogočiti pridobitev trajnega znanja, 
hkrati pa mu pomaga pri oblikovanju osebnosti in aktivnem vključevanju v družbo. 
Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je »oblikovanje samostojnega, razmišljujočega, 
odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne 
ter druge spretnosti« (Bela knjiga, 2011, str. 13). Ena izmed nalog šole pa je tudi 
podajanje splošnih družbenih vrednot.  

Vzgoja in izobraževanje morata stremeti k inkluziji in integraciji vseh otrok, k 
spodbujanju medsebojne pomoči, odnosa do skupnega dobrega, spoštovanja, 
sprejemanja in solidarnosti. Splošna načela šole so upoštevanje človekovih pravic 
ter prizadevanje za pravičnost, avtonomnost in kakovost. Pravičnost pomeni, da 
imajo vsi otroci enake izobraževalne možnosti. Različni otroci imajo različne 
potrebe, zato je pomembno, da so te potrebe prepoznane in so otroci obravnavani 
z ustreznimi ukrepi. Kadar ni razlogov za razlikovanje, morajo biti pogoji in možnosti 
za uspeh učencev enaki. Kadar pa razloge za razlikovanje imamo, moramo na 
različnih nivojih narediti vse, da so vsakomur zagotovljene enake izobraževalne 
možnosti (omogočanje individualizacije šolskega sistema in pouka, zagotavljanje 
enakega obsega brezplačnega šolanja itn.). Kakovosten šolski sistem upošteva 
otrokove temeljne razvojne potrebe (po sprejetosti, varnosti, spoštovanju ipd.). 
»Vsak otrok, ki hodi v šolo, bi moral imeti v razredu priložnost, da uspe« (Pergar 
Kuščer, 1999, str. 22). Za optimalni razvoj otroka je nujno sodelovanje med domom 
in šolo (starši oz. skrbniki in strokovnimi delavci šole). »Šola in dom imata s 
kvalitetnim medsebojnim sodelovanjem lahko zelo velik vpliv na kakovostno 
vzgojno-izobraževalno delo in vsestranski razvoj otroka« (Velkavrh, 2008, str. 63).  

Vsi, ki prihajajo v stik z otroki, sploh pa učitelji in starši, se morajo truditi, da ponudijo 
otroku najboljše možnosti za razvoj in pri tem upoštevajo njegove individualne 
potrebe, posebnosti in želje.  

 

2 SPODBUJANJE CELOSTNEGA RAZVOJA OTROKA 

 

Slade in Griffith (2013) celosten pristop v izobraževanju definirata kot pristop, ki 
načrtno podpira socialni, emocionalni, kognitivni in fizični razvoj otroka. Steiner 
(1987, str. 9) meni, da so pri otroku »duša, telo in duh veliko bolj kot pri odraslem 
človeku povezani v enost življenja«, zato ni dovolj spodbujati zgolj nekaterih področij 
otrokovega razvoja, dojemati ga moramo kot celoto in skladno razvijati celotnega 
človeka. V osnovi je namen takšnega pristopa vzgojiti bodoče aktivne državljane in 
vsakemu otroku omogočiti, da v polnosti razvije svoje potenciale.  

Življenjska doba se podaljšuje, današnja družba se hitro razvija, zato je pomembno, 
da otrok že od vsega začetka šolanja pridobiva učne navade, razvija sposobnost 
pridobivanja znanja in ohranja motivacijo za nadaljnje učenje. Poleg usmerjenosti 
na posameznika je potrebno ozaveščanje o trajnostnem razvoju in prizadevanju za 
oblikovanje pozitivnega odnosa do narave. Otroci morajo znanje ponotranjiti, videti 
njegovo uporabnost in ga znati uporabiti v različnih situacijah. Učitelji morajo učence 
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voditi v proces, v katerem bodo znanje izgrajevali, ne pa ga le nekritično sprejemali. 
»Težišče aktivnosti se je z učitelja preusmerilo na učence« (Polak idr., 2008, str. 
165).  
 
V Poročilu Mednarodne komisije o izobraževanju za 21. stoletje med drugim 
preberemo, da bi: »Nova, razširjena zasnova učenja morala vsakemu omogočati, 
da odkrije, predrami in obogati svojo ustvarjalnost – da spravi na dan zaklad, ki se 
skriva v vsakem izmed nas. Tako na izobraževanje ne bi več gledali le kot na 
sredstvo …, temveč bi vlogo izobraževanja razumeli globlje: kot razvoj celovite 
osebnosti, ki se v vseh  svojih razsežnostih učit biti« (Delors, 1996, str. 78).  Učitelji, 
ki poleg akademskega znanja izražajo tudi skrb in odgovornost za moralna 
vprašanja, so na dolgi rok uspešnejši (Kroflič, 1997). Najvišje izobraževalne cilje 
lahko dosežemo le, če vzgojo zasnujemo na izobraževanju (model vzgoje s 
poukom) in če si pri pouku prizadevamo za celovit razvoj otrokove osebnosti« 
(Kroflič, 1997, str. 9). Upoštevati moramo učenca kot posameznika, saj z enakim 
pristopom do vseh nekatere privilegiramo, druge pa hkrati diskriminiramo (Šalamon, 
2011). Z učencem moramo delati glede na njegove zmožnosti, interese, predznanja, 
učni stil ipd. (Bela knjiga, 2011). Pri tem je potrebna uravnoteženost več področij; 
fizičnega, kognitivnega, socialnega in duhovnega (Walters, 1986; Bela knjiga, 
2011). Potrebno je spodbujati otrokov optimalni razvoj, kar pomeni zagotavljanje 
skladnega telesnega in duševnega razvoja. Skladnega razvoja ne dosegamo zgolj 
s spodbujanjem učljivosti in spodbujanjem kognitivnega razvoja, pač pa je potrebno 
upoštevati tudi druga področja razvoja in otroka usmerjati k spoznavni, moralni in 
družbeni kritičnosti. Bela knjiga (2011) poudarja, da so pomembna tudi področja, ki 
jih mednarodne raziskave znanja ne preverjajo (to so tehnika in tehnologija, 
kakovost oblikovanja osebnosti, oblikovanje nacionalne in kulturne identitete itd.). 
Celovitega razvoja pa ne smemo strogo ločiti na pod-področja, temveč se moramo 
kot učitelji truditi, da jih čim bolj povezujemo in dejavno vključujemo. Praktično tudi 
hitro ugotovimo, da je razmejevanje poučevanja na področja (npr. že na vzgojo in 
izobraževanje) dejansko zelo težko izvesti (Peček Čuk in Lesar, 2009). Vzgajanje 
preko posebnih vzgojnih dejavnosti je namreč navadno neučinkovito (Kroflič, 1997). 
»Različna področja posameznikovega razvoja predstavljajo celoto, ki je mnogo več 
kot zgolj njihova vsota« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 23). Enega od pristopov k 
izobraževanju, ki otroka upošteva kot celoto, je v knjigi Education for Life (slov. 
Vzgoja za življenje) leta 1986 predstavil Donald Walters. Skladno z razvojno-
psihološkimi teorijami načela vzgojno-izobraževalnega programa »Vzgoje za 
življenje« predpostavljajo, da posameznikov razvoj poteka na različnih med seboj 
tesno prepletenih dimenzijah. Te dimenzije oz. področja razvoja so telesni razvoj, 
čustveni in socialni razvoj, kognitivni razvoj ter razvoj volje oz. storilnostne 
motivacije. Področja razvoja bodo natančneje predstavljena v poglavju Spodbujanje 
celostnega razvoja otroka v vzgojno-izobraževalnem programu »Vzgoja za 
življenje« (v nadaljevanju »VZŽ«). 

 

2.1. Spodbujanje celostnega razvoja otroka v 

alternativnih vzgojno-izobraževalnih programih 

Vsi vzgojno-izobraževalni programi se osredotočajo na spodbujanje celostnega 
razvoja otroka. Programi, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih, pa 
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spodbujanju celostnega razvoja otroka posvečajo še posebno pozornost in to tudi 
predstavljajo kot eno od prednosti v primerjavi z javno veljavnim vzgojno-
izobraževalnim programom (Steiner,1987, Montessori, 2009 in Walters, 1989).  

V nadaljevanju se osredotočam na pregled v Republiki Sloveniji javno veljavnih 
vzgojno-izobraževalnih programov po posebnih pedagoških načelih (MIZS, 
zasebne osnovne šole). 

2.1.1 Montessori pedagogika  

Maria Montessori je Montessori pedagogiko razvila v Rimu pred več kot 100 leti. 
Najprej so ta posebna pedagoška načela upoštevali v vrtcih, kasneje pa tudi v šolah. 
Število šol s tovrstnim programom še vedno narašča, samo v ZDA jih je več kot 
5000 (Lillard in Else-Quest, 2006). V nadaljevanju bom predstavila nekaj osnovnih 
značilnosti montessori pedagogike. Te značilnosti so: posebni učni materiali,  
občutljiva obdobja, srkajoči um, poudarek na (učnem) okolju, pasivna vloga učitelja 
ter opisno ocenjevanje. 

Montessori pedagogika  temelji na predpostavki, da otrok za razvoj potrebuje delo, 
ki je podlaga za razvoj človekove osebnosti. Učni materiali v montessori šolah in 
vrtcih so privlačnega videza, z njimi pa otroci razvijajo tudi čutila (npr. zavezovanje, 
pretakanje, iskanje parov med ploščicami z na otip različnimi tkaninami ipd.). Veliko 
delajo z rokami, saj so roke organ človekovega uma in volje, s katerim deluje v 
okolju. »Njegov um se ne razvija na podlagi golega obstoja, ampak potrebuje svet 
stvari, ki mu služijo kot motivacija za delovanje« (Montessori, 2009, str. 190). Vsak 
material ima v naprej določen način uporabe, zato otrok teh materialov ne uporablja 
za domišljijske igre, temveč natančno upošteva navodila za njihovo uporabo. 

Montessori pedagogika trdi, da ima človek na svoji poti odraščanja posamezna 
občutljiva obdobja, znotraj katerih je priložnost, da razvije določeno spretnost oz. 
znanje (govor, izpopolnitev čutil, red, gibanje, skrb za majhne predmete in socialna 
zavest). V tem času je osredotočen na en element iz okolja. Če to obdobje 
zamudimo, posameznik izgubi interes za to področje in ga nikdar ne razvije do mere, 
do katere bi ga sicer lahko (primer je govor volčjih otrok).  

Otroci so v posameznih obdobjih kot gobe; vsrkajo vse, kar jih obdaja, v tem času 
si spoznano brez napora tudi dobro zapomnijo. V zgodnjih letih se otrok največ 
nauči takrat, ko se procesa učenja ne zaveda. To značilnost otroka M. Montessori 
(2008) poimenuje srkajoči um, ki je razlog zakaj ni vseeno, kakšno okolje otroka 
obdaja. Otrok bo namreč ponotranjil tisto, kar ga obdaja, in bo z njim ostalo za 
vedno. 

Odrasli mora okolje in svoje delovanje prilagoditi otroku, zato mora biti takšno, da 
se bo otrok lahko pokazal tak, kakršen v resnici je. M. Montessori (2008, 2009) meni, 
da z urejenostjo in odstranitvijo vsega odvečnega (t. i. ovir) v okolju pri otroku 
dosežemo večje zanimanje in boljšo koncentracijo. Pohištvo mora biti narejeno po 
meri otroka (nizke mize in omare, majhni krožniki, nizek umivalnik itd.). Prostori, v 
katerih je otrok, morajo biti svetli, skrbno urejeni, v njih mora biti veliko cvetja. V tako 
pripravljenem okolju lahko na dan pridejo običajno skrite značilnosti, otrok pa se 
lahko nemoteno razvija (Montessori, 2008, 2009). 
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Otrok ima prosto izbiro dela. Učitelj mu predstavi delo s posameznim materialom, 
nato pa učitelj postane opazovalec, ki sledi impulzom otroka. Slogan montessori 
pedagogike je pomagaj mi, da naredim sam. Učitelj torej otroku pripravi okolje in ga 
vodi na način, da bo lahko otrok sam opravil delo . Učitelj otroke budno spremlja in 
je tiha avtoriteta (Montessori, 2008, 2009). 

Učni proces poteka v umirjenem in sproščenem okolju, v katerem so otroci ocenjeni 
zgolj z opisno oceno. Učitelj formativno spremlja učenca, se z njim pogovarja, na 
koncu pa pisno predstavi učenčeve kognitivne, čustvene, socialne in motorične 
dosežke (Kordeš Demšar, 2010). 

2.1.2 Waldorfska pedagogika 

Waldorfska pedagogika izhaja iz antropozofije. Antropozofija je praktično znanje o 
človeku, ki jemlje človeka kot celoto. Ne osredinja se zgolj na otroštvo, temveč 
zajame celotno življenje in podaja konkretno in praktično znanje o njem. Poudarja, 
da izobraževanje, ki razvija le razum, na učence deluje ohromljujoče. S svojo 
pedagogiko želijo doseči razvoj otrokove srčne topline (Steiner, 1987). Poleg tega 
antropozofija ni omejena zgolj na vzgojo in izobraževanje, ampak posega tudi na 
področje zdravstva, kmetovanja, umetnosti, gibanja itd.  

Glavna otroška dejavnost je igra, ki je nujna je za zdrav razvoj njegovih življenjskih 
sil (Grobelšek in Kordiš, 2014). V waldorfski pedagogiki se držijo načela, da se otroci 
(vsaj do 6. leta) učijo le s posnemanjem, zato mora okolje otroku ponuditi primerne 
dražljaje, biti mora vzgojno. Tudi področje moralnega razvoja se razvija na podlagi 
opazovanja delovanja odraslih oz. okolice. Otroke odvračajo od uporabe sodobnih 
virov informacij, ker bi le-ti aktivirali višje procese mišljenja, zgodnja uporaba razuma 
pa otroku škodi. V času pubertete pride do otrokovega samozavedanja, po 21. letu 
pa se izoblikujeta posameznikova individualnost ter avtonomna moralna zavest. 
Waldorfska pedagogika posameznih razvojnih stopenj ne povezuje le s starostjo, 
ampak tudi s fiziološkimi spremembami (npr. izpad mlečnih zob) (Steiner, 1987). 
Poleg tega ne poudarja le usvajanja znanja, temveč tudi ohranjanje čudenja nad 
svetom, spoštovanje različnost, razvijanje različne spretnosti in občutek pripadnosti 
razredni in širši skupnosti (Grobelšek in Kordiš, 2014). 

V waldorfski pedagogiki zelo poudarjajo umetniško izražanje (risanje z voščenko, 
petje, recitiranje, slikanje, barvanje itd.) in učenje ročnih spretnosti (pletenje, šivanje, 
izdelovanje adventnih venčkov itd.). Ustvarjanje v otroku prebudi radovednost, 
postane bolj pozoren do okolja in ljudi, ki ga obdajajo. Poleg navedenega pa namen 
ročnih del ni zgolj v pridobivanju spretnosti in umetniškem ustvarjanju, ampak gre 
tudi za krepitev volje in učenje spopadanja z izzivi. Otroci pri ustvarjanju uporabljajo 
zgolj naravne materiale, kot so npr. les, volna, bombaž, čebelji vosek ipd. (Devjak 
idr., 2013). Učitelji snov podajajo slikovito in tudi s tem spodbujajo otrokovo 
domišljijo. Izogibajo se analitičnemu podajanju snovi, saj s tem dosežejo zgolj 
površinsko znanje. »Otroci morajo vsebino najprej doživeti, šele nato se iz doživetja 
izluščijo potrebna vedenja in znanja« (Grobelšek in Kordiš, 2014, str. 17). 

Naslednja posebnost waldorfske pedagogike je, da otroci učbenike tvorijo in 
oblikujejo sami. To so njihovi zapisi v zvezek, kjer ima oblika zapisa velik pomen. 
Waldorski pedagogi menijo, da se otroci največ naučijo s poslušanjem in preko 
slikovnega materiala, poleg tega pa učenega procesa ne želijo omejevati s snovjo 
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v učbenikih. Pri pisanju se aktivirajo določeni možganski centri, zaradi česar si otroci 
snov bolje zapomnijo.  

Devjak, Berčnik in Plestenjak (2013) menijo, da sta razvijanje domišljije ter prosta 
otroška igra iz antropozofskega stališča zelo pomembni. Zagovarjajo, da se med 
igro otroci ogromno naučijo in da je temelj za socialni razvoj otroka. Igrače so vedno 
narejene iz naravnih materialov (les, volna, lan, čebelji vosek itd.), otroci se z njimi 
poljubno igrajo in pri tem razvijajo domišljijo, socialne stike ter krepijo pogum za 
svobodno ustvarjanje. 

 

Devjak, Berčnik in Plestenjak (2013) menijo, da sta razvijanje domišljije ter prosta 
otroška igra iz antropozofskega stališča zelo pomembni. Zagovarjajo, da se med 
igro otroci ogromno naučijo in da je temelj za socialni razvoj otroka. Igrače so vedno 
narejene iz naravnih materialov (les, volna, lan, čebelji vosek itd.), otroci se z njimi 
poljubno igrajo in pri tem razvijajo domišljijo, socialne stike ter krepijo pogum za 
svobodno ustvarjanje. 

Poleg naštetega je posebnost waldorfske pedagogike evritmija, ki je v učnem načrtu 
predvidena v vseh razredih šolanja. »Evritmija (ki vključuje ostale elemente: npr. 
barvo skozi osvetlitev in oblačila) je artikulacija skozi gibe in kretnje rok, ki ji resnica 
duše v toku gibanja navdihne obliko« (Waldorfska šola Ljubljana, 2001). To je 
posebno gibanje, »vidni govor ali pesem«, ki ni smatran kot telovadba in ki vključuje 
tudi umetnost ter dojemanje prostora. Otroci se z gibom izrazijo, evritmijo pa štejejo 
kot duševno izkušnjo. Je več ko le delovanje na fizičnem nivoju. Pri izvajanju 
evritmije nosijo otroci posebna oblačila, ki so ohlapna in ne poudarjajo telesnosti 
(Waldorfska šola Ljubljana, 2001; Devjak idr., 2013). 

Učenje posameznih predmetov poteka v obdobjih, epohah. T. i. glavni predmet je tri 
do štiri tedne na urniku vsako dopoldne. Ko se posamezno obdobje zaključi, pride 
na vrsto nov predmet. Čas med obdobji primerjajo s presledkom med dvema 
dnevoma. To je čas za pozabljanje in »prebavljanje«. Učenci imajo zaradi strnjenosti 
boljši pregled nad predmetom, imajo občutek celovitosti, čutijo, da so nekaj dosegli 
(Lazar, 1997). 

V waldorfskih šolah in vrtcih želijo otrokom približati naravo, tako rastlinski kot 
živalski svet. Ukvarjajo se z vrtnarjenjem, učijo se o spoštovanju in ohranjanju 
okolja, spoznavajo fiziologijo živali ipd.  

Za waldorfsko pedagogiko je značilno prosto prehajanje iz razreda v razred (ne 
glede na usvojene cilje), ocenjevanje pa je v vseh obdobjih šolanja opisno.  

  



10 
 

3 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM »VZŽ« 

 

Uvodoma poglejmo, kako je nastal vzgojno-izobraževalni program »Vzgoja za 
življenje«. 

3.1 Zgodovina vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ« 

V Kaliforniji, blizu Nevada City-a, so leta 1968 ustanovili skupnost Ananda, tj. vesela 
skupnost. Sledijo jogijski filozofiji, se na različne načine dopolnjujejo in sodelujejo, 
pri tem pa ohranjajo vsak svoje delo in poslanstvo, ki ni nujno povezano s 
skupnostjo. Ker je vasica, v kateri živijo, nekoliko odmaknjena od mest, se je po 
nastanku Anande pojavila potreba po tem, da bi otroke vključili v vzgojno-
izobraževalni program. Prvo šolo, v kateri poučujejo po vzgojno-izobraževalnem 
programu »VZŽ«, je leta 1972 v Ananda Villag-u ustanovil Michael Nitai Deranja. 
Učencem je želel predati znanje za življenje, hotel jih je voditi k samo-spoznavanju, 
zadovoljiti potrebe posameznika in jih opremiti s tehnikami, s katerimi se bodo 
spopadali z izzivi v življenju. Pričel je s šestimi učenci, starimi med 4 in 8 let. Leta 
1986 je imela šola v starostnih skupinah od vrtca do osmega razreda skupno kar 68 
učencev. Sledile so še šola v Palo Altu, Portlandu, Seattlu, Assisiu in nazadnje v 
Ljubljani (Deranja, 1979; Walters, 1986). Leta 1979 je Michael Nitai Deranja izdal 
knjigo Art of Joyful Education, prvi opis šol, ki delujejo po vzgojno-izobraževalnem 
programu »VZŽ«. Kmalu za tem, leta 1986, je Donald Walters izdal knjigo Education 
for Life (slov. Vzgoja za življenje), v kateri je omenjeni pristop opisan. Nato sta sredi 
devetdesetih let Michael Nitai Deranja in Irene Schulman raziskovala, na kakšne 
načine bi najbolj učinkovito razvijali področje volje tudi pri srednješolcih, 1997 pa so 
že pričeli s prvo srednjo šolo (Education for Life; History). 

Prva osnovna šola, ki sledi programu »VZŽ«, se je v Sloveniji odprla v šolskem letu 
2013/14. V razredu je bilo 11 učencev, skupina pa je bila starostno heterogena (5–
8 let). Program se danes izvaja v prostorih Zavoda za slepo in slabovidno mladino 
Ljubljana. Razvija se tudi varstvo predšolskih otrok, ki sledi vzgojno-
izobraževalnemu programu »VZŽ«. Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je 
20. 10. 2016 sprejel sklep, da je osnovnošolski vzgojno-izobraževalni program po 
posebnih pedagoških načelih »VZŽ« javno veljaven. 

V Sloveniji potekajo tudi »VZŽ« izobraževanja, namenjena bodočim učiteljem, 
zainteresiranim staršem, učiteljem, ki učijo v javnih šolah, in drugim. Moduli potekajo 
skupinsko, udeleženci pa imajo tudi nekaj osebnih srečanj z vodjo izobraževanj, kjer 
lahko svojo izkušnjo in razumevanje še poglobijo.  

Osnovna šola, ki sledi vzgojno-izobraževalnemu programu »VZŽ«, sledi ciljem 
osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki so skladni z Zakonom o osnovni šoli. 
Za magistrsko delo najbolj ključen skupni cilj je »spodbujanje skladnega telesnega, 
spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja 
posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti« (ZOsn-UPB; Uradni list RS, št. 
81/2006, 2. člen). 

 

http://livingwisdom.org/philosophy/art%20of%20joyful%20education.pdf
http://edforlife.org/about-us/history/


11 
 

3.2 Organiziranost dela znotraj vzgojno-izobraževalnega 
programa »VZŽ« 

3.2.1 Organizacija pouka 

Pouk v šolah, ki sledijo vzgojno-izobraževalnemu programu »VZŽ«  ni strogo deljen 
na šolske ure, dolge 45 min, temveč dolžino učne enote sproti določa učitelj glede 
na zbranost učencev. Med učnimi enotami so daljši odmori, med katerimi se otroci 
spočijejo, se družijo in si naberejo energijo za pouk, ki sledi. Velik del pouka poteka 
zunaj, v naravi, poleg tega pa učenci v okviru pouka pogosto obiščejo ožjo in širšo 
okolico šole (npr. gledališče, muzej, knjižnico, park, gozd, kmetijo, drsališče, 
čebelnjak ipd.). 

3.2.2 Velikost in sestava učnih skupin/oddelkov 

V posameznih razredih je do 15 učencev, skupine pa so glede na starost učencev 
sestavljene heterogeno. Priporočeno je, da so v učni skupini otroci iz dveh do treh 
razredov. V razredu hkrati delujeta po dva učitelja, kar omogoča bolj individualen 
pristop do učenca in spremljanje razvoja posameznika (Program OŠ Lila, 2015). 

3.2.3 Didaktična priporočila 

Pomembno je, da učitelja obravnavane vsebine zanimajo in ga navdušujejo. Tako 
bo pri učencih prebudil radovednost in jih navdušil nad obravnavanim. Predmeti naj 
bodo med seboj čim bolj povezani in zaokroženi v smiselne celote.  

Pomembno je, da učitelja obravnavane vsebine zanimajo in ga navdušujejo. Tako 
bo pri učencih prebudil radovednost in jih navdušil nad obravnavanim. Predmeti naj 
bodo med seboj čim bolj povezani in zaokroženi v smiselne celote.  

V vseh fazah učnega procesa naj bo pouk prilagojen otrokom, sledi naj interesom 
in sposobnostim celotne skupine, njihove zamisli in želje pa naj bodo glede na dane 
možnosti upoštevane. Hkrati mora učitelj prepoznati in upoštevati individualne 
razlike med učenci ter trenutno energetsko stanje svojih učencev, pri poučevanju pa 
upošteva njihovo preferenčno orodje zrelosti (več v poglavju Spodbujanje 
celostnega razvoja otroka v vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ«). 

Učitelj različne trenutne situacije vpelje v pouk, jih ustrezno predstavi in izkoristi za 
napredovanje razvoja otrok, saj je aktualno dogajanje priložnost za rast učencev.  
Zato naj učenci novo snov spoznavajo neposredno in si pridobijo pristne izkušnje, 
kadar je le mogoče (Program OŠ Lila, 2015). 

3.2.4 Oblike in metode dela 

Učne metode niso v naprej določene. Učitelj jih oblikuje skladno s starostjo učencev, 
s tipi učencev, z njihovim predznanjem ipd. 

Predvsem v tretji triadi, pa tudi že prej, je pouk čim bolj usmerjen k projektnemu 
delu, saj starejši učenci aktivno sodelujejo z inštitucijami izven šole (Program OŠ 
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Lila, 2015). Učitelj učence usmerja k povezovanju med teoretičnimi in praktičnimi 
spoznanji, h generalizaciji usvojenega ter k uporabi novega znanja.  

Učitelj učence postopno vodi k vedno večjemu zavedanju lastnih učnih procesov, 
posledično pa k večji samostojnosti. Učenci morajo v okviru pouka pogosto 
sodelovati ter si med seboj predajati usvojena znanja in veščine. Najpogostejša 
oblika dela je ustvarjalno skupinsko delo ter samostojno delo, malo pa je pouka v 
frontalni obliki (Program OŠ Lila, 2015). 

3.2.5 Opisno ocenjevanje In formativno spremljanje otroka 

Opisno ocenjevanje ter formativno spremljanje otroka imata v vzgojno-
izobraževalnem programu »VZŽ« velik pomen. Učitelji staršem tedensko/mesečno 
pošiljajo informacije o otrokovem razvoju na različnih področjih, ocena ob koncu 
šolskega leta pa je prav tako opisna. Ocenjevanje v šoli ima več različnih namenov 
(Strmčnik, 2001). Prvi namen je informativna in administrativna funkcija, ki učiteljem 
in učencem ponuja povratno informacijo o stopnji doseganja zastavljenih ciljev. 
Druga funkcija je selektivna; omogoča nam, da učence razvrščamo v skupine glede 
na učno uspešnost. Tretja funkcija je pedagoško-motivacijska. Odvisna je od 
številnih dejavnikov in v osnovi je zunanja motivacija, ob ustrezni formativni oceni 
pa lahko učenca notranje motivira. Številčne ocene lahko privedejo v primerjanje, 
tekmovalnost, izločanje, ob neuspehih kvarijo otrokovo samopodobo itd. C. 
Razdevšek Pučko (1999) opozarja, da starši večkrat menijo, naj otroke na trdo 
življenje pripravijo že v šoli. Trdi, da se otroci, ki so samozavestni in si zaupajo, bolje 
znajdejo, medtem ko otroci, ki se nenehno borijo in tekmujejo z drugimi, živijo v 
strahu pred porazom. Ravno ta strah pred neuspehom lahko privede do tega, da 
učenec doseže manj, kot bi lahko. Namesto da bi otroke spodbujali k sodelovanju, 
jih posredno vodimo k individualizmu. Namen opisne ocene je spremljanje 
otrokovega napredka in podajanje povratnih informacij učencu, ne pa rangiranje 
otrok. Opisna ocena ponuja več informacij kot številčna ocena in navadno otrokom 
(in staršem) kaže smernice za naprej ter jih spodbuja k še večjemu napredovanju. 

Funkcija opisne ocene je predvsem analiza, ki je več kot zgolj opis. Ne vključuje le 
kognitivnih sestavin, ampak tudi nekatere pomembne socialne spretnosti. Poznamo 
dve vrsti opisne ocene, in sicer vnaprej sestavljene lestvice z različnim številom 
stopenj in individualne zapise za vsakega učenca posebej. Slednja je bolj primerna, 
saj je vsak učenec individuum in ne moremo vnaprej sestaviti lestvice, ki bi bila 
primerna za vse (Komljanc, 1997). Poleg preverjanja znanja učitelj, ki sledi načelom 
vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ«, sledi tudi napredku vsakega otroka na 
področju njegovega osebnega, socialnega ter duhovnega razvoja (razvoj 
posameznih orodij zrelosti). Hkrati je pomembno, da so ocene objektivne, ne 
vključujejo sodb ali domnev učitelja o učencu, da so verodostojne, pozitivno 
naravnane ipd. (Razdevšek Pučko,  1999). 

Če želi učitelj podati celostno in natančno končno opisno oceno, mora otroka 
pozorno spremljati skozi celotno leto. Del tega spremljanja so lahko formativna 
preverjanja, ki so pogosta individualizirana sprotna preverjanja, učenec pa po 
opravljenem preverjanju dobi ustrezno povratno informacijo. Povratna informacija 
učenca motivira za delo, pove mu, kaj je že usvojil in česa še ni, poleg tega pa 
ponuja konkretne usmeritve za nadaljnje učenje. Različne raziskave (Black, 2001, 
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v Razdevšek-Pučko, 2004; Huth in Narciss, 2000; Juriševič, 2001) so pokazale, da 
se s sprotnim preverjanjem in ustreznimi povratnimi informacijami otrok navaja na 
samorefleksijo, razvija metakognitivne sposobnosti, si oblikuje boljšo samopodobo, 
povečuje transfer usvojenega, poleg tega pa ima tudi večji občutek vključenosti v 
učni proces. Ocena ne sme vsebovati komentarjev, usmerjenih na učenca kot osebo 
(dober si) ali njegovo učno samovrednotenje (tega ne znaš). Lahko pa se tudi zgodi, 
da postane učenec od pomoči odvisen in je posledično manj samostojen in 
samozavesten, zato je pomembno, da formativnih povratnih informacij ni preveč 
(Razdevšek Pučko, 1999). 

V vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ« šolsko leto sestavljata dve ocenjevalni 
obdobji, ocene pa so v vseh triadah opisne (Program OŠ Lila, 2015). Učitelj otroka 
spremlja in preverja tekom celotnega učnega procesa, opisno oceno pa poda vsaj 
enkrat na ocenjevalno obdobje. V opisni oceni na koncu šolskega leta mora biti 
razvidno, ali otrok dosega standarde znanja v učnih načrtih. Učitelj ves čas sodeluje 
z otrokom in njegovimi starši. Učitelj poleg preverjanja učnih ciljev spremlja razvoj 
posameznih orodij zrelosti (glej 5. poglavje), poleg tega pa zabeleži tudi, koliko truda 
otrok vloži v določeno nalogo ter njegov napredek. 

 

3.3 Osnovna načela vzgojno-izobraževalnega programa 
»VZŽ« 

Eden izmed ciljev vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ« je »spremeniti 
izobraževanje v celovit proces – proces, ki povezuje učenje iz knjige z neposrednimi 
življenjskimi izkušnjami« (Walters, 1989, str. 5). Cilj je otroke naučiti umetnosti 
življenja ter jih hkrati splošno izobraziti. Podajanje znanja in veščin ni omejeno na 
teorijo, temveč je povezano z vsakdanjim življenjem, izhaja iz otrokom poznanega 
in jih vodi k preizkušanju in uporabi na novo usvojenega znanja. Teorija, ki je 
podkrepljena s praktično izkušnjo in s katero se lahko otrok na nek način poveže, je 
tista, ki bo z njim ostala celo življenje. Učitelji, ki delujejo po vzgojno-izobraževalnem 
programu »VZŽ« učence usmerjajo k razvijanju notranje motivacije za učenje in delo 
(Program OŠ Lila, 2015). 

Navedeni vzgojno-izobraževalni program otroke vodi k notranjemu zadovoljstvu, pri 
tem pa se ne omejuje zgolj na posredovanje moralnih vrednot in doseganje učnih 
ciljev. Na različne načine jih vodi k spoznanju, da je pomembno uživati v delu. Kadar 
nekaj počnemo z veseljem, bo delo tudi bolje opravljeno, kar na lastnih izkušnjah 
spoznavajo že v razredu, zgled pa so jim tudi učitelji in pomembni odrasli (starši), ki 
delujejo v skladu z načeli vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ« (Walters, 
1989). 

Vzgojno-izobraževalni program »VZŽ« temelji na naslednjih načelih, ki jih v 
nadaljevanju podrobneje razlagam: 

• širjenje učenčevega zavedanja,  

• spodbujanje učenčevega osebnega in duhovnega razvoja, 

• učenje v toku,  

• orodja zrelosti.  
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3.3.1 Širjenje učenčevega zavedanja 

Širjenje učenčevega zavedanja pomeni, da otrok tekom razvoja vedno bolj razume 
in sprejema, da ljudje živimo različne realnosti in imamo posledično različne poglede 
na svet. Cilj je, da otrok ne zgolj sprejme realnosti drugih in se jim podredi, temveč 
kritično presodi, ali so elementi skladni z univerzalnimi družbenimi normami in 
vrednotami in ali vodijo k širšemu dobremu za okolje in družbo (Program OŠ Lila, 
2015).   

Razvoj učenčevega zavedanja je postopen in skladen s Piagetovo teorijo 
spoznavnega razvoja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Otrok je sprva 
egocentričen in ne zmore zavzeti glediščne točke drugega. Ko otrok vstopa v fazo 
konkretno logičnih operacij, si že lahko predstavlja, kako nek objekt vidi oseba, ki 
zavzema drugo glediščno točko (Labinowicz, 1989). Razvoj poteka v obliki lijaka 
(glej Slika 1) od egocentrizma k vedno večjemu upoštevanju drugih in vedno 
večjemu zavedanju, da ljudje skupaj tvorimo kompleksen družbeni in duhovni 
sistem. Na zmožnost otrokovega zavedanja in sprejemanja subjektivne realnosti 
drugih vpliva tudi njegovo trenutno fizično in psihično počutje (Program OŠ Lila, 
2015).  

 

 

 

Slika 1. Posameznikov razvoj zavedanja in energetska stanja (Program OŠ Lila, 2015, str. 
12). 

Otrok za svoj razvoj zavedanja potrebuje zgled in usmeritve odrasle osebe. Učitelji, 
ki poučujejo po vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ«, so socialno zreli in 
zavestno sprejemajo in upoštevajo vse otroke, njihove družine in širšo okolico. 
Pomemben dejavnik je tudi energetsko stanje otroka in učitelja. Ljudje imamo že ob 
rojstvu različne temperamente, ki močno vplivajo na naše prevladujoče energetsko 
stanje. Nekateri so bolj aktivni, drugi pa bolj pasivni. Poleg temperamenta na 
trenutno energetsko stanje oz. količino energije otroka ali odraslega vplivajo psihični 
(sposobnost koncentracije, morebitne težave, ki nas obremenjujejo...) in fizični 
dejavniki (količina spanja, gibanja, ustrezna prehrana, dovolj zaužite tekočine...) 
(Program OŠ Lila, 2015).  
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Walters (1986) je različna stanja zavedanja in kakovost posameznikove energije 
opredelil s tremi stopnjami: 

• Pasivno stanje: Posameznik ima malo energije, je egocentrično usmerjen in v 
tem stanju ni sposoben zavedanja in upoštevanja perspektive drugih. Rečemo 
lahko, da je v težki energiji (ang. heavy). Ni motiviran za delo, ne sodeluje in 
je negativističen, išče načine, da bi se izognil neprijetnim posledicam. 

• Razpršeno aktivno stanje: Otrok je aktiven, vendar je njegova pozornost 
razpršena (ang. ego-active). Je nemiren, zaradi česar sodelovanje z njim ni 
enostavno. Motivirajo ga različne nagrade in spodbude zanj pomembnih 
odraslih. Zmožen je zavedanja perspektiv drugih, a jih, razen kadar ima od 
tega osebno korist, ne upošteva.  

• Zbrano aktivno stanje: Otrok ima veliko energije, hkrati pa je umirjen in zbran, 
njegova energija je lahka (ang. light). Uživa v procesu učenja in raziskovanju, 
pripravljen je na sodelovanje in po potrebi pomaga drugim. Sposoben je 
zavedanja perspektiv drugih jih tudi upošteva.  

Med navedenimi stopnjami ni jasne ločnice. So povezane, stanje otrokove energije 
in zavedanja pa se premika v obeh smereh. Učitelj mora ugotoviti, na kateri stopnji 
je trenutno energetsko stanje v razredu, in delati (otroke motivirati) v skladu s tem. 
Praviloma za dvig energije učencev pomagata humor in gibalna aktivnost (Walters, 
1986). »Pomembna naloga učitelja, ki poučuje po načelih »VZŽ« je, da učencem 
pomaga ustrezno aktivirati ter usmerjati lastno energijo, kar jim omogoča lažje 
sprejemanje učne snovi« (Program OŠ Lila, 2015, str. 14). Energetsko stanje 
posameznika in skupine učitelj hitro prepozna po njihovih medsebojnih interakcijah. 
Otroci z nizko ravnjo energije so pasivni, se odmikajo od drugih oz. z ostalimi nimajo 
prijetnih odnosov. Na drugi strani pa zbrani otroci z visoko stopnjo energije druge 
vključujejo v igro, so pozorni na razpoloženje vseh vpletenih, dajejo predloge in 
sooblikujejo dejavnosti (Program OŠ Lila, 2015; Walters, 1986). Učitelj mora 
upoštevati energetsko stanje posameznika in skupine kot celote ter skupino voditi 
do najvišjega možnega v določenem trenutku. Metode, s katerimi si pri tem pomaga, 
so odvisne od zanimanj, izkušenj in stanja učencev, hkrati pa tudi od učiteljeve 
osebnosti in njegovih interesov. Nobeno orodje za reševanje izzivov ni univerzalno, 
vsakega je treba prilagoditi posamezni učni skupini, njihovemu učitelju in danemu 
trenutku. 

3.3.2 Spodbujanje učenčevega osebnostnega in duhovnega 

razvoja 

Vzgojno-izobraževalni program »VZŽ« daje velik poudarek na posameznikov 
osebnostni in duhovni razvoj. Bistvo osebnostnega razvoja je, da otrok spoznava in 
udejanja sebe, svoja močna področja, interese, želje, čustva itd. Celotno življenje 
se spreminjamo in učimo, zato sta osebnostni in duhovni razvoj procesa, ki se ne 
zaključita ob koncu šolanja, temveč trajata celo življenje.  

Glavni cilji osebnostnega razvoja otroka v okviru vzgojno-izobraževalnega 
programa »VZŽ« so (Program OŠ Lila, 2015, str. 15): 

• graditi/razvijati notranjo moč produktivnega vplivanja na realnost sebe in 
drugih, 
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• oblikovati zdrave navade (prehrana, higiena, dnevne rutine), 

• zavestno izbirati stanje sreče oz. pozitivno razpoloženje, 

• gojiti pogum skozi svoje in družbene izzive, 

• širiti občutljivost za potrebe drugih, 

• sebe in druge bogatiti z umirjenostjo, 

• dvigati raven lastne energije (npr. ob utrujenosti ali zaspanosti), 

• živeti v resnici oz. vedno spoštljivo izražati svoje iskreno mnenje, 

• razvijati stalno miselno oz. umsko prožnost, 

• uriti sprejemanje različnih, drugačnih načinov razmišljanja, reševanja 
problemov ter rešitev, 

• graditi oz. sklepati produktivno sodelovanje in prijateljstvo z namenom 
obogatitve družbe. 

Cilji duhovnega razvoja ne sledijo nobeni religiozni usmeritvi. Dejavnosti za 
spodbujanje duhovnega razvoja so osredotočene na (Program OŠ Lila, 2015, str. 
15): 

• dvig lastnega zavedanja (zavesti), 

• zavedanje svetosti narave in življenja, 

• ozaveščanje lastnega notranjega razvoja oz. vzpostavljanje poglobljenega 
stika s sabo in drugimi.  

Glavni cilji duhovnega razvoja otroka v okviru vzgojno-izobraževalnega programa 
»VZŽ« so  (Program OŠ Lila, 2015, str. 15): 

• celostna prisotnost v sedanjem trenutku oz. dejavnosti (čuječnost, angl. 
mindfulness), 

• lastna umirjenost ob sprejemanju vseh raznolikosti oz. realnosti ljudi, okolij in 
situacij, 

• sposobnost uživati sam v tišini, 

• sposobnost ustaviti lastne misli in dejanja (se popolnoma sprostiti ter pridobiti 
nove ideje oz. navdih), 

• s svojimi sposobnostmi obogatiti družbo, sprva glede na lastne želje, nato 
glede na splošne potrebe sveta, 

• razviti sproščen in strokovno uspešen način življenja ter z lastnim delovanjem 
(zgledom) vplivati na radost in uspešnost širše družbe (dejavna vloga pri 
reševanju družbenih in socialnih problemov tako v svojem okolju in svoji državi 
kot tudi širše), 

• vzpostavljanje stanja radostne povezanosti z vsemi oz. z naravo skozi 
zaznavanje veličine, soodvisnosti, sobivanja in lepote. 

 
Za doseganje teh ciljev si učitelji in posledično učenci v vzgojno-izobraževalnem 
programu »VZŽ« pomagajo z različnimi dihalnimi vajami, sproščujočimi telesnimi 
vajami, izvajajo dejavnosti v naravi, vključujejo pozitivne misli, izvajajo skupne 
meditacije ipd. Učitelj sledi potrebam otrok in se trudi zaznati in izkoristi priložnosti 
za njihovo osebnostno rast. Otroci si pogosto nudijo medsebojno pomoč, s tem pa 
tudi širijo zavedanje za potrebe drugih, k čemur pripomorejo starostno heterogene 
skupine. 

Vzgojno-izobraževalni program ima v svojem programu dva dodatna predmeta, in 
sicer osebni razvoj ter razumevanje ljudi in sodelovanje. Pri teh predmetih se med 
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drugim tudi izpolnjuje načelo spodbujanja učenčevega osebnostnega in duhovnega 
razvoja. Več v podpoglavju z naslovom Vloga šole pri otrokovem čustvenem in 
socialnem razvoju. 

3.3.3 Učenje v toku 

Pomembno načelo vzgojno izobraževalnega programa »VZŽ« posebni postopek 
usvajanja znanja, t. i. učenje v toku, ki ga je Cornell (1989) razvil med poučevanjem 
o naravi, učitelji pa so ga prenesli tudi na poučevanje pri drugih predmetih. Bistvo je 
dvigniti raven učenčeve energije in jo nato osredotočiti na željeno učno področje. 
Učenje v toku je sestavljeno iz štirih korakov, trajanje in izvedba le-teh pa je vedno 
prilagojena otrokom.  

Prvi korak je spodbuditi ustrezno motivacijo v učencu, t. i. vzpostavitev 
navdušujoče klime. Učitelj mora najprej pripraviti dinamično, zabavno aktivnost, 
kar je pomembno še posebej takrat, ko je stanje energije skupine nizko. To je lahko 
kakšna igra, uganka, izziv ipd. Otroci tako sledeče učne aktivnosti sprejmejo z 
večjim navdušenjem, ker je raven energije visoka, pa si naučeno tudi bolje 
zapomnijo. Kadar je raven energije skupine visoka že na začetku učne enote, je za 
vzpostavitev ustrezne razredne klime dovolj, da učitelj pokaže navdušenje nad 
sledečim. Ko otroci zaživijo, postanejo aktivni in pokažejo veselje do dela, je čas za 
usmeritev njihove energije in pozornosti k učni snovi. Cornell (1989) ta korak 
poimenuje usmeritev energije v pozornost. V tej fazi učitelj učence usmerja, jim 
pomaga osredotočiti misli ter jih pripravi na snov, ki sledi. Naslednji korak je 
neposredna izkušnja s snovjo,  faza, v kateri otroci celostno, z več čutili in na 
različnih nivojih spoznavajo in raziskujejo novo snov. Poteka lahko skupinsko ali 
individualno. Znotraj tega koraka je tudi čas za utrjevanje in ponavljanje snovi. Na 
koncu pa sledi še deljenje znanja, izkušenj, občutkov. Otroci si izmenjajo 
doživetja ob raziskovanju, pokažejo si svoje izdelke, se pogovorijo o naučenem ipd. 
Na tak način se s temo še globlje povežejo, uvidijo, da ljudje stvari dojemamo in 
občutimo na različne načine, hkrati pa ponovijo in utrdijo pravkar spoznano oz. 
naučeno. Zadnja faza je lahko učitelju v pomoč tudi pri formativnem spremljanju 
učenca (Cornell, 1989; Program OŠ Lila, 2015). 

Velik poudarek je na osebnostnem razvoju in razumevanju ter sodelovanju z 
drugimi. Učitelj sledi potrebam otrok in se trudi zaznati in izkoristi priložnosti za 
njihovo osebno rast. K pogosti medsebojni pomoči pripomorejo starostno 
heterogene skupine, znotraj katerih si otroci veliko pomagajo. Vsak otrok ima 
močnejša in šibkejša področja. Otroci se dopolnjujejo in povsem običajno je, da drug 
drugemu pomagajo usvojiti določeno spretnost ali razumevanje. Poleg šolskega 
dela se razvoj na omenjenih področjih odvija tekom prostega časa. V šolah, ki 
delujejo po vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ«, dajejo velik poudarek 
skupinskim dejavnostim ter razvedrilu in prosti igri. Na ta način otroci pridobivajo 
socialne veščine, urijo se v upoštevanju lastnih in prijateljevih želja, v medsebojnem 
razumevanju, med prosto igro razvijajo domišljijo, hkrati pa so pogosto tudi fizično 
zelo dejavni. Prosti čas okvirno traja 45 min, kar daje otrokom priložnost, da v 
polnosti razvijejo igro in se zaigrajo. Otroci se zaigrajo sami, saj je pomembno, da 
niso ves čas vodeni in animirani, ampak da se znajo zaposliti brez usmerjanja 
odrasle osebe. Učitelj jih pri tem po potrebi usmerja in je pozoren, da se stvari 
razvijajo proti željenim ciljem in je počutje vseh pozitivno naravnano.  
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4 SPODBUJANJE CELOSTNEGA RAZVOJA OTROKA V 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU »VZGOJA ZA 

ŽIVLJENJE« 

 

Eno od osnovnih načel vzgojno-izobraževalnega programa »Vzgoje za življenje« so 
orodja zrelosti. To načelo predstavlja uravnotežen razvoj različnih področij 
otrokovega razvoja. Ker to načelo naslavlja osrednji del magistrskega dela, sem ga 
umestila v posebno poglavje. 

4.1 Orodja zrelosti  

Eno od osnovnih načel vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ« so orodja 
zrelosti. To načelo predstavlja uravnotežen razvoj različnih področij otrokovega 
razvoja. Ker to načelo naslavlja osrednji del magistrskega dela, sem ga umestila v 
posebno poglavje. 

4.1 Orodja zrelosti  

Vzgojno-izobraževalni program »VZŽ« celosten razvoja otroka udejanja s 
spodbujanjem razvoja štirih področij otrokovega razvoja. Walters (1986) posebej 
izpostavlja razvoj telesa, čustev, volje in uma. Vidi jih kot človekova orodja za 
delovanje in komunikacijo z okoljem. Odrasel in zrel človek mora do neke mere 
razviti vsa štiri področja svojega delovanja, da lahko deluje v vsakdanjem življenju. 
Cilj poučevanja po načelih »VZŽ« je načrtno razvijanje vseh štirih področij delovanja 
pri otroku z upoštevanjem, da ima vsak posameznik najverjetneje eno ali več 
preferenčnih področij, znotraj katerih lažje ali pa bolj spontano deluje v interakciji z 
okoljem. Ta področja oz. orodja zrelosti so telesno področje, čustveno in socialno 
področje, področje volje ter kognitivno področje. 

V razvojni psihologiji so prej navedena orodja zrelosti opredeljena s tremi temeljnimi 
področji razvoja: biosocialnim, kognitivnim in psihosocialnim (Pergar Kuščer, 1999, 
2005; Smrtnik Vitulić, 2011). A. Woolfolk (2002) psihosocialni razvoj razdeli na dve 
področji, in sicer na področje osebnostnega razvoja in na področje socialnega 
razvoja. Biosocialno področje se nanaša na rast in telesne spremembe. Nanj 
vplivajo motorične spretnosti otroka, trajanje dojenja, spodbujanje drznosti itd. 
Kognitivno področje vključuje mentalne procese. To so zaznavanje, predstavljanje, 
presojanje, spomin in jezik ter procesi, ki jih uporabljamo pri mišljenju, odločanju in 
učenju. Psihosocialno področje zajema čustveni, osebnostni in socialni razvoj. 
Osebnostni razvoj (Woolfolk, 2002) zajema spremembe v osebnosti, ki jih povzroči 
dozorevanje. Socialni razvoj pa se nanaša na postopno spreminjanje načinov 
posameznikovih interakcij z drugimi. Prav za to področje razvoja ima okolica 
(družina, družba, kultura) osrednji pomen. M. Peček Čuk in I. Lesar (2009) 
omenjata, da izobraževanje in razvijanje sposobnosti posegata na kognitivno in 
psihomotorično področje osebnosti. Celotno dogajanje v šoli razdelita na vzgojo v 
ožjem in vzgojo v širšem pomenu besede. Vzgoja v ožjem pomenu besede zajema 
oblikovanje otrokove osebnosti na področju čustev, motivacije, volje, stališč, navad, 
moralnih vrednot, prepričanj in interesov, vzgoja v širšem smislu pa oblikovanje 
človekove osebnosti kot celote. Vzgoja v širšem smislu je vsota izobraževanja in 
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vzgoje v ožjem smislu (Peček Čuk in Lesar, 2009). Odrasel in zrel človek mora do 
neke mere razviti vsa tri (biosocialno, kognitivno in psihosocialno) oz. štiri (telesno, 
kognitivno, čustveno-socialno področje ter področje volje) področja svojega 
delovanja, da lahko uspešno deluje v vsakdanjem življenju. 

Vedno bolj se poudarja, da socialni dejavniki razvoja vplivajo na kognitivni razvoj 
(Pergar Kuščer, 2005 in 1999). Tudi biologistično orientirani Piaget je verjel, da 
določene socialne interakcije stimulirajo mentalne dosežke ter spodbujajo 
kognitivne spremembe (Smrtnik Vitulić, 2004). Pri oblikovanju vzgojnega (beri: 
vzgojno-izobraževalnega) koncepta je potrebno upoštevati zakonitosti otrokovega 
razvoja (Peček Čuk in Lesar, 2009). Otrok gre skozi obdobja, v katerih v večji meri 
deluje (se izraža) preko posameznega orodja zrelosti. 

Različna področja razvoja (telesno področje, čustveno in socialno področje, 
področje volje ter kognitivno področje) bom opisala ločeno, seveda pa so med seboj 
tesno povezana in prepletena. Vrstni red obdobij razvoja posameznih »orodij 
zrelosti« se ujema z razvojem možganov. »Del korteksa, ki nadzoruje motorične 
gibe, se razvije prvi, nato sledijo področja, ki nadzorujejo kompleksne čute, kot sta 
vid in sluh, zadnji pa se razvije čelni reženj, ki nadzoruje procese mišljenja višjega 
reda« (Berk, 2000, v Woolfolk, 2002, str. 26). Pedagogika Marie Montessori govori 
o t. i. občutljivih obdobjih. To so obdobja, znotraj katerih je otrok najbolj dovzeten in 
motiviran za razvoj na nekem področju. Če se to obdobje zamudi, otrok izgubi 
specifično občutljivost in željo za te dejavnosti, kar pa slabo vpliva na njegov razvoj. 
Prvo občutljivo področje je senzorna percepcija. Začne se ob rojstvu in traja nekje 
do 5. leta. To je čas, ko naj bi otrok spoznaval svet z vsemi čutili. Vzporedno poteka 
razvoj na področju govora. Če želi človek razviti govor, mu mora biti izpostavljen v 
času do 5. leta. Otrok človeški govor loči od drugih zvokov, nanj je pozoren in ga 
posnema. Med 1. in 3. letom je obdobje vzpostavitve notranjega reda. Zunanji red 
da otroku možnost za oblikovanje svojega notranjega reda ter organizacije. 
Pomembno je, da so stvari na svojem mestu, da imajo dogodki stalno zaporedje 
ipd. Okrog 2. leta se pojavi občutljivo obdobje za podrobnosti. V tem času otroci 
opazijo malenkosti, dalj časa se lahko zadržijo pri eni dejavnosti (npr. opazovanje 
žuželke), pri tem pa urijo zmožnost koncentracije. Med 2. in 4. letom otrok pridobiva 
nadzor nad koordinacijo telesa. Spoznava, kaj vse zmore in večkrat ponavlja enake 
gibe. Zadnje obdobje je obdobje občutljivosti za socialne odnose. Prične se, ko je 
otrok star približno dve leti in pol, konča pa se po petem letu. Sledi razvoj na 
kognitivnem področju.   

Vzgojno-izobraževalni program »VZŽ« (Deranja, 1980) v prvi fazi otrokovega 
razvoja (do 6. leta) poudarja spoznavanje s čutili in obvladovanje telesa. V drugi fazi 
(med 6. in 12. letom) se otrok najlažje in najbolj učinkovito uči preko čustev, izkušenj 
in socialnih stikov, med 12. in 18. letom pa sledi obdobje intenzivnega dela na volji 
(storilnostni motivaciji). Razvijanje le-te vključuje razne telesne, intelektualne, pa 
tudi socialne izzive ter aktivno vključevanje v različne projekte. Po 18. letu pride čas 
za intenzivno delo na kognitivnem razvoju. Poleg  zapisanega sosledja področij 
razvoja je ključno upoštevanje učenca kot posameznika z vsemi individualnimi 
posebnostmi. Deranja (1980) meni, da v razredu vlada občutek harmonije takrat, ko 
so vsa štiri »orodja zrelosti« v celotnem učnem procesu zastopana uravnoteženo. 

»Človekova naravna težnja je, da je notranje motiviran, radoveden, da želi razvijati 
in izkazovati svoje sposobnosti in veščine, se učiti ter pridobivati nova znanja« 
(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 43), vendar žal ni vedno tako. Veliko otrok 
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in mladostnikov »se izklopi« oz. se fizično umakne iz aktivnega bivanja v 
vsakodnevnem življenju ter se ne vključuje v sodelovanje v šoli in pri pouku. Razlog 
ni le v genetski predispoziciji (Ryan in Deci, 2000, v Puklek Levpušček in Zupančič, 
2009), temveč jim manjkajo vrednote ali pa ne dobijo iniciative, da bi svojo energijo 
uporabili konstruktivno (Walters, 1986). Kadar v življenju ne vidiš smisla, se iz njega 
umikaš ali pa postaneš destruktiven. Če se želimo temu izogniti in otroku pustiti, da 
se razvije do svojih potencialov, se je potrebno približati posamezniku in njegovi 
stopnji razvoja na vseh ravneh. Učenci pa imajo, ne glede na obdobje, lastno 
preferenčno področje razvoja, oz. orodje zrelosti kot ga poimenuje Walters (1986). 
To je področje razvoja, ki je osebi najbližje, se na tem področju najhitreje razvija oz. 
to orodje najbolj učinkovito uporablja pri interakciji z okoljem ter pri tem običajno tudi 
najbolj uživa. Da otrok doseže svoj maksimum, pa ni dovolj, da usvoji visoke cilje 
zgolj na enem od področij otrokovega razvoja. Učitelj lahko to področje uporabi tako, 
da preko njega enakovredno razvija tudi ostala področja. Da ugotovimo otrokovo 
preferenčno orodje razvoja, ga moramo dobro opazovati. Ugotoviti moramo, kaj rad 
počne, in analizirati motive za to početje. Za enako aktivnostjo se skrivajo povsem 
različni motivi, ljudi spodbujajo različni dejavniki. Učenec npr. zelo rad pleza po 
drevesih. Zakaj? V nadaljevanju so navedeni nekateri predlogi: 

• ker mu gibanje veliko pomeni in mu samo plezanje predstavlja užitek, 

• ker uživa v ptičjem petju in pogledu z drevesa, 

• ker mu splezati na drevo predstavlja izziv, 

• ker rad raziskuje različne drevesne vrste in med plezanjem opazuje njihovo 
lubje, gostoto vej, njegove prebivalce ipd. 

Puklek Levpušček in Zupančič (2009, str. 43) navajata, da lahko otroci »delujejo, 
ker jih nekaj zanima zaradi dejavnosti same, ker iščejo novosti in izzive, želijo 
razvijati svoje zmožnosti, se učiti in raziskovati«. Nekatere pritegnejo pretanjeni 
občutki, druge spodbudi izziv njihovi volji, spet tretji so telesno usmerjeni itd. Ko 
ugotovimo, zakaj je določena aktivnost otroku ljuba, moramo preveriti, ali so mu 
ljube tudi druge aktivnosti, kjer je prisotno enako vodilo. Ko se učitelj o vzvodu za 
priljubljenost aktivnosti pri učencu večkrat prepriča, lahko otroku nove vsebine 
približa na njemu bližji način. Poišče aktivnosti, ki so lahko nekaj popolnoma 
drugega kot plezanje, vendar z njimi aktivira otrokovo preferenčno orodje zrelosti. 
Če mu plezanje predstavlja izziv, mu učitelj izzive postavi tudi pri obravnavani učni 
temi, hkrati pa stimulira tudi ostala področja razvoja (Walters, 1986). 

Deranja (1980) meni, da naj bi bil otrok energičen (področje fizičnega razvoja), 
samo-discipliniran (področje razvoja otrokove volje), družbeno kritičen (kognitivno 
področje razvoja) in zavesten ter sočuten (čustveno in socialno področje otrokovega 
razvoja).  

4.1.1 Telesni razvoj 

Človek se lahko izraža samo skozi gibanje (govor se v tem primeru zaradi velikega 
vključevanja mišic pojmuje kot gibanje) (Montessori, 2009). Telesni razvoj, ki v tem 
delu zajema telesni in gibalni razvoj, je najbolj intenziven ravno v prvih letih življenja 
(Waldorfska pedagogika, pedagogika Marie Montessori, vzgojno-izobraževalni 
program »VZŽ«). Pri večini otrok ta poteka v določenem zaporedju, hitrost razvoja 
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pa je od posameznika do posameznika različna. Otroci usvajajo določene gibe, ki 
jih nato vedno bolj povezujejo v celovite sisteme gibalnih dejanj (npr. hoja) 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Prva stvar, ki se jo mora otrok naučiti, je 
»obvladovanje« svojega telesa. Otrokom moramo ponuditi veliko priložnosti za 
spoznavanje in ozaveščanje svojega telesa in razvijanje različnih čutov (Pergar 
Kuščer, 2005). Otrok se v zgodnjih letih najlažje uči z gibanjem. V tem času otrok 
razvija čute, z njimi spoznava svet okoli sebe in kaže interes za razvoj na telesnem, 
motoričnem in jezikovnem področju. Dva največja mejnika povezana z gibanjem sta 
v tem obdobju pričetek hoje in govora, kjer govor ne pomeni zgolj posnemanja za 
odraslim. Otrok je najprej dolgo opazoval in shranjeval v spomin, nato pa naučeno 
reproduciral na svoj način (Montessori, 2009). Na telesno rast vpliva genska 
predispozicija. Na to, v kolikšni meri se bo otrok dejansko razvil, pa močno vplivajo 
tudi okoljski dejavniki. Najpomembnejši okoljski dejavniki so prehrana, gibalne 
dejavnosti, podnebne spremembe, bolezni ter tudi poškodbe (Videmšek in Pišot, 
2007). Gibalni razvoj je proces nadgrajevanja fine in grobe motorike ter razvoj 
gibalnih spretnosti, »kar je rezultat interakcije med genskimi in okoljskimi vplivi« 
(Videmšek in Pišot, 2007, str. 39). Posebno v otroštvu, pa tudi v kasnejših obdobjih 
življenja, je daljše obdobje brez gibalne aktivnosti zelo škodljivo. Pri otroku lahko 
vpliva celo na počasnejšo rast kosti in zaostajanje v celotni rasti. V tem obdobju se 
otrokovo telo hitro spreminja in to je čas za razvijanje grobe in fine motorike. Že 
dojenčki imajo razvit oprijemalni refleks, nekje do 5. meseca pa pridobijo 
sposobnost hotnega poseganja po predmetih. Prijemanje predmeta ima velik vpliv 
na otrokovo zanimanje za svet in na njegove znanje o njem.  

Raziskave kažejo, da je napredovanje v spretnostih uporabe roke tesno povezano 
z napredovanjem v kogniciji tako v fizičnem kot socialnem svetu (Montessori, 2008). 
Tudi Freud je v svoji psihoanalitični teoriji izpostavil, da ima gibanje na vseh stopnjah 
otrokovega osebnostnega razvoja pomembno funkcijo, velik pomen pa mu je 
pripisal tudi pri razvijanju kognitivnih procesov (Videmšek in Pišot, 2007). Otrok svoj 
»um razvija s pomočjo gibanja« (Montessori, 2009, str. 169). Fizična aktivnost vpliva 
na psihično in fizično zdravje človeka, na boljšo notranjo motivacijo, poleg tega pa 
pozitivno vpliva na njegove akademske dosežke (Rahi, 2009). Gibanje izboljšuje 
zmožnost koncentracije, močna pozitivna korelacija pa se pokaže tudi pri bralnem 
razumevanju (ang. reading comprehansion). Številne raziskave (Scherer, 2010;  
Trost, Van Der Mars, 2010; Bloomberg, 2009) potrjujejo, da se fizična aktivnost pred 
testiranjem odraža pri večji natančnosti reševanja testa, posebno pri težjih nalogah. 
Prosto in vodeno gibanje, čeprav na račun časa za pouk, vodi do boljših akademskih 
rezultatov. Ugotovili so tudi, da po teku na tekalni stezi možganski potenciali delujejo 
drugače. Pozitivni učinki gibanja se kažejo tudi pri boljšem socialnem in moralnem 
razvoju otroka (Dwyer, Sallis, Blizzard, Lazarus in Dean, 2001). 

Otroci potrebujejo čim več gibanja (Bauer, 2011; Montessori, 2009). Gibanje naj bo 
čim večkrat izvedeno zunaj, na svežem zraku. Otrok je od 2. do 7. leta v obdobju, 
ki mu pravimo temeljna gibalna faza. V tem času aktivno preizkušajo svoje 
zmožnosti, odkrivajo, kaj vse njihovo telo zmore itd. Do 7. leta naj bi namreč usvojili 
večino temeljnih gibalnih spretnosti (osnovne stabilnostne, lokomotorne in 
manipulativne spretnosti). Po sedmem letu otrok preide v obdobje specializirane 
gibalne faze. Gibanje postane bolj nadzirano, hitro in natančno. Otrok v tem obdobju 
potrebuje pestro izbiro gibalnih aktivnosti, s katerimi enostavne gibalne vzorce 
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povezuje v kompleksnejše, se uri v vse krajšem reakcijskem času in izboljšuje 
nadzor nad gibanjem (Videmšek in Pišot, 2007).   

4.1.1.1. Vloga šole pri spodbujanju telesnega razvoja 

V šoli lahko več gibanja učencem omogočimo tako, da večina prostega časa poteka 
zunaj in da so ure športa kar se da aktivne. Durlak (1997) poleg gibanja v smislu 
športa zagovarja aktivne metode poučevanja, kjer učenci fizično upravljajo z (učnim) 
materialom. 

Zdrav življenjski slog, ki poleg velike količine gibanja vključuje dovolj spanca, zdravo 
prehranjevanje, zadostno količino zaužite tekočine, svež zrak ipd., izboljša kvaliteto 
življenja, le-tega podaljša, hkrati pa prinaša manjše tveganje za kronične bolezni. 
Prehranske navade se začnejo oblikovati že pri otrocih. Podhranjenost vpliva na 
slabši kognitivni razvoj, večjo dovzetnost za različne bolezni, učenci so v šoli večkrat 
odsotni itd. Na drugi strani pa je vse večji problem (tudi pri otrocih) debelost. Ta 
vpliva na večje tveganje za različne bolezni (povišan holesterol, diabetes tipa 2, 
ortopedske težave, visok krvni pritisk) ter na slabšo samopodobo in s tem slabšo 
socialno vključenost. Debelost v otroštvu je žal tudi močno povezana z debelostjo v 
kasnejših življenjskih obdobjih (Bauer, 2011). Na debelost pa poleg  količina in vrsta 
zaužite hrane vpliva tudi količina in vrsta zaužite pijače. Sladki sokovi vsebujejo 
ogromno količino sladkorja, po zaužitju pa nimamo občutka, da smo zaužili toliko 
kalorij (Department of Nutrition at Harvard School of Public Health, 2016). Pomembno je, 
da se otroke od malih nog z zgledom in ozaveščanjem usmerja k zdravemu načinu 
prehranjevanja. Učitelj je tisti, ki lahko otroka med poukom večkrat napoti k pitju 
vode. Zadostna količina zaužite čiste vode ne prispeva le k boljšemu zdravju, 
temveč izboljša akademske dosežke (Wadan, 2012). Učitelj je tisti, ki otroke lahko 
navaja na počasen tempo uživanja hrane, med prehranjevanjem učence usmerja k 
tišini ter njihove misli usmerja k hrani. Zgodnja leta so čas, ko otrok pridobiva navade 
in vzorce delovanja. Zavestno moramo živeti v skladu z zdravim stilom življenja, saj 
na ta način skrbimo za zdravje in dobro počutje prihodnjih generacij.  

Ustrezno gibalno razvit otrok ima boljše možnosti za oblikovanje novih spoznanj, za 
razvoj socialnih veščin, poleg tega pa se v svojem telesu bolje počuti in prispeva k 
lastni preventivi pred vplivi sodobnega življenjskega sloga (Videmšek in Pišot, 
2007). 

4.1.2  Socialni in čustveni razvoj 

M. Montessori (2009) meni, da moramo poleg telesnega pri otroku upoštevati tudi 
duševno življenje. Otrok že od prvih trenutkov po rojstvu doživlja in izraža vsa 
temeljna čustva (veselje, zanimanje, presenečenje, strah, jezo, žalost in gnus). S 
časom postajajo ta čustva manj intenzivna, zato so otroci kasneje sposobni boljšega 
obvladovanja, čustva pri sebi in drugih vedno bolje prepoznajo in se vedno 
pogosteje socialno sprejemljivo odzivajo nanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 
2004; Videmšek in Pišot, 2007). V procesu socialnega in čustvenega učenja (ang. 
social and emotioanl learning) učenec usvoji prepoznavanje in obvladovanje lastnih 
čustev, vedno bolj si zna postaviti ustrezne cilje, ki jih s pomočjo volje, znanja, 
sodelovanja ipd. tudi usvoji (Durlak, 2011). Spodbujamo ga, da postaja vedno bolj 
sposoben zaznavanja in upoštevanja perspektive drugih, poleg tega pa z njimi gradi 
in ohranja pozitivne odnose. 
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Okoli 6. leta je otrok že pripravljen na večje poudarjanje učenja, ki temelji na  čustvih 
in občutkih. To je obdobje »čaščenja junakov«, čas za mite in legende, kar zagovarja 
tudi waldorfska pedagogika, poleg tega pa je to tudi obdobje stalnega posnemanja 
(Devjak idr., 2013). V tem času lahko otroku v podobi domišljijskih ali stvarnih oseb 
predstavimo pozitivne, ustvarjalne in vztrajne like, osebnosti, ki so šle do skrajnih 
meja človeških sposobnosti in ki si jih pogosto vzamejo za vzor (Walters, 1986). V 
razvojni psihologiji je to področje obravnavano kot psihosocialni razvoj, ki zajema 
čustveni, osebnostni in socialni razvoj (Pergar Kuščer, 2005). Otroci navadno 
gledajo na prihodnost pozitivno in so polni entuziazma (Walters, 1986). Prav to pa 
je tudi obdobje, v katerem lahko neuspeh in nesprejetost v šoli otroka usodno  
zaznamujeta oz. vplivata na njegovo osebnost (Pergar Kuščer, 2005). 
 

Eden od ciljev v tem obdobju je, da se otrok nauči prepoznavati, razumeti ter 
uravnavati neprijetna čustva. H. Smrtnik Vitulić (2004) navaja, da otroci v zgodnjem 
otroštvu prepoznavajo čustva, ki so pomembna za zadovoljevanje njihovih potreb, 
najprej pri njihovih najbližjih. V obdobju srednjega otroštva otroci že razumejo, da 
na trajanje in intenzivnost doživljanja čustev vpliva posameznik sam ter da se lahko 
ljudje razlikujejo v doživljanju in izražanju čustev v enaki situaciji. Velik korak  v 
razvoju uravnavanja oz. nadzora čustev predstavlja začetek govora (Smrtnik Vitulić, 
2004). Od takrat naprej lahko posameznik poleg telesne govorice za izražanje 
čustev uporablja tudi besede. Pomembno je, da otroka naučimo ločevanja med 
»čutim« in »sem«. Če se bo otrok istovetil s trenutnimi stanji, lahko to počasi 
postane del njegove samopodobe. Prav tako je s predstavo o drugih. Ko se otroka 
npr. razjezi zaradi (po njegovem mnenju) neupravičenega vedenja druge osebe, 
lahko to osebo označi za »slabo, nesramno, grdo«. Po drugi strani pa se lahko 
zaveda, da je bilo to dejanje sicer slabo, vendar razume osebo ločeno od samega 
dejanja. Otrok lahko s tem uvidom sam izbira, kam bo usmeril pozornost (na dejanje 
ali osebo) tako pri drugih kot pri sebi. Otroke lahko privedemo do izkušnje, preko 
katere spoznajo, da imajo možnost izbiranja. Sami se odločajo, kako in kdaj bodo 
reagirali, hkrati pa vedo, da čustva pridejo in minejo. Otroke lahko naučimo, da 
prepoznavajo občutja in čustva, ki jih doživljajo, če jih večkrat vodimo do 
natančnega in poglobljenega razmišljanja o  njih. Vse to je del procesa, saj se otrok 
tega ne nauči čez noč. Naloga staršev in učiteljev je, da otroka vodijo do spoznanja, 
da ljudje nismo »žrtve« svojih občutij, podob, čustev, temveč se vedno sami 
odločamo, kako bomo mislili in čutili o svojih izkušnjah. S tem zavedanjem bo otrok  
opremljen za premagovanje življenjskih izzivov (Siegel in Payne Bryson, 2013; 
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Šolski otroci že ločijo med doživljanjem čustva 
in njegovim izražanjem in razumejo povezavo med tema dvema procesoma. Prav 
tako so vedno bolj sposobni posamezno čustvo prepoznati pri sebi in drugih. Otroci 
si na poti odraščanja želijo prijateljstev in odobravanja okolice, zato se z leti vedejo 
vedno bolj prosocialno, sposobni so razumevanja perspektive drugega, izražajo 
vedno manj agresivnega vedenja in se pogosteje vedejo na socialno sprejemljiv 
način (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Čustva so nekaj, čemur ne moremo 
pobegniti. Če jih na enem področju zatremo in potlačimo, bodo na dan prišla nekje 
drugje. Namesto zatiranja je prav, da jih spoznamo in se jih naučimo uporabljati kot 
življenjsko orodje za doseganje zrelosti (Walters, 1989).  

Skozi zgodovino so različne kulture verjele v to, »da je srce ključ do kognicije, 
motivacije, osebnega in duhovnega razvoja« (Arguelles, McCarty in Rees, 2003, str. 
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13). Aristotel je celo dejal, da vzgoja uma brez vzgoje srca sploh ni vzgoja. Mnoge 
antične civilizacije so razlagale čustva in um kot dve obliki človekove inteligentnosti, 
ki lahko delujeta neodvisno druga od druge, vendar je bolje, če sta povezani in med 
seboj komunicirata. Ta perspektiva se je odražala v jeziku, medicini, pisavi, 
umetnosti in duhovnosti teh civilizacij. Z razsvetljenstvom, industrijsko revolucijo, 
začetki kapitalizma, z vzponi in padci moderne znanosti, je zahodna družba 
postopno začela pripisovat dominantnejšo vlogo kognitivnemu področju nad 
ostalimi področji otrokovega razvoja. To se že več kot dve stoletji odraža tudi v 
šolstvu. Da »mislimo s srcem«, že nekaj časa ni le metafora, temveč je resničen 
fenomen (Mercogliano in Debus, 1999). Preseneča dejstvo, da je od 60 do 65 % 
celic, ki sestavljajo srce, živčnih in ne mišičnih, in so enake celicam, ki sestavljajo 
možgane. Srčni utrip ni ves čas enakomeren. Negativna čustva, stres, različne 
frustracije ipd. povzročajo, da je ritem neenakomeren. Enakomernost oziroma 
neenakomernost živčnih impulzov in srčnega utripa vpliva na delovanje možganov. 
Kadar le-ti ne delujejo harmonično, so procesi mišljenja višjega reda okrnjeni 
(Arguelles, McCarty in Rees, 2003). Učenec torej, tudi zaradi povezave med srcem, 
živčevjem in možgani, za razvoj in delovanje kognitivnega področja razvoja 
potrebuje pozitivno in prijetno okolje, v katerem pogosto doživlja pozitivna čustva. 
Poleg tega se spodbujanje socialnega in emocionalnega učenja odraža v manjšem 
pojavljanju problematičnega vedenja, manj odvisnostih od različnih substanc, 
pojavlja se manj nasilja ipd. Na izražanje nasilnega vedenja vpliva stopnja razvitosti 
domišljije posameznika. Če je otrokova domišljija bolj razvita, tudi v konfliktnih 
situacijah najde več načinov reševanja, ti pa so navadno manj agresivni 
(Mercogliano in Debus, 1999). Nekje med šestim in dvanajstim letom je torej pravi 
čas za zgodbe in učenje preko njih. Na domišljijo posredno vplivajo mediji (telefoni, 
televizija, računalniki itd.), ki pritegnejo otrokovo pozornost, mu posredujejo »lažne« 
alarme in tako vplivajo na neenakomerno bitje srca. Posledice se na različne načine 
odražajo na otrokovem čustvenem področju razvoja, poleg tega pa otrokovi 
možgani namesto kot celota delujejo kot ločene komponente. 

4.1.2.1 Vloga šole pri otrokovem čustvenem in socialnem razvoju 

V zadnjih desetletjih se je otroštvo močno spremenilo. Na vzgojo otroka ima 
skupnost (širša družina in ljudje v okolici) vedno manjši vpliv, hkrati pa je socialni 
pritisk na družine večji. Otrok je pridobil dodatne možnosti za pridobivanje informacij 
in znanja, zato učitelji niso več edini vir, nosijo pa odgovornost za to, kako bodo to 
znanje otroku posredovali. Pomembno je, da odrasli ohranja določene moralne 
vrline«. Ni dovolj, da se učitelj za svoj poklic le formalno izobrazi, temveč mora 
neprestano zavestno delati na sebi, saj mora biti notranje pripravljen na delo z otroki 
(Montessori, 2009). Različne raziskave (npr. Durlak idr., 2011; Greenberg idr., 2003; 
Ragozzino idr., 2003; Scherer, 2012) izpostavljajo pomen socialnega in čustvenega 
razvoja učencev v povezavi z njihovim šolskim delom in učnimi dosežki. Socialnih 
spretnosti otrok ne more razviti sam, kljub temu da ima določen potencial. saj je 
razvoj teh spretnosti v veliki meri odvisen od okolja tj. izkušenj v zgodnjem obdobju 
življenja. Otrok potrebuje interakcije z drugimi, z vrstniki, starši in ostalimi 
pomembnimi odraslimi. Od tretjega leta naprej otroci vedno več časa preživijo z 
drugimi otroki, manj pa z odraslimi (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Pergar 
Kuščer (2005) poudarja, da otroku razredna skupnost ponuja veliko možnosti za 
nadaljnji socialni razvoj. Učenci se čustveno, emocionalno in tudi kognitivno hitreje 
razvijajo v okolju, ki ga lahko sooblikujejo in h kateremu se čutijo pripadni,. Tisti z 
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več samozavedanja in razvito boljšo samopodobo so se pripravljeni bolj potruditi in 
se soočiti z izzivi (Durlak, 2011). Učenec bo bolj verjetno nadaljeval s šolanjem, če 
se bo v razredu prijetno počutil in bo v njem socialno sprejet (Scherer, 2012). Učenci, 
ki so deležni socialnega in čustvenega učenja ter imajo socialne in čustvene potrebe 
zadovoljene, oblikujejo bolj pozitivno stališče do sebe in drugih ter do šole, 
izkazujejo pa tudi manjšo agresivnost (Durlak idr., 2011). »Otrok, ki je upoštevan in 
sprejet, vidi smisel v prizadevanju za boljši uspeh in boljše odnose z vrstniki« 
(Pergar Kuščer, 2005, str. 26). Učenci, pri katerih so čustvene in socialne spretnosti 
načrtno razvijali, so akademsko uspešnejši (Greenberg idr., 2003). Otroci, ki so bolj 
napredni tudi na gibalnem, intelektualnem in čustvenem področju, praviloma hitreje 
napredujejo tudi v socialnem razvoju. (Videmšek in Pišot, 2007). Poudarek na 
skrbnem odnosu med učiteljem in učencem pa ni vezan le na šolo, temveč se 
kasneje v življenju odraža tudi na drugih področjih (Ragozzino idr., 2003; Pergar 
Kuščer, 2005). Učenci, pri katerih v šoli spodbujajo razvoj na socialnem in 
čustvenem področju, so v večji meri zmožni sprejemanja odgovornih odločitev, 
upoštevajo perspektive drugih, razvijejo večjo mero samozaupanja, so bolj 
samozavestni in imajo očitno manj čustvenih težav. Otrok ima že razvojno gledano 
močno potrebo po pripadnosti in po razvijanju pozitivnih, dalj časa trajajočih 
medosebnih odnosov. Primarno naj bi mu to vključenost zagotavljala družina, nato 
pa različne vzgojno-izobraževalne institucije, ki jih otrok obiskuje (Pergar Kuščer, 
2005). Velja, da so otroci, ki jih mame spodbujajo h konstruktivnemu izražanju 
negativnih čustev, socialno bolj kompetentni in se učinkoviteje spoprijemajo s 
svojimi negativnimi čustvi. Če so otroci h konstruktivnemu načinu izražanja čustev 
usmerjani tudi v šoli, je lahko rezultat le še boljši (Marjanovič Umek in Zupančič, 
2004). Vzgojno delovanje preko celotnega predmetnika vodi otroka k razumevanju 
medsebojne odvisnosti, polega tega pa k razvijanju primernih medsebojnih 
odnosov. Noddings (2005) poudarja, da mora šola kot institucija preseči podajanje 
osnovnih znanj. Slediti mora pričakovanjem družbe in stremeti k temu, da postanejo 
učenci odgovorni državljani, ki so aktivno vključeni v gospodarsko in politično 
življenje, so inovativni, samoiniciativni, prilagodljivi ipd. Učitelji, sošolci in ostali 
šolski delavci imajo v obdobju odraščanja pri razvijanju čustvenih ter socialnih 
kompetenc učenca pomembno vlogo. Spodbudno okolje, skrbni starši in vrstniki, ki 
nudijo podporo, uravnotežen urnik, senzitiven in inspirativen učitelj učencu močno 
pomagajo, da v največji meri razvije svoje potenciale (Deranja, 1980). Zanemarjanje 
čustvenega in socialnega področja otrokovih potreb pa lahko na drugi strani vodi v 
vedenjske, psihične in učne težave (Osterman, 2000; Pergar Kuščer, 2005). Učitelj 
se mora večkrat vprašati, ali imajo otroci dovolj časa za medsebojno interakcijo, 
imajo možnost biti sami, imajo dovolj priložnosti za individualne pogovore z njim itd. 

Vzgojno-izobraževalni program »VZŽ« ima v sklopu predmetnika tudi predmeta 
osebni razvoj ter razumevanje ljudi in sodelovanje. »Namen predmeta osebni razvoj 
je predvsem v ustvarjanju časa znotraj šolskega prostora za tiste vsebine in razvoj 
tistih kompetenc, ki omogočajo spoznavanje ter učinkovito udejanjanje sebe, svojih 
potencialov, talentov, interesov, sposobnosti, veščin, čustev, želja itn.« (Program OŠ 
Lila, 2015, str. 114). Teme pri tem predmetu so odvisne od situacij otrok, družbenih 
situacij, zanimanja učencev, izhajajo lahko iz literature in različnih projektov. 
Vsebine so otrokom aktualne in zanimive. Skozi pogovore, igro vlog in resnične 
situacije spoznavajo splošne družbene vrednote, razvijajo spoštljivo in iskreno 
komunikacijo, razvijajo zdrave življenjske navade, se učijo čustvene inteligenosti, 
spoznavajo osnove gospodinjstva, pridobivajo vtise in informacije o različnih 
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poklicih itd. Predmet razumevanje ljudi in sodelovanje pa je namenjen pridobivanju 
veščin za sobivanje z ljudmi in pozitivnem, konstruktivnem sodelovanju z njimi. 
»Glavni cilji predmeta so širjenje občutljivosti za potrebe drugih, razvijanje 
sprejemanja različnih, drugačnih načinov razmišljanja, reševanja problemov ter 
rešitev, razvijanje produktivnega sodelovanja in prijateljstva z namenom obogatitve 
družbe itd. Pomemben cilj predmeta je tudi razumevanje odnosov in soodvisnosti 
med različnimi sistemi na ravni družine, šole in sveta na splošno ter prepoznavanje, 
da ima posameznik lahko dejavno vlogo pri reševanju družbenih in socialnih 
problemov tako v svojem okolju in svoji državi kot tudi širše« (Program OŠ Lila, 
2015, str. 118). Del predmeta je tudi aktivno vključevanje v okolico. Otroci sodelujejo 
pri različnih širših projektih, ponudijo pomoč kakšni organizaciji, opravljajo praktično 
delo (npr. pomagajo v vrtcu, v zavetišču za živali, se pridružijo projektu, kjer zbirajo 
sredstva za pomoči potrebne itd.). Mlajši otroci sodelujejo v ožji okolici, starejši pa 
se pod učiteljevim mentorstvom in po dogovoru s sodelujočimi podajo v kakšen večji 
projekt. Pri predmetu se otroci učijo sodelovanja in sobivanja z drugimi, spoštovanja 
mnenj ostalih sodelujočih,  pridobivajo kompetence za medgeneracijsko 
sodelovanje, učijo se poslušanja in razvijajo zavest, da smo vsi odgovorni za stanje 
v družbi. 

4.1.3 Razvoj volje 

V obdobju od 12. do 18. leta je eno izmed orodij zrelosti tudi volja oz. ciljna 
naravnanost posameznika ter njegova sposobnost postavljanja in doseganja 
zastavljenih ciljev (Walters, 1986). Tudi Steiner v času med otrokovim 14. in 21. 
letom poudarja posameznikovo samozavedanje sebe, svoje svobode in volje. V 
višjih razredih otroci na šolah, ki sledijo waldorfski pedagogiki, na terenu opravljajo 
različna dela, preko katerih omogočajo razvoj v celovito osebnost (Devjak, 2013).  

Voljo lahko najlažje umestimo v storilnostno motivacijo. Storilnostno motivirani ljudje 
si želijo uspehov, za katere se morajo sami potruditi in do katerih pridejo z osebnim 
naporom. Gre za spoznanje, da bomo nekaj dosegli z lastno aktivnostjo in vloženim 
trudom. Takšni učenci neuspehov navadno ne pripisujejo zunanjim dejavnikom, 
ampak jih pripišejo premalo vloženemu trudu ipd. (Žagar, 2009). B. Marentič 
Požarnik (2003, str. 194) meni, da je storilnostna motivacija »pričakovanje, da bomo 
našli zadovoljstvo v obvladovanju zahtevnih dejavnosti, pri katerih se učinek meri in 
uspeh ni vnaprej zagotovljen, in ki vsebuje tudi element tveganja«. M. Puklek 
Levpušček in M. Zupančič (2009) podobno pišeta o ciljni usmerjenosti. Učenec 
nečesa ne počne zgolj zaradi dosege cilja, želi si predvsem preizkusiti in izboljšati 
lastne zmožnosti. »Ciljna usmerjenost se ne nanaša toliko na končni dosežek v učni 
situaciji (npr. na pridobitev visoke ocene), ampak opredeljuje učenčevo motivacijsko 
usmerjenost v situacijah, kjer mora pokazati svoje znanje, sposobnosti in zmožnosti. 
Učenec je lahko pri opravljanju učne naloge osredotočen na obvladovanje naloge, 
izboljšanje lastnih zmožnosti in znanja ter na primerjavo svojih preteklih dosežkov s 
sedanjimi« (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 51). Učenec je usmerjen v 
učni proces, želi si izboljšati svoje znanje, kompetence, pridobiti spretnosti, pri tem 
pa zunanje pohvale nimajo bistvenega pomena. Po B. Marentič Požarnik (2003, str. 
194) storilnostno motivacijo pri otroku analiziramo glede na: 

• čustveno usmerjenost (ali prevladuje želja po uspehu ali strahu pred 
uspehom/neuspehom), 
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• odnos do prihodnosti (nas ženejo kratko- ali dolgoročni cilji), 

• kriterij uspešnosti (kaj je merilo uspeha), 

• čemu pripisujemo vzrok svojega (ne)uspeha. 
Ne glede na to, kako močna je učenčeva storilnostna motivacija, delo z otroki po 
načelih »VZŽ« vključuje načrtno razvijanje njegove volje oz. storilnostne motivacije. 

4.1.3.1 Vloga šole pri razvijanju otrokove volje 

Učitelj že v sam pouk vključuje dejavnosti, ki učence spodbujajo, da si postavljajo 
vedno višje cilje ter jih skušajo doseči. Del razvijanja volje je tudi postavljanje in 
doseganje ciljev in izzivov, ki posamezniku niso privlačni, a so po presoji učitelja 
zanj razvojni, kar učenec spozna po doseženem cilju.  

Pri  dejavnostih učitelj učence spodbuja, da sprejmejo osebne in učne izzive, ki jim 
jih postavi učitelj ali pa si jih zastavijo sami. Če je potrebno, skupaj z njimi predhodno 
določi tudi vrsto nagrajevanja. Poudarja se tekmovanje s samim seboj in 
premagovanje lastnih ovir. Rezultati ostalih niso pomembni, pomembno je, da otrok 
postopno zvišuje ter dosega svoje lastne cilje. Veliko lahko naredimo že s tem, da 
do otrok gojimo pozitivna pričakovanja. Otroci so (še posebej v obdobju 
mladostništva, nekje od dvanajstega leta naprej) pogosto pretirano usmerjeni nase. 
Lasten jaz jim je najpomembnejši, ves čas ga želijo kazati in potrjevati. Mladostniki 
doživljajo spremembe na socialnem in spoznavnem področju. Sposobnosti ne 
enačijo več s prizadevnostjo, temveč se jim vedno bolj zdijo omejene in stabilne. 
Mladostniki se vedno več ukvarjajo s seboj, pomemben jim je videz in njihova 
podoba v družbi (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Ljudje šele v kasnejših 
obdobjih življenja spoznamo, da smo vsi del velike celote, znotraj katere moramo 
delovati skladno, se ji do neke mere prilagoditi in delovati širše družbeno koristno. 
Pri ozaveščanju, da na svetu nismo sami, pomaga služenje drugim (Walters, 1986). 
V šolah, ki delujejo po načelih vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ«, v tem 
obdobju (v mladostništvu, v starosti otrok od 12 do 18 let) ponujajo različne oblike 
prostovoljnega dela. Mladostniki potrebujejo akcijo, izzive, saj se tako pojavi potreba 
po razvijanju lastne discipline, ki jo z različnimi oblikami prostovoljnega dela tudi 
krepijo. Učenci si sami izberejo, na katerem področju se bodo udejstvovali (pomoč 
v vrtcu, delo na kmetiji, pomoč pri prodaji, sodelovanje v centrih za zaščito živali 
ipd.).  

Navadno imajo učenci v zadnjih razredih osnovne šole in kasneje v srednji šoli malo 
vpliva na učno snov in učiteljev način podajanja le-te. »Hiter tempo obravnave snovi 
ne omogoča ustreznega utrjevanja snovi, izkustvenega dela učencev, ukvarjanja z 
učenčevimi implicitnimi pojmovanji o učni snovi, ki jo učitelj uvaja« (Puklek 
Levpušček in Zupančič, 2009, str. 58). Učiteljeva vloga v tem obdobju je učenca 
voditi k ustrezni uporabi volje. Učitelj mora učencu pomagati, da jo usmeri v kaj 
konstruktivnega. Učno okolje bi moralo učencem dopuščati vedno več vpliva, jih 
usmerjati k vedno večji odgovornosti, moralo bi biti odprto za sodelovanje in pobude 
(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). S tem se otrok uči tudi načrtovanja, 
vztrajnosti, potrpežljivosti (postopno doseganje zahtevnejših ciljev) ter sprejemanja 
neuspehov, za kar si lahko vzame čas in prostor tudi med poukom. Če teh 
sposobnosti ne razvije, si težko postavlja cilje v življenju oz. zastavljenih ciljev ne 
zna doseči. 
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4.1.4 Kognitivni razvoj  

Pri osemnajstih letih je po mnenju Waltersa (1986) mladostnik pripravljen vso 
pozornost posvetiti razvijanju kognitivnega področja razvoja. To ne pomeni, da se 
do te starosti otrok ni razvijal kognitivno, saj naredi v razvoju do osemnajstega leta 
otrok veliko zelo pomembnih kognitivnih preskokov. Avtor želi le poudariti, da je 
obdobje po 18. letu tisto, ki je še posebej občutljivo za kognitivni razvoj na višjih 
ravneh, za razumevanje in poglabljanje težjih abstraktnih znanj, srečanje s filozofijo, 
težjimi matematičnimi zakoni itd. Razvojno-psihološke teorije o t. i. intelektualnem 
skoku govorijo že prej, nekje med mladostnikovim petnajstim in šestnajstim letom. 
Takrat v razmeroma kratkem obdobju pride do hitrega količinskega porasta miselnih 
sposobnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Mladi se večkrat zbirajo in imajo 
debate o različnih življenjskih resnicah ter sami kažejo interes za vedenje in globlje 
razumevanje.  

S kognitivnim področjem v razvojni psihologiji označujemo višje spoznavne 
procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, presojanje, spomin in jezik (Pergar 
Kuščer, 2005; Smrtnik Vitulić, 2004). Vigotski (v Woolfolk, 2002) je kognitivni razvoj 
močno povezuje s socialnimi interakcijami, predvsem z interakcijami s starejšimi 
(starši, učitelji ipd.). Razvoj zanj pomeni prilagajanje svetu, vendar pa je učenje več 
kot le prilagajanje, je nadgradnja dozorevanja (Batistič Zorec, 2014). Že dojenček 
svoje zaznave povezuje in jih oblikuje v integrirano zaznavo. Dojenčki imajo namreč, 
z izjemo vida, dobro razvite vse temeljne čute, preko katerih prejemajo informacije, 
ki jih dojemajo celostno (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Otrok razumevanja ne le prevzame in ohrani natanko takšnega, kakršnega prejme, 
temveč konstruira lastno razumevanje ter oblikuje lastne simbole in reprezentacije 
torej. Pri formiranju teh predstav je Vigotski (v Woolfolk, 2002) za ključen dejavnik 
pojmoval jezik. Otroci s seboj najprej komunicirajo preko egocentričnega govora, 
nato si šepetajo, kasneje opazimo zgolj tiho premikanje ustnic, v zadnji fazi pa 
uporabljajo govor v mislih (Woolfolk, 2002). Skozi proces prehajanja od 
egocentričnega do tihega govora otrok jezik uporablja »za opravljanje pomembnih 
kognitivnih aktivnosti, kot so usmerjanje pozornosti, reševanje problemov, 
načrtovanje, oblikovanje pojmov in pridobivanje samokontrole« (Woolfolk, 2002, str. 
47). Možgani pa nikoli ne delujejo zgolj iz enega dela, ločeno od ostalih, ampak 
delujejo kompleksno ter večplastno (hkrati na zavestni in nezavedni ravni).  

K prepletanju in boljšemu delovanju možganskih funkcij pripomore telesna in 
duševna sproščenost (Marentič Požarnik, 2003). Piaget (v Woolfolk, 2002) je 
poudarjal  pomen življenjskih izkušenj kot priložnosti za učenje, kognitivni razvoj pa 
je razdelil na štiri zaporedne stopnje, pri kateri je vsak stadij kompleksnejši od 
prejšnjega. Prva faza razvoja je senzomotorični stadij. Za senzomotorično obdobje 
je značilno, da otrok za spoznavanje sveta uporablja zaznave in gibalne 
sposobnosti. Otrok naj bi v tej fazi razmišljal egocentrično; okolje dojemal zgolj iz 
svoje perspektive, nima še sposobnosti vživljanja v druge, situacijo dojema le glede 
na svoj vidik. Novejša razvojno-psihološka dognanja spodbijajo Piagetove 
ugotovitve in kažejo, da je tudi v tem obdobju otrok že zmožen neke oblike empatije 
(npr. Hoffman, 2001). Postopno začne razumeti stalnost predmetov in ve, da nekaj 
obstaja, čeprav trenutno ni v njegovem vidnem polju. Probleme rešuje s pomočjo 
preizkusov in napak. S časom vedno bolj loči misel od dejanja. Stopnja se zaključi 
okrog 2. leta starosti, ko je otrok sposoben miselno načrtovati neko dejanje še 
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preden ga izvede. Otrok je ob vstopu v šolo (6 let) navadno v predoperativni fazi 
razvoja, ki traja nekje od 2. do 7. leta starosti. Značilno je, da otroci na tej stopnji že 
uporabljajo simbole, kar se izraža tudi pri njihovi igri. Nek predmet jim namreč lahko 
predstavlja cel kup stvari. Otroci lahko na risbah vidijo marsikaj, čeprav so npr. 
narisali le nekaj krožnih črt. V tem času je otrok svojo pozornost sposoben usmeriti 
le na en vidik situacije, pri tem pa ne zmore upoštevati tudi ostalih. Tako se pri 
razvrščanju predmetov osredini na razvrščanje po enem kriteriju (npr. barvi), ne 
upošteva pa ostalih kriterijev (npr. velikosti ali oblike predmeta). Za otroke v tem 
obdobju je značilno ireverzibilno mišljenje (Woolfolk, 2002). To pomeni, da si otrok 
ne predstavlja, kako bi proces potekal v obratni smeri, in ne uvidi, da lahko nekaj 
vrnemo v prvotno stanje. Začneta se razvijati občutek za količino in število. Otrok 
postopno prehaja v fazo konkretnih operacij (7–11 let), ko ni več odvisen od trenutne 
vizualne predstave. Vedno bolj je sposoben logičnega in fleksibilnega mišljenja, pri 
tem pa si mora pomagati s predstavljanjem konkretnih situacij. Otrok razvije 
sposobnost konzervacije, tj. razumevanja, da se količina snovi ne spremeni, če se 
spremeni njena oblika (npr. pri prelivanju tekočine v različne posode). V tem obdobju 
predmete že zmore razvrstiti po več kot enem kriteriju, poleg tega pa jih je sposoben 
tudi urediti (npr. po velikosti).  

Govor je nujno potrebna podpora otrokovemu mišljenju. Dobro razvit govor pa ne 
pomeni nujno tudi razvitega operativnega mišljenja. Pojmi na tej stopnji so še 
konkretni. Izhaja iz konkretnih predmetov ali pojavov, s katerimi upravlja oz. ima o 
njih žive predstave na osnovi preteklih izkušenj. Pomembno je, da otrok v tem 
obdobju operira s konkretnimi objekti oz. situacijami, ki si jih lahko predstavlja 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Najvišjo točko razvoja mišljenja mladostnik 
doseže na stopnji formalnih operacij, ki nastopi med enajstim in petnajstim letom. V 
tem obdobju otrok ne potrebuje več nujno konkretnega materiala ali izkušenj. Ni več 
odvisen od konkretnih primerov, postopoma lahko pojme pridobiva tudi na osnovi 
definicij. Iz domnevnih trditev je sam sposoben oblikovati logične odnose med 
predmeti, pojavi ali pojmi. Sposoben je abstraktnega mišljenja, razmišlja lahko o 
hipotetičnih problemih in situacijah, sposoben pa je tudi metakognicije. Ni nujno, da 
vsakdo doseže to stopnjo kognitivnega razvoja, saj se abstraktno mišljenje ne  
razvije samo po sebi. Zanj je potrebno šolanje in druge izkušnje, ki spodbujajo to 
vrsto miselnih operacij. Kognitivni razvoj nekaterih posameznikov, katerih stopnja 
inteligenčnega kvocienta je nižja od povprečne, nikoli ne pride do faze formalnih 
operacij, pri nekaterih ljudeh pa se razvije šele kasneje v življenju. Tudi tisti, ki so 
tovrstno stopnjo mišljenja razvili, ga ne uporabljajo vedno, kar pomeni, da ne deluje 
po načelu vse ali nič (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004; Labinowicz, 1989).  

Poleg aktualnega razvoja, to je točke, na kateri se otrok trenutno nahaja, mora učitelj 
poznati tudi območje njegovega možnega razvoja. To je tisto, kar otrok  zmore 
narediti v sodelovanju z vrstniki ali odraslim, ne pa še samostojno (Pergar Kuščer, 
1999). Tudi Piaget (v Marentič Požarnik, 2004) je zagovarjal, da so za razvoj 
mentalnih funkcij bistveni socialni dejavniki, njegove teorije pa so bile deležne 
številnih kritik. Očitali so mu podcenjevanje predšolskih otrok, da se ni ukvarjal z 
vzroki individualnih razlik med otroki, da razvoj opisuje in ne razlaga ipd. Kljub temu 
pa na ideji, da otrok ob primernih spodbudah in usmeritvah sam konstruira svoje 
znanje, temelji danes razširjena teoretska usmeritev, konstruktivizem. Za 
konstruktivistični pristop je značilno, da je bistvo v spoznavni poti in ne zgolj v 
spoznavnih rezultatih. Učenec gradi osebno razumevanje lastnih izkušenj, 
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spoznavanje pa je vpeto v resnične življenjske okoliščine. Učenec tekom izgradnje 
razumevanja spreminja koncepte in interpretacije, zato pristop imenujemo tudi 
transformacijski (Šalamon, 2011).  

4.1.4.1 Vloga šole pri otrokovemu kognitivnemu razvoju 

Šolanje ima velik vpliv na razvoj miselnih sposobnosti posameznika. Nanj vpliva na 
tri načine: otroku ponuja faktografsko znanje, izobraževanje spodbuja razvoj 
spretnosti obdelave podatkov, spodbuja pa tudi oblikovanje posameznikovih stališč 
in vrednot. Zaradi zgoraj omenjenega se v zgodnji odraslosti kaže močna povezava 
med miselnimi sposobnostmi in izobrazbo posameznika.  

Učenci morajo biti čim bolj vključeni v sam proces poučevanja, v njem morajo imeti 
aktivno vlogo. Na takšen način v času šolanja razvijejo kvalitetno, trajno in uporabno 
vseživljenjsko znanje. Potrebno se je zavedati, da razvoj posameznih otrok poteka 
različno hitro, učenci imajo različne sposobnosti, njihova stopnja samostojnosti ni 
enaka itd. Pomembno vlogo pri kognitivnem razvoju otroka imata zato tudi 
diferenciacija in individualizacija. Diferenciacija in individualizacija vsakemu otroku 
omogočata najučinkovitejši razvoj. V prvem triletju se najpogosteje izvajata znotraj 
razreda glede na potrebe, zmožnosti in želje učencev. Učitelj mora poznati 
sposobnosti in interese svojih učencev in v skladu s tem prilagaja učne cilje, 
vsebine, pristope in metode dela. Poskrbeti mora tako za skupne in različne potrebe 
učencev (Pečar in Velkavrh, 2008).  

Skladno s spoznanji Piageta (v Batistič Zorec, 2014) se otroci (zlasti v vrtcih ter v 
prvih razredih osnovne šole) učijo preko igre ter obvezno s konkretnim materialom. 
Vzgojno-izobraževalni program »VZŽ« poudarja upoštevanje učencev in 
poučevanje skladno z razvojem njihovih mentalnih operacij, ne pa zgolj sledenje 
učbenikom in togo upoštevanje v naprej začrtanih učnih priprav. Celosten in oseben 
odnos moramo imeti tudi do učencev, ki ne sodijo med nadarjene učence ali učence 
s posebnimi potrebami. Upoštevanje učenca dosežemo tudi z učno individualizacijo. 
Na ta način dosežemo večjo uspešnost vzgojno-izobraževalnega dela, manjšo 
reprodukcijo družbenih sistemov ter bolj humane in prijetne odnose (Strmčnik, 
1993).  

»Razum je le orodje: pot, ne cilj« (Walters, 1989, str. 109). Resnica je, že obstaja, 
ne moremo je spremeniti, zato je potrebno krepiti jasno in kritično mišljenje. V 
zgodovini so ljudje večkrat vztrajali pri neresnici in jo na vse mogoče načine 
potrjevali in branili (npr. da je Zemlja središče vesolja). Učence je potrebno voditi do 
spoznanja, da morajo večkrat vrednotiti prvotna načela in da ni nič narobe s tem, da 
kakšno spoznanje kljub prvotnemu prepričanju vanj zavrnejo. Na stališča in 
spoznanja naj gledajo brez navezanosti, razvijejo naj neprizadeto razmišljanje in 
spoštujejo razmišljanje drugih ter dolgoletna izročila človeškega rodu (Walters, 
1989).  
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II EMPIRIČNI DEL 

 

5 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Namen magistrskega dela je preveriti, ali izvajanje osnovnošolskega vzgojno-
izobraževalnega programa »VZŽ« uresničuje načelo celostnega razvoja otroka. 
Načelo celostnega razvoja v magistrskem delu opredeljujem kot enakomerno 
spodbujanje razvoja otroka na različnih področjih razvoja: na čustvenem in 
socialnem, kognitivnem, telesnem in na področju volje (storilnostne motivacije). V 
Sloveniji se od septembra 2013 dalje pouk po omenjenem programu izvaja na eni 
izmed zasebnih osnovnih šol. Do sedaj v Sloveniji razen notranje evalvacije ni bila 
opravljena še nobena podrobnejša analiza pouka po programu »VZŽ.« Pri pouku 
na tej šoli bom hospitirala in na osnovi sistematičnega opazovanja analizirala 
spodbujanje različnih področij otrokovega razvoja. Da bi zagotovila triangulacijo 
metod raziskovanja, bo raziskava vključevala intervjuje s starši, analizo vsebine 
končnih poročil učiteljev o napredku učencev (opisne ocene) in analizo 
sistematičnega opazovanja pouka. Z empirično raziskavo bom preverila, ali in v 
kolikšni meri se z izvajanjem pouka po omenjenem programu uresničuje načelo 
celostnega razvoja otroka. Temo sem izbrala zato, ker sem na obvezni študijski 
pedagoški praksi dobila vtis, da je velik del časa v javni šoli namenjen zgolj 
spodbujanju otrokovega kognitivnega razvoja. Ker verjamem, da je mogoče in nujno 
potrebno razvijati tudi ostala področja, sem raziskovala tudi druge vzgojno-
izobraževalne programe.  

Vzgojno-izobraževalni program »VZŽ« sem spoznala v okviru prakse na zasebni 
osnovni šoli, ki deluje po teh načelih. V empiričnem delu bom raziskala, kako se 
načelo celostnega razvoja otroka odraža pri izvajanju tega programa, kako učitelji 
zadostijo različnim vrstam potreb učencev ter na kakšen način med šolanjem 
upoštevajo in razvijajo vsa področja otrokovega razvoja.  

 

6 RAZISKOVALNI CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, na kakšen način ter v kolikšni meri se načelo 
celostnega razvoja otroka uresničuje v prvi triadi v okviru osnovnošolskega vzgojno-
izobraževalnega programa po načelih »VZŽ«. Cilj je dobiti vpogled v pedagoško 
delovanje znotraj tega programa ter pridobiti mnenja staršev o njem. Raziskovalna 
vprašanja predstavljam po posameznih raziskovalnih metodah oz. načinih zbiranja 
podatkov:  

• RV1: Kako starši, ki svoje otroke šolajo po programu »VZŽ«, pojmujejo celostni 
razvoj otroka in kako uresničevanje tega načela prepoznavajo v izvedenih 
dejavnostih v okviru pedagoškega dela učiteljev? 
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• RV2: V kolikšni meri so dejavnosti pri pouku v okviru vzgojno-izobraževalnega 
programa »VZŽ« usmerjene na različna področja razvoja otroka (kognitivno, 
čustveno in socialno, telesno in področje volje) in kako pogosto so ta področja 
zastopana pri neposrednem pedagoškem delovanju? 

• RV3: V kakšnem obsegu (število stavkov) so v poročilih učiteljev o 
napredovanju otroka zastopana posamezna področja otrokovega razvoja? 

• RV4: Kako starši prepoznavajo zastopanost posameznih področij v učiteljevih 
poročilih (sprotnih in poročilo o napredovanju otroka ob koncu šolskega leta) 
ter kakšen doprinos vidijo v takšni izmenjavi informacij o otroku z učiteljem?  

• RV5: Ali so starši, odkar se njihov otrok šola po vzgojno-izobraževalnem 
programu »VZŽ«, spremenili svoje poglede na vzgojo in v kakšni smeri? 

 

7 METODOLOGIJA  

 

7.1 Opis uporabljene raziskovalne metodologije 

Uporabila sem deskriptivno metodo, raziskovalna pristopa pa sta bila kvalitativna in 
kvantitativna raziskava. 

Kvalitativno raziskovanje je zaradi svojih značilnosti za proučevanje pedagoške 
prakse primeren raziskovalni pristop. Njegova prednost je, da lahko opazovalec 
zabeleži, kar je izraženo z besedami, poleg tega pa lahko beleži tudi tisto, česar 
zgolj z besedami ne bi izvedel. Opazovalec raziskuje v naravnem okolju, za potrebe 
tega magistrskega dela npr. v razredu. Morebitna negativna plat tega je, da se lahko 
opazovanci vedejo drugače, kot bi se sicer. Težava je lahko tudi v tem, da 
raziskovalec pozabi na svojo vlogo opazovalca (Vogrinc, 2008). Kvalitativne 
raziskave navadno potekajo na majhnem vzorcu in so kontekstno vezane, zato tudi 
rezultati raziskave veljajo za proučevani primer ter njemu podobne (Vogrinc in 
Podgornik, 2010).  

Pri statistični obdelavi podatkov, pridobljenih z analizo dokumentov in opazovanjem 
pouka, sem uporabila kvantitativni raziskovalni pristop. Izračunala sem relativne 
frekvence pojavljanja aktivnosti in stavkov, ki kažejo na otrokov kognitivni, čustveni 
in socialni razvoj, telesni razvoj ali na razvoj volje oz. storilnostne motivacije, glede 
na celoten dokument ali učno enoto. Pri analizi dokumentov sem za primerjavo med 
spričevali javne šole in končnimi poročili o otrokovem napredovanju v programu 
SPSS izvedla neparametrični Mann-Whitney-ev test, ki pove, ali obstajajo 
statistično pomembne razlike med skupinama.  

7.2 Opis vzorca 

Vsi vzorci so neslučajnostni, namenski. Pri kvalitativnem raziskovanju raziskovalec 
ne išče reprezentativnega vzorca, ampak išče takšnega, s katerim bo čim bolj 
spoznal preučevano situacijo, osebe, proces ipd. (Vogrinc, 2008). V en vzorec so 
zato zajeti starši, katerih otroci so v šolskem letu 2014/2015 ali 2015/2016 obiskovali 
omenjeni vzgojno-izobraževalni program. Na šoli, kjer izvajajo vzgojno-
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izobraževalni program »VZŽ«, sem osem dni opazovala pouk v skupini desetih 
učencev, starih od 5 do 7 let. Vzorec tega dela raziskave so posamezne enote 
pouka, ki sem jih opazovala. Tretji vir empiričnega dela (enote analize vsebine) 
zajema končna poročila o otrokovem napredovanju (opisne ocene na koncu 
šolskega leta). Vključila sem deset poročil učencev, starih od 6 do 9 let, ki so se v 
šolskem letu 2013/2014 ali 2014/2015 šolali po omenjenem vzgojno-
izobraževalnem programu. Starši so podpisali soglasja (glej prilogo 5) in mi dali 
kopije spričeval. Ker sem želela dobiti vpogled tudi v spričevala javne osnovne šole, 
sem zanje prosila prijatelje, katerih otroci se šolajo v različnih javnih šolah po 
Sloveniji. Dobila sem 10 spričeval (5 za 1. razred OŠ in 5 za 2. razred OŠ). Tudi pri 
analizi teh dokumentov sem beležila število stavkov. 

  

7.3 Merski instrumenti 

Raziskovalci, ki uporabljajo kvalitativne metode, uporabljajo nestrukturirane tehnike 
zbiranja podatkov. Instrumente oblikujejo ali dopolnjujejo sproti, le-ti pa  so primerni 
izključno za raziskavo, za katero so bili oblikovani. Ti raziskovalci menijo, da 
prožnost tovrstnih raziskav poveča možnost, da »bodo spoznali proučevano 
situacijo resnično z vidika proučevanih ljudi« (Vogrinc, 2008, str. 55). Ker lahko vsak 
podatek situacijo pokaže v popolnoma drugi luči, se pri kvalitativnem raziskovanju 
ne smemo omejiti le na en vir in tehniko zbiranja podatkov (Vogrinc, 2008). Mnenja 
raziskovalcev o kriterijih kvalitativne raziskave so različna. Mesec (2013) pravi, da 
mora biti raziskava kredibilna, relevantna, sledljiva in potrdljiva. Raziskava je 
kredibilna, če smo v postopku raziskovanja dosegli primerno stopnjo zaupanja med 
nami, raziskovalci in raziskovanimi, če se ljudje, zajeti v raziskavo, strinjajo z našim 
opisom raziskanega itd. Kredibilnost sem v tej raziskavi zagotovila s triangulacijo 
metod in udeleženih v raziskavo. Raziskava je vezana na poučevanje po vzgojno-
izobraževalnem programu »VZŽ« in torej ni prenosljiva na katerikoli vzgojno-
izobraževalni program. Prav tako je vezana na učence, učitelje in starše, ki so v tem 
programu delovali med šolskim letom 2013/14 in 2015/16. Raziskava je potrdljiva 
(objektivna), »če je v njej opisano pristno doživljanje subjekta in če je bil 
raziskovalec subjektivno vključen« (Mesec, 2013, str. 1). To sem povečala s pristnim 
sodelovalnim odnosom med mano, učitelji in starši. Učitelji in starši so mi zaupali in 
so z menoj odprto delili svoje mnenje. Pri opazovalnem delu raziskave sem svoja 
doživljanja nekajkrat zapisala. Ker otrok kljub daljšemu času, ki sem ga preživela v 
razredu, nisem poznala tako dobro, kot jih pozna učitelj, sem opažanja preverila še 
z njim. Sledljivost (zanesljivost) sem povečala z natančnim opisom poti do 
ugotovitev.  

 

7.3.1 Opazovanje pouka 

Da sem pridobila odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, sem izvedla 
sistematično opazovanje brez udeležbe (bila sem zgolj opazovalka brez aktivne 
vloge v odnosu do otrok) v šoli, ki deluje po vzgojno-izobraževalnem programu 
»VZŽ«. Pri opazovanju se raziskovalec zanaša predvsem na vid in sluh, uporablja 
pa tudi druga čutila (Vogrinc, 2008). Da bi preprečila spremembe v običajnem 
ravnanju učiteljev in učencev pod vplivom moje prisotnosti, sem bila med šolskim 
letom v razredu prisotna že tri tedne pred sistematičnim opazovanjem. V tem času 
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sta se učitelja in učenci navadili na mojo prisotnost in zaradi nje niso več bistveno 
spreminjali vedenja. Na osnovi opazovalne sheme sem spremljala vsebino in 
pogostost dejavnosti, ki so se nanašale na različna področja otrokovega razvoja.  

 

7.3.2 Intervju s starši 

»Kvalitativna raziskava se navadno ne začne s preizkušanjem vnaprej postavljenih 
hipotez, ampak z ugotavljanjem, kaj ljudje mislijo o določeni situaciji, kako v njej 
ravnajo in kakšni so njihovi motivi za takšno ravnanje« (Vogrinc, 2008, str. 54). 
Odgovore na raziskovalna vprašanja RV1, RV2, RV4 in RV5 sem pridobila s 
pomočjo intervjujev s starši nekaterih učencev, vključenih v vzgojno-izobraževalni 
program »VZŽ« (šolsko leto 2014/2015 ali 2015/2016). Intervju lahko uporabimo v 
kvalitativnem in kvantitativnem raziskovanju. Raziskovalcu omogoča, da 
neposredno spoznava, kaj ljudje mislijo o preučevani temi, da uvidi, kolikšen pomen 
nečemu pripisujejo, kakšna so stališča intervjuvancev do preučevanega itd. 
(Vogrinc, 2008).  Pomembno je, da smo med intervjujem pozorni tudi na neverbalno 
komunikacijo vprašane osebe (mimika obraza, ton glasu, hitrost govora, čas med 
postavljenim vprašanjem in odgovorom ipd.). Intervju je bil polstrukturiran, 
vprašanja pa so se nanašala na njihove izkušnje z omenjenim vzgojno-
izobraževalnim programom. Takšne vrste intervju mi je omogočil, da sem 
razumevanje posameznih izjav lahko preverila ali pa dodala še kakšno 
podvprašanje. Intervju je veljaven takrat, ko intervjuvanci odgovarjajo po resnici in 
povedo natanko tisto, kar o vprašanem zares mislijo (Vogrinc, 2008). Med potekom 
intervjuja ni bilo v prostoru poleg mene in spraševanca nikogar. S tem sem staršem 
dala možnost, da povedo tisto, kar mislijo. Zagotovila sem jim, da njihovih 
odgovorov ne bom posredovala učiteljem in ne bodo vplivali na obravnavo njihovega 
otroka v šoli. »Odgovori vpraševanca so zanesljivi, če bi ta kadarkoli in kjerkoli na 
ista vprašanja posredoval iste odgovore« (Vogrinc, 2008, str. 118). Zanesljivost je 
pri intervjuju zelo težko zagotoviti, saj je le malo možnosti, da oseba v drugi situaciji 
in času odgovori enako, kot je odgovorila prvič. Zanesljivost oz. stabilnost 
spraševancev sem zagotovila tako, da sem bila med intervjujem pozorna na 
kontradiktornost odgovorov. Veljavnost in zanesljivost lahko najbolje zagotovimo s 
triangulacijo različnih metod raziskovanja (opazovanje, analiza dokumentov, 
intervjuji) in izvorov informacij (učitelj, starši). 

7.3.3 Analiza dokumentov 

Do odgovora na tretje raziskovalno vprašanje me je pripeljala analiza dokumentov. 
Gradivo za analizo je obstajalo že pred začetkom raziskave in torej ni nastalo 
neposredno zaradi potreb raziskave. Gradiva pri analizi dokumentov ne 
spreminjamo, s čimer zagotavljamo avtentičnost (Vogrinc in Podgornik, 2010). 
Poleg tega analiza dokumentov ni vezana na čas in prostor ter je posledično 
logistično preprosta. Potrebovala sem le soglasja staršev, sicer pa ni bil v raziskavo 
aktivno vpleten nihče. Kakovost izbranega dokumenta zagotavljamo z njegovo 
avtentičnostjo, poznavanje ozadja nastanka dokumenta, sporočilnostjo in 
razumljivost (Vogrinc, 2008). Spričevala oz. poročila o otrokovem napredku so 
izvorni dokumenti in zato avtentični. Besedila so jasna in razumljiva, poleg tega pa 
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od drugih ne izstopajo; so tipični predstavniki (Vogrinc, 2008). V analizi me je 
zanimalo, katera področja so zastopana v posameznih stavkih učiteljevih zapisov 
(poročilo o napredovanju učenca). Enota merjenja je bil stavek, ki ga je učitelj v 
poročilu o napredovanju otroka namenil posameznemu področju otrokovega 
razvoja. Nekateri stavki so se navezovali na več kot eno področje. V tistih stavkih 
sem enoto prištela k področjem, na katera posegajo (eno enoto sem upoštevala pri 
več področjih). Zanesljivost kvalitativne raziskave, katere merski instrument je 
vsebinska analiza, zagotovimo z večkratnim pregledom dokumentov. Zanesljivost 
lahko povečamo tako, da enake dokumente analizira več raziskovalcev (Mesec, 
2012). Negativna plat analize dokumentov je ta, da je raziskovalec pri analizi zaradi 
svojih vrednot, prepričanj, izkušenj, teoretičnih izhodišč ipd. lahko subjektiven. »Isto 
gradivo lahko različnim raziskovalcem sporoča različne stvari, raziskovalec pa 
pogosto nima možnosti, da bi preveril, kaj je avtor z določenim gradivom ali delom 
gradiva dejansko želel sporočiti« (Vogrinc, 2008, str. 127). Da bi zagotovila 
zanesljivost raziskave, sem analizo dokumentov izvedla dvakrat. V primeru, da je 
prišlo do odstopanja med prvo in drugo umestitvijo v kategorijo, sem zaprosila za 
mnenje supervizorja učiteljev, ki učijo po omenjenem vzgojno-izobraževalnem 
programu »VZŽ«. Takšnih primerov odstopanja je bilo manj kot 5 % (69 stavkov). 

 

7.4 Postopki zbiranja podatkov  

7.4.1 Opazovanje pouka 

Opazovanje pouka je potekalo v skupini desetih učencev, starih od 5 do 7 let, na 
zasebni osnovni šoli, ki sledi vzgojno-izobraževalnemu programu »VZŽ«. Pred 
začetkom sistematičnega opazovanja sem z učenci in učitelji že med šolskim letom 
preživela tri tedne, da smo se drug drugega privadili. Med opazovanjem sem 
poskušala biti čim bolj neopazna. V prvi polovici junija 2015 sem opazovala 16 učnih 
enot (učna enota je del dneva pouka, ki v programu »VZŽ« časovno ni natančno 
določen, običajno do 90 min). Posamezne učne enote sem opazovala od začetka 
do konca ne glede na čas njihovega trajanja. Posebej za namen te raziskave sem 
razvila opazovalno lestvico (glej priloga 1), ki sem jo pilotno preizkusila v prvem 
razredu osnovne šole Living Wisdom School v Kaliforniji, osnovni šoli, ki v ZDA 
izvaja omenjeni program. V skrajšani obliki sem sproti zapisovala dogajanje med 
učno enoto. Vsako dejavnost sem oštevilčila in številko vnesla v opazovalno shemo, 
s čimer sem beležila, na katera področja otrokovega razvoja (telesno, čustveno in 
socialno, kognitivno in področje volje/storilnostne motivacije) so posegale izvedene 
pedagoške dejavnosti. Zapisala sem, na kateri učni predmet je posegalo največ 
ciljev ter morebitne medpredmetne povezave. Zapisala sem tudi dan, datum in uro 
opazovanja. Po učnih enotah sva z učiteljem ustno analizirala potek učne enote, s 
čimer sem preverila svoje razvrščanje dejavnosti po posameznih področjih 
otrokovega razvoja v opazovani učni enoti. Doma sem zapise dejavnosti po potrebi 
dopolnila (v kolikor v razredu nisem imela časa za pisanje) ter jih prepisala na 
računalnik. Ker je učna enota neponovljiv dogodek, zanesljivosti s ponovitvijo 
opazovanja ne moremo zagotoviti. Zanesljivost bi povečalo večje število 
opazovalcev, vendar  bi lahko prisotnost še več zunanjih oseb močno vplivala na 
dogajanje med poukom.  
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7.4.2 Intervju s starši 

Starše otrok, ki so se v šolskem letu 2014/2015 ali 2015/2016 šolali po vzgojno-
izobraževalnem programu »VZŽ«, sem povabila na intervju. Vnaprej sem jih 
seznanila s temo in namenom intervjuja, z njegovim okvirnim trajanjem, obvestila 
sem jih, da bom intervjuje zvočno posnela, poleg tega pa sem jim zagotovila tudi  
anonimnost. Odzvalo se je 10 staršev, s katerimi  sem se dogovorila za čas in datum 
izvedbe. Individualne intervjuje smo opravili v kabinetu šole, ki deluje po vzgojno-
izobraževalnem programu »VZŽ«. Sodelovala sta dva moška in osem žensk. En 
udeleženec ima zaključeno poklicno šolo, dva visoko ali višjo izobrazbo, šest 
udeležencev je končalo univerzitetni študij, en udeleženec je magister znanosti, en 
udeleženec pa ima doktorski naziv. Otroci so obiskovali 1. ali 2. razred OŠ. Po 
opravljenih intervjujih sem se sodelujočim zahvalila, sledil je dobesedni transkript, 
kasneje pa še analizirala odgovorov.   

V nadaljevanju so vprašanja, ki so bila glavno vodilo intervjuja. Ker je bil intervju 
zastavljen kot polodprti, sem dopustila možnost, da starše vprašam še kaj, česar 
prej nisem predvidela. Prav tako sem staršem dala možnost, da se pogovorimo tudi 
o stvareh, ki jih nisem vprašala. 

Intervjujska vprašanja: 

• Kaj za vas pomeni celosten pogled na otroka? 

• Menite, da v OŠ, kjer poučujejo po načelih Vzgoje za življenje, učence 
vodijo v celostni razvoj, kar pomeni, da v enaki razvijajo kognitivni, socialni, 
emocionalni in telesni razvoj? Zakaj? 

• Na katera področja bi bilo neglede na predhodno vprašanje po vašem 
mnenju koristno dati še večji poudarek? 

• Ali menite, da se celostna obravnava otroka v šoli odraža v njegovem 
življenju izven šole in doma? Kako to opažate? 

• Kakšen doprinos vidite v izmenjavah opažanj o otroku z učitelji? 

• Ali menite, da so različna področja otrokovega razvoja v učiteljevih poročilih 
uravnoteženo zastopana? 

• Ali, od kar je vaš otrok vključen v program, ki deluje po načelih »Vzgoja za 
življenje«, opažate spremembe v svojem lastnem pogledu na razvoj otroka? 

• Katere so za vas najpomembnejše stvari, katerih se mora otrok naučiti v 
šoli? 

7.4.3 Analiza dokumentov 

Podatke za analizo dokumentov (končne opisne ocene, t. i. končna poročila o 
napredovanju otroka) sem s soglasjem staršev pridobila od učiteljev, ki delujejo po 
navedenem programu, in jih analizirala z metodo analize vsebine. Naredila sem 
seznam kategorij. Za vsako področje razvoja sem napisala tipične glagole, besede 
ali besedne zveze, ki sem jih iskala v besedilu. Seznam sem po potrebi sproti 
dopolnjevala. Beležila sem število stavkov, ki se nanašajo na posamezno področje 
razvoja, in jih vpisovala v preglednico. Na koncu sem preštela število stavkov, ki se 
nanašajo na posamezno področje otrokovega razvoja, in naredila frekvenčno 
tabelo. Zaradi večje zanesljivosti raziskave sem po treh mesecih vsa spričevala 
ponovno pregledala. Do odstopanj je prišlo v manj kot 5 % (69 stavkov).  
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Med pisanjem magistrskega dela sem spoznala, da bi bilo za boljšo primerjavo med 
različnimi programi smiselno analizirati tudi nekaj končnih spričeval otrok, ki se 
šolajo po javnem vzgojno-izobraževalnem programu. Za spričevala sem prosila 
prijatelje, katerih otroci so ravno končali 1. ali 2. razred v javnih osnovnih šolah. 
Spričevala sem zbrala in jih analizirala po enakem postopku kot končna poročila o 
otrokovem napredovanju.  

Pri vseh spričevalih sem zagotovila anonimnost. To sem naredila tako, da sem 
namesto imen otrok dokumente oštevilčila.  

 

7.5 Postopki obdelave podatkov  

7.5.1 Opazovanje pouka 

Podatke, dobljene z opazovanjem pouka, sem zabeležila v preglednice, iz katerih 
je razvidno, kolikokrat je učiteljica v okviru ene učne enote izvajala dejavnosti, ki 
razvijajo posamezno področje otrokovega razvoja. Uvrščanje aktivnosti na 
posamezna področja razvoja je zelo zahtevno. Področja so med seboj tesno 
prepletena, delujejo v interakciji in redko katera aktivnost poseže le na eno področje 
razvoja. V takšnih primerih sem, podobno kot pri analizi poročil o otrokovem 
napredku, dejavnost uvrstila v več kot eno področje (npr. reševanje matematične 
naloge v skupini sem uvrstila pod kognitivni ter čustveni in socialni razvoj). Pri 
razvrščanju dejavnosti sem se naslonila na shemo dejavnosti za spodbujanje 
otrokovega razvoja na različnih področjih, ki so jo razvili učitelji, ki poučujejo po 
vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ« (Dermond, 2009).  

 

Pod telesni razvoj sem štela  dejavnosti, povezane: 

• s higieno in pripravo hrane (umivanje živil in posode, ščetkanje zob, rezanje 
sadja, kuhanje), 

• z osebnim redom (priprava učnega okolja, pospravljanje pripomočkov po 
končanem delu, skrb za športno opremo, urejanje učilnice itd.), 

• z uporabo telesa kot zvočila (izvajanje različnih ritmičnih vzorcev s ploskanjem, 
tleskanjem ipd., petje), 

• z ustvarjalnim gibom (izražanje z gibom ob glasbi, pantomima, igre vlog), 

• s skrbjo za rast rastline (priprava lončkov za kaljenje, zalivanje), 

• z razvijanjem grobe in fine motorike (pisanje v še ne popolnoma usvojeni 
pisavi, ročne spretnosti, različne oblike teka, plezanje, set jutranjih vaj, gibanje 
po ustnih navodilih učitelja), 

• z gibanjem v naravi in razredu (sprehod, fartlek, iskanje skritih lističev z 
nalogami), 

• z dihalnimi vajami.  

 

Pod kognitivni razvoj sem umestila dejavnosti, pri katerih: 
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• učenci spoznavajo nove besede ali fraze v maternem ali tujem jeziku (npr. 
prevajali besedila pri branju zgodb v angleščini, učenju španskih pesmi, novi 
izrazi v slovenščini (npr. pri spoznavanju okolja)), 

• izkažejo razumevanje besedila (obnove zgodb, postavljanje dogodkov iz 
zgodbe v pravilni vrstni red, odgovarjanje na vsebinska vprašanja), 

• po navodilih rešujejo oz. izvajajo naloge (reševanje matematičnih problemov, 
pisanje odgovorov, kuhanje po receptu), 

• raziskujejo in eksperimentirajo (pri vrtnarjenju, izvajanju poskusov, iskanju 
vzrokov in posledic za določene pojave), 

• odgovarjajo na miselna vprašanja, urijo spomin (s poslušanjem, ponavljanjem 
in posnemanjem), 

• glasno berejo in pišejo, razberejo pomen simbolnega jezika in ga upoštevajo 
(prometni znaki, piktogrami, slikovna navodila). 

 

Pod čustveni in socialni razvoj sem umestila dejavnosti, pri  katerih: 

• učenci med seboj sodelujejo (reševanje nalog v paru/skupini, igra vlog, 
medsebojna (učna) pomoč), 

• se umetniško udejstvujejo (izrazno telesno izražanje, slikanje, sestavljanje 
pesmi in domišljijskih besedil), 

• doživljajo prijetne občutke (rokovanje z živalmi, opazovanje »lepega« v naravi 
(bajer), razvijajo različne čute), 

• reflektirajo (dejavnosti, nastope, občutke, doživljanja ob učenju nečesa 
novega, izražajo svoje strahove, doživljanje pesmi), 

• se na različne načine umirjajo (vaja strmenja v eno točko, dihalne vaje, 
umirjanje ob glasbi), 

• poslušajo ali berejo zgodbe (pripovedovanje, branje pravljic), 

• rešujejo medosebne konflikte (iskanje rešitev za boljše sodelovanje in dobro 
počutje vseh prisotnih). 

q 

Za razvoj volje sem štela dejavnosti, pri katerih učenci urijo: 

• vztrajnost (dokončanje naloge, vztrajnostni teki, dokončanje izdelka pri ročnih 
spretnostih, daljši projekti), 

• tekmovanje samih s seboj (v hitrosti reševanja miselnih nalog, v pravilnosti 
rešenega), 

• potrpežljivost (vrtnarjenje), 

• postavljanje in spopadanje z določenimi izzivi -  samostojno ali s pomočjo 
učitelja (raziščejo več, se naučijo daljšo pesem, si sestavijo težjo nalogo in jo 
rešijo, se dogovorijo za zgodnje vstajanje).  
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Na koncu sem preštela število dejavnosti, ki spodbujajo posamezno področje 
razvoja, ter izračunala relativno frekvenco. Po hospitacijah sem se pogovorila z 
učiteljem/učiteljico in vprašala, kaj je bil cilj določene aktivnosti. S tem sem preverila 
in dopolnila ocenjevalno lestvico ter dobila boljši vpogled v učni proces. 

7.5.2 Intervju 

Najprej sem naredila transkript intervjujev. Zaradi lažje berljivosti sem odstranila 
večje slovnične napake, sicer pa sem zapisala identično, kot so intervjuvanci 
povedali. Sledilo je večkratno branje, med katerim sem podčrtala pomembne dele 
besedila in jih kodirala. Kod nisem pripravila v naprej. Odgovore sem primerjala med 
seboj in jih strnila. Intervjuje sem oštevilčila s številkami od 1 do 10. V interpretacijo 
sem dodala nekaj dobesednih izsekov iz intervjujev, ki dajejo bralcu še boljši 
vpogled v raziskano. Označila sem jih s številko intervjuja ter črko S. Oznaka S1 
npr. pomeni odgovor starša, ki je bil intervjuvan prvi. 

7.5.3 Analiza dokumentov 

Pri analizi sem zbrala vse dokumente, tj. končna poročila o otrokovem napredovanju 
znotraj vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ« ter končna spričevala javnih šol. 
Vsakega posebej sem analizirala, in sicer tako, da sem posamezne stavke uvrščala 
v različne kategorije v tabeli. Podobno kot pri opazovanju pouka so tudi pri tem  
določeni stavki nakazovali spodbujanje razvoja otroka na več kot enem od 
omenjenih področij. Takšne stavke sem v tabeli umestila v različne kategorije, ki 
nakazujejo različna področja razvoja.  

 

V kategorijo telesni razvoj sem umestila stavke, ki se nanašajo na: 

• gibalno spretnost,  

• telesno izražanje (ustvarjalni gib, ples), 

• upoštevanje športnih pravil; napredovanju pri atletski in gimnastični abecedi, 

• spretnosti, usvojene v okviru športne vzgoje (skače čez kolebnico, podajanje 
žoge, plezanje po letveniku, izvajanje gimnastičnih vaj), 

• spretnosti smučanj in plavanje, 

• skrb za osebni red in higieno, 

• sledenje zdravemu življenjskemu slogu, 

• sposobnost sproščanja telesa in zmožnost koncentracije, 

• kjer je omenjen razvoj grobe in fine motorike (risanje s šablono, napredovanje 
v obliki pisave, uporablja različne (npr. merske) pripomočke),  

• izdela tehnično zapleten izdelek,  

• ustrezno ravna s športnimi pripomočki.  

 

V kategorijo čustveni in socialni razvoj sem umestila stavke, ki kažejo na: 
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• razvoj v otrokovi komunikaciji,  

• na njegovo empatijo in razumevanje drugih,  

• na sodelovanje z mlajšimi in starejšimi, 

• nudenje medsebojne pomoči, 

• spoštovanje sebe in drugih, tudi okolja, 

• premagovanje osebnostnih izzivov, 

• na prepoznavanje čustev, na njegovo čustveno stabilnost,  

• na otrokovo sposobnost umirjanja in fokusiranja, 

• na njegovo zbranost pri delu, 

• na sprejemanje drugačnosti, 

• na razvoj otrokove samopodobe, 

• na napredovanje v sprejemanju in podajanju kritik, 

• na sposobnost izražanja in ustvarjanja (likovno, govorno, telesno, glasbeno), 

• na otrokov občutek za estetiko, 

• na obliko njegovih izdelkov (polnost izdelka, oblika pisave, otrokovo vživljanje 
v soljudi in književne junake, 

• to, kaj otrok rad počne, ob čem se dobro počuti.  

 

V kategorijo kognitivni razvoj otroka sem uvrstila stavke, ki so bili predvsem vezani 
na doseganje učnih ciljev v učnih načrtih. Največkrat so vsebovali glagole kot so: 

• razume,  

• predstavi,  

• opiše,  

• določi,  

• poimenuje,  

• razloži,  

• pozna,  

• razlikuje,  

• našteje,  

• preizkuša,  

• ureja,  

• razvršča,  

• deklamira,  

• povezuje,  

• sklepa,  
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• posplošuje,  

• pojasni,  

• prepozna, 

• se orientira v času in prostoru ipd.  

 

V omenjeno kategorijo sem uvrstila tudi stavke, ki kažejo na to, da otrok:  

• razume in upošteva navodila, 

• rešuje različne miselne izzive,  

• pozna besedila obravnavanih pesmi, 

• raziskuje in kritično vrednosti, 

• se na različne načine uči tujih jezikov; pripravi učni material razvija svoje 
metakognitivne sposobnosti.  

 

V kategorijo razvoj volje sem umestila stavke, ki kažejo: 

• na otrokovo vztrajnost pri nečem, 

• na veselje do različnih izzivov in tekmovanje s samim seboj,  

• na otrokovo samoiniciativnost v procesu usvajanja novega; na premagovanje 
osebnih izzivov, 

• na veliko vloženega truda v določeno stvar.  

Po analizi poročil sem preštela, koliko stavkov se je nanašalo na posamezno 
področje otrokovega razvoja. Primer analize spričevala in končnega poročila o 
napredovanju učenca je v Prilogi 2. Za spričevalo oz. končno poročilo o 
napredovanju vsakega otroka sem izračunala relativni delež stavkov, vezanih na 
posamezno področje razvoja v odnosu do skupnega števila stavkov v 
spričevalu/končnem poročilu o napredovanju. Ko sem to opravila pri vseh 
dokumentih, sem izračunala povprečni delež posameznega področja pri vseh 
dokumentih skupaj (ločila sem jih na končna poročila o otrokovem napredovanju in 
končna spričevala). Ker sem primerjala povprečje dveh neodvisnih vzorcev in je 
vzorec majhen, sem za statistično obdelavo podatkov uporabila neparametrični 
Mann-Whitney-ev test, ki pove, ali obstajajo statistično značilne razlike med 
skupinama. Statistično obdelavo sem opravila v programu SPSS. 
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

8.1 Pogledi staršev učencev,  ki se šolajo po vzgojno-

izobraževalnemu programu »VZŽ«, na celosten razvoja 

otroka  

S prvim raziskovalnim vprašanjem sem želela raziskati, kako starši učencev, ki se 
šolajo po vzgojno-izobraževalnem programu »Vzgoja za življenje« pojmujejo 
celosten razvoj otroka. Na prvo raziskovalno vprašanje sem odgovor iskala v 
intervjujih s starši. Rezultate sem predstavila v tabeli. 

 

Tabela 1: Področja razvoja, ki jih po mnenju staršev vključuje spodbujanje 

celostnega razvoja učencev (N=10) 

Področja razvoja Št. staršev, ki so 
navedli določeno 
področje (f). 

Razvoj na čustvenem in socialnem področju, spodbujanje sočutja. 8 

Kognitivni razvoj. 6 

Telesni razvoj, razvoj motorike, usvajanje higiene in zdravega načina življenja.  6 

Duhovni razvoj. 2 

Učenje vsakodnevnih opravil, ročnih spretnosti. 2 

Učenje učenja. 1 

Spodbujanje močnih področij, tudi če ta niso predvidena v učnem načrtu. 1 

Spodbujanje samostojnosti in odgovornost. 2 

 

Na vprašanje, kako pojmujejo celosten razvoj otroka, so vsi intervjuvanci odgovorili, 
da jih zanima širše področje razvoja otroka, ki zajema več od zgolj intelektualnega 
področja. Od 10 staršev jih je 9 navedlo, da spodbujanje celostnega razvoja otroka 
vključuje razvoj na čustvenem in socialnem področju (razumevanje čustev, učenje 
vzpostavljanja in nadgrajevanja odnosov z drugimi, veščine socializacije, 
empatičnost). Starši v celosten razvoj otroka vključujejo tudi telesni (motorični) 
razvoj. Trem staršem se zdi pomembno razvijanje veščin dobre komunikacije, dva 
sta navedla privzgajanje zdravega načina življenja in skrb za higieno, eden od 
staršev je navedel spodbujanje samostojnosti ter podporo otrokovemu duhovnemu 
razvoju: »da se razume, da je otrok tudi duhovno bitje« (intervjuvanec, ki je intervju 
opravil 9. = S9, str. 2). Kot del celostnega razvoja dva intervjuvanca opredelita tudi 
usvajanje ročnih spretnosti, eden pa je navedel podporo šole pri reševanju 
družinske problematike (npr. ob ločitvi staršev). Četrti izmed staršev, ki so opravili 
intervju, je povedal, da celosten razvoj pomeni, »da otroka razumemo in se z njim 
in njegovimi potrebami soočamo oz. otroka podpiramo glede na njegove zmožnosti 
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in želje«. Vsi starši imajo podobno mnenje in sicer, da celosten razvoj otroka pomeni 
zaznavanje in upoštevanje različnih potreb otroka, »da otroku pustimo, da se 
razvije« (S3, str. 1). Menijo torej, da ni dovolj, da doživljajo spodbude le za kognitivno 
področje razvoja, prav je, da so deležni spodbud tudi na drugih področjih razvoja. 
Po mnenju staršev je poleg spodbujanja kognitivnega razvoja otroka zelo 
pomembno tudi spodbujanje čustvenega in socialnega področja razvoja. 

8.2 Usmerjenost šolskih dejavnosti na različna področja otrokovega 
razvoja  

Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem želela raziskati, v kolikšni meri so 
dejavnosti pri pouku v okviru vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ« usmerjene 
na različna področja razvoja otroka (kognitivno, čustveno in socialno, telesno in 
področje volje) in kako pogosto so ta področja zastopana pri neposrednem 
pedagoškem delovanju. 

Na drugo raziskovalno vprašanje sem odgovor pridobila z opazovanjem pouka in 
intervjujem s starši. Najprej sledijo rezultati opazovanja pouka, nato pa izsledki iz 
intervjujev s starši. 
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8.2.1 Rezultati, pridobljeni z opazovanjem pouka 

Tabela 2: Število izvedenih pedagoških dejavnosti, ki so posegle na določeno 
področje razvoja otroka  

 

 

Kognitivni 
razvoj 

Čustveni 
(socialni) 

razvoj 

Telesni 
razvoj 

Razvoj volje 

 

 

f f % f f % f f % f f % 

Opazovanje 1 

29. 5. 2015, 8.00–9.30 
8 

 

53,3 % 
5 

 

33,3 % 
1 

 

6,7 % 
1 6,7 % 

Opazovanje 2 

2. 6. 2015, 8.30–9.30 
8 

 

50,0 % 
5 

 

31,3 % 
3 

 

18,7 % 
0 

 

0,0 % 

Opazovanje 3 

3. 6. 2015, 8.30–9.30 
5 

 

45,5 % 
4 

 

36,5 % 
1 

 

9,0 % 
1 

 

9,0 % 

Opazovanje 4 

4. 6. 2015, 8.30–10.00 
10 37,0 % 11 40,8 % 5 18,5 % 1 3,7 % 

Opazovanje 5 

4. 6. 2015, 12.30–14.00 
10 33,3 % 12 40,0 % 6 20,0  % 2 6,7 % 

Opazovanje 6 

8. 6. 2015, 10.30–11.30 
11 47,8 % 9 39,2 % 3 13 % 0 0 % 

Opazovanje 7 

9. 6. 2015, 8.00–10.00 
9 34,6 % 12 46,2 % 4 15,4 % 1 3,8 % 

Opazovanje 8 

9. 6. 2015, 10.30–11.30 
9 39,1 % 9 39,1 % 4 17,4 % 1 4,4 % 

Opazovanje 9 

10. 6. 2015, 8.00–9.20 
2 11 % 10 55,6 % 3 16,7 % 3 16,7 % 

Opazovanje 10 

10. 6. 2015, 10.30–11.20 
6 27,2 % 9 41,0 % 6 27,2 % 1 4,6 % 

Opazovanje 11 

11. 6. 2015, 8.00–10.00 
8 47,0 % 6 35,3 % 1 5,9 % 2 11,8 % 

Opazovanje 12 

11. 6. 2015, 10.30–11.45 
4 28,7 % 7 50,0 % 2 14,2 % 1 7,1 % 

Opazovanje 13 

12. 6. 2015, 8.00–10.15 
14 50,0 % 9 32,1 % 3 10,7 % 2 7,1 % 

Opazovanje 14 

15. 6. 2015, 8.00–9.15 
8 57,1 % 4 28,7 % 1 7,1 % 1 7,1 % 

Opazovanje 15 

15. 6. 2015, 10.30–11.30 
5 31,3 % 9 56,3 % 1 6,2 % 1 6,2 % 

Opazovanje 16 

16. 6. 2015, 8.00–9.45 
10 52,6 % 7 36,8 % 2 10,6 % 0 0 % 

SKUPAJ 7,9 41,0 % 8 39.9 % 2,8 13,1  % 1,1 6,00 % 
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Pri opazovanju pouka sem beležila usmerjenost posameznih dejavnosti na različna 
področja otrokovega razvoja. Iz Tabele 2 je razvidno, da je bil največji delež 
opazovanih enot pouka namenjen kognitivnemu razvoju otroka (41,0 %), tesno pa 
mu sledijo dejavnosti usmerjene na čustveni in socialni razvoj (39,9 %). Občutno 
manjši del aktivnosti je namenjen telesnemu razvoju (13,1 %), najmanj pa so 
zastopane aktivnosti za razvoj otrokove volje (6,0 %). Opazovanje je pokazalo, da 
je pri pouku v šoli, ki sledi vzgojno-izobraževalnemu programu »VZŽ« največji 
poudarek na kognitivnem razvoju. Uravnoteženost različnih področij se izrazi v 
visoko zastopani komponenti čustvenega in socialnega razvoja, ki je precej višja kot 
v končnih poročilih o otrokovem napredovanju znotraj vzgojno-izobraževalnega 
programa »VZŽ« ali končnih spričevalih javne šole. Čustveni in socialni razvoj 
najpogosteje spodbujajo pri delu v parih/skupinah, pri medsebojnem sodelovanju, 
pri poslušanju in tvorjenju umetnostnih besedil, pri ustvarjanju ipd. Pod telesni razvoj 
sem uvrstila aktivnosti, pri katerih so morali biti učenci telesno aktivni za izvedbo 
naloge (gibanje v skladu z navodili, različne gibalne igre, iskanje skritih učnih 
materialov, vaje za umirjanje, dihalne vaje ipd.). Najmanjše število opaženih 
aktivnosti je bilo povezanih z razvojem otrokove volje. To so bile aktivnosti, pri 
katerih so učenci tekmovali sami s seboj, kjer so v dokončanje aktivnosti vnesli 
veliko časa in truda in so izstopali iz svoje cone udobja. 
Zanimalo me je, katera predmetna področja so bila med opazovanjem zastopana 
najpogosteje. Beležila sem tudi medpredmetne povezave in določila učne 
predmete, na katera se je učna enota poleg glavnega predmeta še navezovala.  

 
 

Zanimalo me je, katera predmetna področja so bila med opazovanjem zastopana 
najpogosteje. Beležila sem tudi medpredmetne povezave in določila učne 
predmete, na katera se je učna enota poleg glavnega predmeta še navezovala.  
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Tabela 3: Analiza opazovanih učnih enot glede na prevladujoči šolski predmet in 
ostale še prisotne šolske predmete 

Šolski predmet 
Prevladujoče 

f % 

Prisotno poleg 
prevladujočega šolskega 

predmeta 

f % 

MAT 18,8 % 0 % 

SLJ 31,1 % 8,3 % 

TJA 18,8 % 8,3 % 

TJŠ 6,3 % 0 % 

SPO 25,0 % 25,0 % 

GUM 0,0 % 25,0 % 

ŠPO 0,0 % 16,7 % 

LUM 0,0 % 16,7 % 

 

Iz Tabele 3 je razvidno, da je bil najpogosteje obravnavan šolski predmet slovenski 
jezik (31,3 %), sledi spoznavanje okolja (25 %), enak delež enot pouka pa sta 
zastopala tuji jezik angleščina in matematika (18,8 %). Kot dodatno predmetno 
področje se največkrat pojavljata glasbena umetnost in spoznavanje okolja (25,0 
%), sledita likovna umetnost in šport (16,7 %), enkrat pa se je pojavil tudi predmet 
tuji jezik angleščina (8,3 %). V razredu sem bila skoraj vedno (izjema je eno 
opazovanje) v dopoldanskem času, pred kosilom. Šele po opravljenih opazovanjih 
sem iz pogovora z učitelji izvedela, da imajo šport ter glasbeno in likovno umetnost 
navadno v popoldanskem času, ko je pozornost otrok slabša, še vedno pa so dovolj 
zbrani za ustvarjanje. Med opazovanji torej nisem imela priložnosti prisostvovati pri 
zgoraj naštetih predmetih. Predvidevam, da bi se z opazovanjem teh predmetnih 
področij povečal delež čustvenega in socialnega razvoja, pri športu predvsem 
telesnega razvoja, pri vseh pa tudi delež razvoja otrokove volje (vztrajnostni teki, 
časovna omejenost pri gibalnih aktivnostih, dokončanje izdelka ipd.). 

Aktivnosti pri pouku so bile predmetno večkrat močno prepletene in včasih sem jih 
šele z učiteljevo pomočjo uvrstila v posamezne šolske predmete (s pomočjo ciljev). 
V šoli so se urili v gospodinjstvu (priprava malice, peka palačink). Te aktivnosti sem 
uvrstila v predmetno področje spoznavanje okolja (gospodinjstva v prvi triadi 
namreč še ni v učnem načrtu). Z opazovanjem in iz pogovorov z učitelji sem 
razbrala, da sledijo učencem in obravnavajo teme, ki so jim v tistem trenutku blizu. 
V času opazovanja je bilo zunaj večinoma suho in toplo, zato smo bili tudi veliko 
zunaj. Tako v učilnici kot zunaj nje je bila razredna klima sproščena in pozitivno 
naravnana, učenci pa so si zelo pogosto pomagali med seboj. 
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8.2.2 Rezultati, pridobljeni z intervjuvanjem staršev 

Starši so povedali, da se jim zdijo različna področja otrokovega razvoja 
uravnoteženo pokrita. Vsa področja so prepletena, v enem obdobju bolj izrazito 
delajo na nekem področju otrokovega razvoja, v drugem dajo poudarek drugam. 
»Je pa res, da so določena področja bolj merljiva in rezultati bolj opazni, pri 
določenih pa bolj na dolgi rok« (S9, str. 3). Eden od staršev je povedal, da je, ker je 
potrebno zadostiti zahtevam učnega načrta, več dejavnosti usmerjenih na kognitivni 
razvoj otroka. Kot razlog, da so področja uravnotežena, navajajo tudi to, da otroka 
v vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ« »jemljejo kot posameznika in takega 
kot je« (S4, str. 2), kar pomeni, da upoštevajo razvojne potrebe na različnih 
področjih. Razmerja med dejavnosti, ki so usmerjena na spodbujanje različnih 
področij otrokovega razvoja, večina staršev ne bi spremenila.  

Na vprašanje, kaj bi vseeno spremenili, čemu bi dali še večjo težo, so odgovorili, da 
bi  želeli še bolj voden socialni razvoj, večji poudarek na sočutju in delu za dobrobit 
drugih, na prevzemanju odgovornosti, na učenje o vrednotah, še več časa bi 
posvetili tehnikam za umirjanje itd. Nekdo je navedel, da bi dodal tudi učenje 
bontona in razvijanje odnosa do denarja. 

Staršem se zdijo pomembna vsa področja in poudarjajo, da je »še najtežje vse 
skupaj uravnotežiti« (S7, str. 3).  

Večina staršev je mnenja, da so različna področja zastopana uravnoteženo, enemu 
od staršev pa se zdi, da je dejavnosti za razvoj kognitivnega področja več kot 
dejavnosti, ko so usmerjene na preostala področja otrokovega razvoja. Opazovanje 
pouka je pokazalo, da so zastopana različna področja razvoja (kognitivni razvoj, 
čustveni in socialni razvoj, telesni razvoj ter razvoj volje), največ pa je, kot je omenil 
eden izmed staršev, dela na kognitivnem razvoju. Starši so podajali mnenje o 
celotnem procesu v šoli, v katerega je vključen tudi prosti čas. Z opazovanjem sem 
pridobila zgolj informacijo o zastopanosti posameznih področij otrokovega razvoja 
znotraj pouka, nisem pa vrednotila aktivnosti otrok med njihovim prostim  časom.  

Učitelji, ki učijo po vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ«, menijo, da je 
spodbujanje otrokovega čustvenega in socialnega področja otrokovega razvoja 
najbolj poudarjeno prav med prosto igro učencev. Takrat so poleg tega tudi gibalno 
zelo aktivni. Povzamem lahko ugotovitev staršev, da so otroci med poukom najbolj 
sistematično spodbujeni na področju kognitivnega ter čustvenega in socialnega 
razvoja, pri čemer so starši pri podajanju mnenja upoštevali celoten šolski dan, tudi 
prosti čas, ki jaz nisem opazovala. Ocenili so, da so področja otrokovega razvoja pri 
pouku enakovredno zastopana. 

Povedali so tudi, kako se to, da z otrokom v šoli delajo celostno,, odraža v njegovem 
življenju izven šolskih situacij. Osem od vprašanih staršev je prepričanih, da se 
celostna obravnava otroka v šoli izraža tudi izven časa pouka. Dva starša sta 
menila,  da to težko ocenita, saj ne vesta, kako bi otrok deloval, če ne bi bil vključen 
v vzgojno-izobraževalni program »VZŽ«. Starši so bili pretežno mnenja, da se njihov 
otrok bolje integrira v socialno okolje, ima boljšo samopodobo, se lažje izraža. 
Opažajo tudi, da imajo otroci na sošolce in socialno okolje drugačen pogled, kot npr. 
otroci, ki se šolajo v javnih šolah. Starši vidijo, da otroci napredujejo tudi na 
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področjih, ki niso kognitivno naravnana. Štirje intervjuvanci so povedali, da otroci 
poznajo orodja za umirjanje in jih, ko je potrebno, uporabijo. Napredek opažajo tudi 
na področju otrokovega soočanja z izzivi. Teh se otrok loti bolj umirjeno in je 
pozitivno naravnan. Menijo, da je transfer iz šole na dogajanje izven nje velik, saj 
otroci situacije iz šole dobro povezujejo z vsakdanom. Nek oče je opisal primer, ko 
je sin, ki se šola po vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ«, praznoval rojstni 
dan. Na zabavi je bilo nekaj sošolcev iz šole, nekaj pa je bilo tudi prijateljev, s 
katerimi je sin hodil v vrtec in se šolajo drugje. »Opazoval sem, kako so se »Lila« 
otroci veselili, navijali drug za drugega, in kako so prijatelji iz vrtca veliko bolj 
nevoščljivo reagirali ob uspehu drugega« (S3, str. 4). Ena izmed vprašanih je 
povedala, da je otrok na splošno veliko boljše volje, kar se odraža na vseh področjih: 
»če je v šoli zadovoljen, bo tudi po njej boljše volje ... je zaživel in hitro najde svoj 
prostor za izražanje« (S7, str. 5). Drug izmed staršev je povedal: »Je pa res, da v 
šoli zelo uživa« (S10, str. 5). Poleg tega je mama učenke v intervjuju povedala, da 
mora otrok na nek način spoznati tudi težje plati življenja. »Če je samo na vrhu, ne 
ve kako je biti spodaj« (S8, str. 4). Ista mama (S8, str. 4) meni, da so v šoli v takšnih 
trenutkih učenci ustrezno usmerjeni in podprti, s čimer pridobivajo veščine za 
življenje. Starši sklepajo (S2, S4, S6, S7, S8, S9), da je pozitivna naravnanost v šoli 
in nenehna podpora otrokovemu celotnemu razvoju opazna tudi v vsakdanjem 
življenju, saj ima otrok boljšo samopodobo, upa se izraziti in zna poskrbeti tako zase 
kot tudi za druge.  

Trije starši so odgovorili, da je to težko vprašanje, saj ne morejo vedeti, kako bi bilo, 
če bi se otrok šolal drugje. Eden od intervjuvancev (S3, str. 9) je povedal tudi to, da 
je otrok podobne vzgoje in zgleda deležen doma in je težko ločiti, kaj prispeva k 
njegovemu vedenju. Pravi, da je največji uspeh verjetno ravno v dopolnjevanju med 
šolo in domom. Otrok povsod dobiva podobne spodbude ter zgled. Ne glede na to 
starši opažajo, da je transfer izkušenj med šolo in domom velik. Starši menijo, da 
otroci izzive doma rešijo na podoben način, kot so nek izziv premagali v šoli. Starši 
pravijo tudi, da so otroci samozavestni, znajo se umiriti in so vajeni sodelovanja z 
drugimi. 

 

8.3 Zastopanost različnih področij otrokovega razvoja v 
končnih poročilih o napredovanju otroka oz. v spričevalih  

S tretjim raziskovalnim vprašanjem sem želela izvedeti,  v kakšnem obsegu (število 
stavkov) so v poročilih učiteljev o napredovanju otrok zastopana posamezna 
področja otrokovega razvoja. Odgovore sem dobila z analizo poročil o otrokovem 
napredovanju v vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ« in z analizo končnih 
spričeval otrok. 
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Tabela 4: Povprečen delež stavkov, vezanih na določeno področje otrokovega 
razvoja, v poročilih o otrokovem napredovanju v šoli, ki deluje po vzgojno-
izobraževalnem programu »VZŽ« 

 
Otro

k 

Kognitivni 
razvoj 

Čustveni in 
socialni 
razvoj 

Telesni 
razvoj 

Razvoj 
volje 

Zajema vsa 
področja 

 f f % f f % f f % f f % f f % 

1 85 
56,3 
% 

38 25,2 % 23 
15,2 
% 

5 
3,3 
% 

0 0 % 

2 77 
57,4 
% 

32 23,7 % 17 
12,5 
% 

4 
3,2 
% 

4 3,2 % 

3 79 
58,8 
% 

26 19,4 % 17 
12,5 
% 

5 
3,7 
% 

8 5,6 % 

4 75 
64,2 
% 

24 20,8 % 11 9,6 % 6 
5,3 
% 

0 0 % 

5 96 
52,7 
% 

40 21,8 % 33 
17,9 
% 

8 
4,3 
% 

6 3,3 % 

6 82 
58,6 
% 

38 27, 2 % 17 
12,1 
% 

3 
2,1 
% 

0 0 % 

7 69 
58,1 
% 

30 25,0 % 15 
12,5 
% 

5 
4,4 
% 

0 0 % 

8 71 
60,4 
% 

25 21,6 % 18 
14,9 
% 

4 
3,1 
% 

0 0 % 

9 50 
53,7 
% 

26 28,1 % 13 14 % 3 
3,2 
% 

1 1,0 % 

10 84 
54,5 
% 

43 28,0 % 21 
13,6 
% 

6 
3,9 
% 

0 0 % 

  f̄ 
76,8 

57,5 
% 

32,2 24,1 % 18,5 13,5% 4,9 
3,7 
% 

1,9 1,2 % 

 

V Tabeli 4 so predstavljene ugotovitve, ki sem jih pridobila z analizo dokumentov. 
Preberemo lahko, da največji delež spričeval vzgojno-izobraževalnega programa 
»VZŽ« zajema področje kognitivnega razvoja (57,5 %), sledi področje čustvenega 
in socialnega razvoja (24,1 %), nato področje telesnega razvoja (13,5 %), najmanjši 
delež pa zajema področje razvoja volje (3,7 %).  

V spričevalih sem našla tudi stavke, ki hkrati zajemajo vsa štiri področja razvoja 
(povprečno 1,2 % poročila o otrokovem napredovanju). V dokumentih je znotraj 
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šolskih predmetov zapisana stopnja doseganja posameznih učnih ciljev. Poleg 
doseganja ciljev imajo končna poročila o otrokovem napredovanju tudi osebno noto, 
v kateri je zapisano otrokovo napredovanje na področjih socialnega in čustvenega 
razvoja ter na področju volje (storilnostne motivacije). Področje čustvenega razvoja 
je najpogosteje omenjeno pri predmetih glasbena in likovna umetnost. Socialni 
razvoj sem pogosto našla pri predmetih osebni razvoj, razumevanje ljudi in 
sodelovanje, spoznavanje okolja, šport, pa tudi drugod. Telesni razvoj je 
najpogosteje zajet znotraj predmeta šport. Področje volje oz. ciljne naravnanosti 
posameznika ni močno vezano na posamezni šolski predmet, pogosto pa tovrstne 
stavke najdemo pri predmetu šport. Pričakovala sem, da bo to področje otrokovega 
razvoja najmanj zastopano, kar se je po pregledu dokumentov potrdilo.  Menim, da 
je razlog za to predvsem zavestno delo na tem področju v obdobju adolescence, 
učenci v vzorcu pa so zaključili 1. ali 2. razred OŠ.  

Primera analize poročila o otrokovem napredovanju in končnega spričevala sta v 
prilogi (Priloga 2 in Priloga 3). 

 

Tabela 5: Povprečen delež stavkov, vezanih na določeno področje otrokovega 
razvoja, v končnem spričevalu, pridobljenem v šoli, ki deluje po javnem 
vzgojno-izobraževalnem programu  

 

Otrok  
Kognitivni 

razvoj 

Čustveni in 
socialni 
razvoj 

Telesni razvoj Razvoj volje 

 f f % F f % F f % f f % 

Otrok 1 
107 

 
71,4 % 15 10,0 % 28 18,6 % 0 0,0 % 

Otrok 2 44 77,0 % 6 10,0 % 7 13,0 % 0 0,0 % 

Otrok 3 94 75,0 % 11 8,7 % 21 16,3 % 0 0,0 % 

Otrok 4 91 61,0 % 36 23,8 % 21 14,2 % 0 0,0 % 

Otrok 5 73 73,0 % 17 17,0 % 9 9,0 % 1 1,0 % 

Otrok 6 47 64,4 % 9 12,3 % 17 23,3 % 0 0,0 % 

Otrok 7 75 75,0 % 11 11,0 % 13 13,0 % 1 1,0 % 

Otrok 8 34 69,4 % 4 8,2 % 8 16,3 % 3 6,1 % 

Otrok 9 29 76,3 % 8 21,1 % 1 2,6 % 0 0,0 % 

Otrok 10 73 70,9 % 13 12,6 % 8 7,8 % 9 8,7 % 

x̄ 66,7 71,4 % 13 13,5 % 13,3 13,4 % 1,4 1,7 % 
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Analiza končnih spričeval otrok, ki se šolajo po javnem vzgojno-izobraževalnem 
programu, je pokazala, da je največji delež stavkov v spričevalih s področja  
otrokovega kognitivnega razvoja (71,4 %). Skoraj enaka deleža stavkov sta s 
področja čustvenega in socialnega razvoja (13,5 %) ter telesnega razvoja (13,4). 
Aktivnosti, ki razvijajo čustveni in socialni razvoj, so bile najpogosteje izvedene pri 
predmetih likovna in glasbena umetnost, redkeje tudi pri slovenskem jeziku. 
Aktivnosti, ki razvijajo telesni razvoj so v večini primerov izvedli pri šolskem 
predmetu šport. Najmanjši delež stavkov je s področja razvoja otrokove volje (1,7 
%). Le 0,1 % stavkov pa je zajemalo vsa področja razvoja.   
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Tabela 6: Izračun statističnih razlik med povprečnim deležem stavkov, usmerjenih 
na različna področja otrokovega razvoja, v poročilih o otrokovem 
napredovanju znotraj vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ« in v 
končnih spričevalih otrok, ki se šolajo po javno veljavnem vzgojno-
izobraževalnem programu 

 

 Kognitivni 
razvoj 

Čustveni 
razvoj 

Telesni 
razvoj 

Razvoj 
volje 

Zajema 
vsa 

področja 

Poročila o otrokovem 
napredovanju znotraj 

vzgojno-
izobraževalnega 
programa »VZŽ« 

57,5 % 24,1 % 13,5 % 3,7 % 1,2 % 

Končna spričevala šole, 
ki deluje po javnem 

vzgojno-izobraževalnem 
programu 

71,4 % 13,5 % 13,4 % 1,7 % 0,1 % 

Mann-Whitney U 
99,000 

 

7,000 

 
55,000 20,000 29,000 

p (stat. pomembnost) 0,000 0,000 0,739 0,023 0,123 

 

Neparametrični Mann-Whitney U test je pokazal statistično pomembne razlike med 
deležema stavkov v spričevalu oz. končnem poročilu o otrokovem napredovanju, ki 
so bila s področja čustvenega in socialnega razvoja  otroka, iz obeh vzgojno-
izobraževalnih programov. V šoli, ki deluje po vzgojno-izobraževalnem programu 
»VZŽ«, je v končnih poročilih o otrokovem napredovanju o tem področju razvoja v 
primerjavi s spričevali javne šole napisan večji delež stavkov. Prav tako je v končnih 
poročilih o otrokovem razvoju področju volje (vzgojno-izobraževalni program 
»VZŽ«) namenjen večji delež stavkov kot v končnih spričevalih (javni vzgojno-
izobraževalni program). Statistična obdelava podatkov je pokazala, da je delež, ki 
predstavlja kognitivni razvoj otroka, v končnih poročilih o otrokovem napredovanju 
pomembno manjši od deleža, ki je temu področju razvoja namenjen v spričevalih 
javne šole. Med poročili o otrokovem napredovanju oziroma spričevali obeh 
programov ni pomembnih razlik v tem, kako pogosto vključujejo telesni razvoj. 
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Graf 1: Primerjava povprečnih deležev stavkov usmerjenih na različna področja 

otrokovega razvoja,v poročilih o otrokovem napredovanju znotraj vzgojno-

izobraževalnega programa »VZŽ« in v končnih spričevalih otrok, ki se šolajo po 

javno veljavnem vzgojno-izobraževanju 

 

 

 

Iz zbranih podatkov je razvidno, da v primerjavi s spričevali v javni šoli končna 
poročila v šoli, ki sledi vzgojno-izobraževanemu programu »VZŽ«, povedo več o 
otrokovem čustvenem in socialnem razvoju, pa tudi o njegovem razvoju na področju 
volje. O otroku  torej podajo bolj celostno sliko. Bralec si po branju takšnega 
končnega poročila o otrokovem napredovanju lažje predstavlja, kako je otrok 
napredoval na osebnostnem področju, kako se razume s sošolci, kako sodeluje z 
drugimi, kakšne so njegove komunikacijske spretnosti, kako se zna vživeti v druge, 
kaj ima rad, kaj so na področju čustev in odnosov njegove močne plati in kaj mu še 
predstavlja izziv, kako reagira na svoja čustva, kakšno samopodobo ima, kako 
sprejema realnost drugih, kako se zna umiriti ipd. V končnih poročilih o otrokovem 
napredovanju lahko izvemo, kako si zna otrok trenutno postavljati cilje, koliko truda 
vloži v kakšno stvar, kako je z njegovo vztrajnostjo, samoiniciativnostjo ipd. 
Spričevala v javni šoli bralcu v primerjavi s končnimi poročili o otrokovem 
napredovanju povedo več o tem, kaj otrok zna, katere učne cilje je usvojil, kako 
spreten je v reševanju miselnih problemov, kako dobro si stvari zapomni itd. 
 
Na področju telesnega razvoja statistično pomembnih razlik nismo dokazali, na 
osnovi česar lahko zaključimo, da obe vrsti dokumentov v enaki meri poročata o 
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Poročila o otrokovem napredovanju znotraj vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ«

Končna spričevala šole, ki deluje po javnem vzgojno-izobraževalnem programu
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otrokovem gibalnem razvoju, o razvoju na področju motorike, o otrokovi skrbi za 
osebni red in higieno, o zmožnosti kontroliranja svojega telesa, o tem, kako dobro 
svoje telo poslušajo itd.  

K večjemu deležu vsebin o otrokovemu čustvenemu in socialnemu razvoju v 

končnih poročilih o otrokovem napredovanju znotraj vzgojno-izobraževalnega 

programa »VZŽ« v primerjavi s spričevali javne šole gotovo prispevata dodatna 

predmeta osebni razvoj ter razumevanje ljudi in sodelovanje. Učitelji tudi zaradi 

omenjenih predmetov otroka še bolj pozorno opazujejo na področju volje ter 

čustvenega in socialnega razvoja. 

 

8.4 Mnenje staršev o zastopanosti različnih področij 
otrokovega razvoja ter njihovo vrednotenje redne 
komunikacije z učiteljem 

Zaradi možnosti triangulacije metod raziskovanja sem o uravnoteženosti različnih 
razvojnih področij otroka v poročilih o otrokovem napredovanju povprašala tudi 
starše. Četrto raziskovalno vprašanje se je glasilo, kako starši prepoznavajo 
zastopanost posameznih področij v učiteljevih poročilih (sprotnih in poročilo o 
napredovanju otroka ob koncu šolskega leta) ter kakšen doprinos vidijo v takšni 
izmenjavi informacij o otroku z učiteljem. Osem staršev meni, da so različna 
področja otrokovega razvoja v učiteljevih poročilih enakomerno zastopana, dva pa 
bi si želela več informacij o otrokovem čustvenem in socialnem razvoju. Eden od 
staršev pravi: »Včasih se mi zdi, da morda učitelji sami nimajo dovolj znanja, da bi 
ta področja opazovali, razvijali oziroma o njih komunicirali s starši« (S5, str. 7) in 
dodaja, da je »še vedno v največji meri poudarek na razvijanju znanja. Delno se s 
tem strinjam, ker gre za šolo, delno pa se mi zdi, da je to posledica pritiska staršev« 
(S5, str. 2).  

Starši v šoli po vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ« prejemajo tedenska 
poročila, v katerih učitelj poda svoja opažanja ter ključno učno vsebino preteklega 
tedna. Na koncu leta pa prejmejo t. i. poročilo o otrokovem napredovanju v obliki 
opisne ocene. Eden izmed staršev je komentiral, da so tedenska poročila pogosto 
vezana na točno določeno situacijo, manj pa je informacij o splošnem razvoju 
otroka.  

V intervjuju sem starše vprašala, kako doživljajo pogosto izmenjavo opažanj o 
otroku z učitelji. V raziskavo zajeti  starši vidijo doprinos predvsem v tem, da lahko 
probleme rešujejo skupaj z zaposlenimi v šoli in dobijo boljši vpogled na trenutno 
stanje otroka, npr. »poročila so mi zelo, zelo pomembna in velika pomoč pri 
razumevanju otroka, njegovih reakcij, počutja« (S9, str. 8). Mama učenca je 
povedala, da ji tedensko poročilo »pomaga kot izhodišče za konkretna vprašanje 
glede dogajanja v šoli« (S2, str. 6). Vsak v svojem okolju deluje na otroka. Poti so 
različne, cilji staršev in učiteljev pa so zelo podobni. Sedem staršev je povedalo, da 
želijo imeti pregled nad dogajanjem v šoli (učno vsebinskim in individualnim). Kot 
zelo pozitivno so izpostavili, da so učitelji pripravljeni na sodelovanje ter da so 
ažurni. Poročila jim predstavljajo vez z učiteljem in jim veliko pomenijo. »Ta poročila 
mi veliko pomenijo, ker vidim, da še nekdo dobro pozna mojega otroka, se mu 
posveča, ga poskuša razumeti in se mu pomaga razvijati« (S5, str. 7), »v poročilih 
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prepoznavam, koliko individualne obravnave je moj otrok deležen« (S3, str. 7). Eden 
izmed staršev je povedal, da mu je všeč komunikacija preko elektronske pošte 
(poteka hitreje kot preko zapisov v beležke, obvestil na oglasni deski ipd.). 

Vprašani kot pozitivno v učiteljevih poročilih o otroku vidijo to, da učitelj ne 
izpostavlja zgolj otrokovih močnih področij, temveč izpostavlja tudi področja, na 
katerih učenec zastavljenih ciljev še ni dosegel. S pomočjo teh informacij lahko 
starši z otroki  posamezne spretnosti urijo tudi doma. Več staršev je povedalo, da 
se njihova opažanja v večini ujemajo z opažanji učiteljev. Izpostavili so, da učitelj 
opazi spremembe na čustvenem in socialnem področju prej kot starši. V šoli imajo 
otroci sovrstnike, s katerimi so v interakciji. Spremembe so torej tam bolj opazne kot 
doma, kjer otroci nimajo toliko možnosti za medvrstniške interakcije.  

Štirim od intervjuvanih staršev se zdijo različna področja v poročilih (sprotnih in 
končnih) enakovredno zastopana. Ostali intervjuvanci menijo, da so zastopana vsa 
področja, vendar je informacij o kognitivnem razvoju otroka več. Pri tem povedo, da 
je velik del poročila vsebinsko poročilo, v katerem so opisane dejavnosti in občasno 
tudi učni cilji, niso pa naravnana tako osebno. »Mesečna poročila zajemajo samo 
vsebine in iz teh poročil ne vidim, kaj je moj otrok usvojil« (S7, str. 8). Po drugi strani 
pravijo, da je opis šolski dejavnosti dobrodošel, saj so »redna sprotna obvestila o 
vsebinah zelo dobrodošla in tudi doma pripomorejo h kakšni dejavnosti, še večji 
pomen pa imajo opažanja učiteljev glede počutja, reakcij, vedenja, osebnega 
razvoja in sodelovanja z drugimi« (S9, str. 8). 

Iz analize dokumentov razberemo, da je v spričevalih in končnih poročilih o 
napredovanju učencev največji delež stavkov s področja otrokovega kognitivnega 
razvoja, po pogostosti sledijo sporočila s področja čustvenega in socialnega razvoja, 
nato s področja telesnega razvoja in na koncu s področja razvoja volje. Vrstni red 
zastopanosti sporočil z različnih področij razvoja je enak vrstnemu redu razvojnih 
področij, ki jih pokrivajo z različnimi dejavnostmi pri pouku.  

V  intervjuju je eden izmed staršev omenil, da sta kognitivno in telesno področje 
razvoja najbolj merljiva in ju tudi lažje preverimo, medtem ko področje čustvenega 
in socialnega razvoja ter področje razvoja otrokove volje sicer lahko spodbujamo in 
usmerjamo, težje pa ju je vrednotiti in o njih pisati.  

V nadaljnjih raziskavah na temo celostnega razvoja otroka bi bilo zanimivo raziskati, 
kako na celostno obravnavno otroka v šoli gledajo starši otrok, ki se šolajo po 
javnem vzgojno-izobraževalnem programu. S starši otrok, ki se izobražujejo po 
javnem vzgojno-izobraževalnem programu, bi lahko naredili intervju z enakimi 
vprašanji, kot sem ga opravila s starši otrok, ki se šolajo po vzgojno-izobraževalnem 
programu »VZŽ« in primerjali dobljene odgovore. 

8.5 Ali so starši, katerih otroci se šolajo po vzgojno-

izobraževalnem programu »VZŽ«, spremenili svoj pogled 

na vzgojo ter njihovo vrednotenje komunikacije s šolo in 

kako? 

S petim raziskovalnim vprašanjem sem raziskovala, ali so starši, odkar se njihov 
otrok šola po vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ«, spremenili svoje poglede 
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na vzgojo, v kakšni smeri in kako. Na RV5 sem odgovore pridobila z intervjuji 
staršev.   

Na omenjeno vprašanje je 6 staršev odgovorilo z »da«, 4 vprašani pa so menili, da 
so na vzgojo podobno gledali že pred všolanjem otroka na omenjeno šolo. Načela 
»VZŽ« spoznavajo preko predavanj za starše (organizirana kot šola za starše otrok, 
ki se šolajo v vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ«) ter na osnovi pedagoškega 
dela učiteljev ter izmenjave informacij z njimi. Spremembo v svojem doživljanju 
otroka so najpogosteje izrazili na način, da otroku pogosteje in lažje dopustijo biti 
to, kar v resnici so. Starši so poročali, da pri sebi opažajo, kako se zavestno trudijo, 
da na otroke projicirajo čim manj pričakovanj in jih spodbujajo, kjer potrebujejo 
podporo. Manj jih usmerjajo v skladu s svojimi predstavami. Tudi če se otroci 
zanimajo za aktivnosti in področja, ki staršem niso blizu, ali pa so daleč od tistih, za 
katere bi radi videli, da bi otroka privlačila, jih starši poskušajo podpirati. Staršem se 
zdi pomembno, da otrok čim več časa preživi v okolju, kjer imajo na vzgojo podoben 
pogled, kot ga imajo doma. Na tak način otrok ni zbegan, povsod veljajo podobna 
pravila, živijo se podobne vrednote ipd. Eden od vprašanih je povedal, da vedno bolj 
spoznava, kako pomemben je otroku zgled.  

8.6 Najpomembnejše stvari, ki jih mora po mnenju 

staršev pri otroku razvijati šola 

V intervjuju sem starše vprašala tudi, kaj je po njihovem mnenju najpomembnejše, 
česar se mora otrok naučiti v šoli. Najpogosteje so odgovarjali (7 staršev), da so to 
socialne veščine. Velik poudarek (štirje intervjuvanci) so dali cilju šole, da začne 
otrok spoštovati sebe in druge. »Raje imam otroka, ki je sočuten in bo delal dobro 
za druge, kot pa pametnega z dobro plačo, ki ne zna poskrbeti niti za svojo družino, 
kaj šele za širšo okolico« (S8, str. 10). Zelo pomembno se jim zdi, da otrok ohranja 
vedoželjnost ter vzljubi branje in pisanje, da ima s šolo in učenjem pozitivne 
izkušnje, kar mu bo pomagalo tudi v prihodnje. Poleg osnovnih spretnosti in veščin 
si želijo, da otroci usvojijo znanja na višji kognitivni ravni, razvijajo ustvarjalnost in 
znajo izraziti svoje mnenje. Ob naštetem je staršem pomembno tudi razvijanje 
kritičnega mišljenja. Ena intervjuvanka (S7, str. 10) je povedala: »Ko sem bila jaz v 
šoli, se ni nihče vprašal ali je res tako ali ni. Do stvari nismo prišli sami in niti nismo 
podvomili vanje.« Pomembno jim je, da se otrok nauči učiti (na njemu najbližji 
način). Po njihovem mnenju je tudi šola tista, ki otroke vzgaja v samostojne, 
dosledne in kritične odrasle. Nekdo od intervjuvanih staršev je povedal, da naj bi po 
njegovem otroka v šoli vodili k spoznavanju samega sebe in mu dajo možnosti, da 
odkriva kdo želi postati in kaj želi početi, da se razvije v celovito osebnost. Želijo si, 
da otrok spozna, »da je sreča v tem, da počneš, kar te veseli« (S10, str. 10). Poleg 
vsega pa mora dati šola otroku čas, da se razvija in napreduje tudi izven šolskega 
časa. S tem je mišljeno, da otroci ne dobijo preveč  naloge in obveznosti med 
časom, ko niso v šoli. Starši so potrdili, da želijo otroku omogočiti celosten razvoj, 
pri tem pa so z zgoraj naštetimi izjavami potrdili, da zanje celosten razvoj pomeni 
več kot zgolj razvoj na kognitivnem področju.  
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9 SKLEPNE MISLI 

 

V magistrskem delu sem opisala različne poglede na razvoj otroka ter pomen 
celostne obravnave učenca. Ugotovila sem, da različni pedagoški pristopi 
poudarjajo spodbujanje različnih področij razvoja. Celostnemu razvoju otroka dajejo 
velik pomen tako javne šole (Bela knjiga, 2011) kot tudi šole, ki delujejo po posebnih 
pedagoških načelih (Montessori, 2008 in 2009; Steiner, 1987; Walters, 1989).  

Na osnovnih šolah, ki sledijo vzgojno-izobraževalnemu programu »VZŽ«, je eno 
izmed glavnih načel spodbujanje celostnega razvoja otroka. Walters (1989) različna 
področja razvoja imenuje orodja zrelosti. Orodja zrelosti vključujejo telesni razvoj, 
čustveni in socialni razvoj, kognitivni razvoj ter razvoj volje (storilnostne motivacije). 
Zrel posameznik je zmožen zavedanja, da ima vsak svojo realnost, to realnost 
drugega spoštljivo sprejema in je do te drugačne realnosti sposoben vzpostavit 
ustrezen odnos (Walters, 1989).  

Empirična raziskava v okviru tega magistrskega dela je pokazala, da starši otrok 
šolanih po vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ« pedagoško delo z njihovim 
otrokom dojemajo kot celostno in so z njim v veliki meri zadovoljni. Spodbujanje 
celostnega razvoja otroka za zgoraj omenjene starše zajema več kot zgolj spodbude 
na kognitivnem področju razvoja. Navedli so, da spodbujanje celostnega razvoja 
poleg kognitivnega vključuje tudi razvoj na čustvenem in socialnem področju, na 
področju samostojnosti, skrbi za zdravje, telesnem razvoju, tudi razvijanje ročnih 
spretnosti ipd. Da učitelji otroka vidijo in z njim tudi delujejo kot s celoto, se po 
njihovem mnenju izraža tudi izven šole in pouka. Zadovoljni so s pogosto izmenjavo 
opažanj z učiteljem in v tem vidijo priložnost za učinkovitejšo podporo otrokovemu 
razvoju. V času šolanja se jim zdi poleg kognitivnega razvoja najpomembnejši razvoj 
otrokovih socialnih spretnosti. V prihodnje bi bilo zanimivo opraviti enak intervju s 
starši otrok, ki se šolajo po javnem vzgojno-izobraževalnem programu.  

Tako v spričevalih javne šole kot v končnih poročilih o napredovanju učenca znotraj 
vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ« je največ stavkov s področja 
kognitivnega razvoja otroka. Neparametrični Mann-Whitney U test je pokazal, da  
spričevala javne šole v primerjavi s končnimi poročili o napredovanju učencev 
vključujejo manj informacij o spremembah na področju otrokovega čustvenega in 
socialnega razvoja. V spričevalih javne šole predstavljajo informacije o otroku s 
področja čustvenega in socialnega razvoja 13,5 % celotnega spričevala, v poročilih 
o otrokovem napredovanju znotraj vzgojno-izobraževalnega programa »VZŽ« pa je 
ta komponenta prisotna v 24,1 % celotnega spričevala.  

Tako v končnih poročilih o otrokovemu napredovanju kot tudi v spričevalih iz javne 
šole je o vložku otrokovega truda napisanega zelo malo. Področje otrokove volje 
(storilnostna motivacija) je najpogosteje zabeleženo v povezavi s športom, pri drugih 
predmetih pa zapisa o vztrajnosti, trudu in vloženemu času skoraj ne najdemo. 
Končna poročila o napredovanju otroka namenjajo področju volje oz. storilnostne 
motivacije večji delež stavkov kot spričevala v javnih šolah. V spričevalih javne šole 
stavkov, ki bi zajemali vsa opazovana področja razvoja, nisem zasledila. Tovrstni 
stavki so bili v poročilih o otrokovem napredovanju obsežnejši in bolj poglobljeni, 
navadno le posredno vezani na cilje iz učnega načrta. Rezultati raziskave bi 
povedali še več, če bi primerjala spričevalo in končno poročilo istega učenca. Ker 
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pa učenci, ki se šolajo po vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ« v svojih 
matičnih šolah preživijo zelo malo časa, jih njihovi učitelji na javnih šolah ne poznajo 
tako dobro in primerjava dokumentov ne bi bila objektivna. Zaradi navedenega sem 
raje analizirala dokumente različnih učencev, ne le tistih, ki se šolajo po vzgojno-
izobraževalnem programu »VZŽ«. Osem staršev otrok, šolanih po vzgojno-
izobraževalnem programu »VZŽ«, meni, da so v končnih poročilih o otrokovem 
napredovanju različna področja razvoja uravnoteženo zastopana, dva pa bi želela 
več informacij o otrokovem razvoju na področju čustvenega in socialnega razvoja. 

Pri opazovanju učnih enot je raziskava pokazala, da je bil največji del pouka 
namenjen spodbujanju kognitivnega razvoja učencev (41,0 % aktivnosti znotraj ene 
učne enote), izrazit pa je bil tudi poudarek spodbujanja čustvenega in socialnega 
razvoja, saj so otroci pri pouku veliko sodelovali, drug drugega medsebojno učili, se 
učili preko zgodb, konkretnega materiala ipd. (39,9 % aktivnosti znotraj ene učne 
enote). To, da je čustveni in socialni razvoj pri pouku prisoten v tako velikem deležu, 
sovpada z razvojno-psihološkimi teorijami načela vzgojno-izobraževalnega 
programa »VZŽ«, ki pravijo, da otrok okoli šestega leta svet spoznava preko čustev 
in občutkov (Walters, 1986). Prav tako sovpada z željami staršev, ki dajejo 
čustvenemu in socialnemu razvoju velik pomen. V vzgojno-izobraževalnem 
programu »VZŽ« poleg predmetov, ki so v učnih načrtih za javno šolo, izvajajo tudi 
predmeta osebni razvoj ter razumevanje drugih in sodelovanje.  

Šest od desetih vprašanih staršev je, odkar se njihov otrok šola po vzgojno-
izobraževalnem programu »VZŽ«, spremenilo svoj pogled na vzgojo, preostali štirje 
pa pogleda na vzgojo niso spremenili. Otroku bolj dopustijo biti, kar zares je, na njih 
manj projicirajo svoje želje, predstave in pričakovanja. Otroka podpirajo tudi na 
področjih, ki jim sicer niso blizu in bi sicer raje videli, da se otrok zanje ne bi zanimal. 

Pomanjkljivost moje magistrske raziskave je, da nisem opazovala pouka v 
popoldanskem času, v času po kosilu. V tistem delu dneva so navadno na vrsti 
predmeti kot so šport ter likovna in glasbena umetnost. Opazovanje v 
popoldanskem času bi rezultate verjetno delno spremenilo, predvidoma bi se 
povečal delež čustvenega in socialnega, pa tudi telesnega razvoja. Še boljši 
vpogled v to, v kolikšni meri v šoli, ki sledi vzgojno-izobraževalnemu programu 
»VZŽ«, upoštevajo načelo spodbujanja celostnega razvoja učenca, pa bi dala 
primerjava z opazovanjem pouka v javni šoli. Primerjava o zastopanosti različnih 
področij razvoja v enem in drugem vzgojno-izobraževalnem programu bi nam 
pokazala glavne poudarke obeh vzgojno-izobraževalnih programov, hkrati pa bi 
lahko primerjali, kateri program učenca obravnava bolj celostno. Na osnovi 
rezultatov bi lahko v prihodnje trenutno manj zastopanim področjem razvoja dali pri 
pouku večjo težo, vendar pa bi morda lahko  rezultate zaradi različnega trajanja 
učnih ur/enot težko primerjali. V javni šoli traja ura pouka 45 min, v šoli, ki sledi 
vzgojno-izobraževalnemu programu »VZŽ«, pa so enote pouka različno dolge, 
lahko tudi do 90 min. V daljših enotah pouka ima učitelj več priložnosti za 
vključevanje različnih področij razvoja, saj je časovno manj omejen.  

Pri opazovanju pouka in tudi pri analizi dokumentov sem se večkrat srečala s 
primeri, ki so hkrati spodbujali več različnih področij razvoja otroka. Pri takšnih 
primerih mi je pomagala supervizorka učiteljev na šoli, ki sledi vzgojno-
izobraževalnemu programu »VZŽ«. Takšne primere sem uvrstila v kategorijo »vsa 
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področja razvoja«, na katera se je dejavnost pri pouku ali stavek v končnem poročilu 
o otrokovem napredovanju nanašal.  

Pregled različnih pedagoških pristopov je potrdil, da moramo delati z otrokom kot s 
celoto in se moramo truditi, da ga vodimo k razvoju v najširšem smislu. Vzgojno-
izobraževalni program »VZŽ« je primer dobre prakse, ki potrjuje, da lahko v pouk 
vnesemo dejavnosti, ki spodbujajo razvoj na različnih področjih otrokovega razvoja. 
Kot učitelji moramo strmeti k temu, da otrokom ponudimo možnosti za razvoj vseh 
njihovih potencialov, pri tem pa pristop do vsakega učenca oseben. Prav mi smo 
tisti, ki lahko otroka spodbujamo na njegovih močnih področjih, pri tem pa mu 
pomagamo premagovati izzive in mu spodbujati njegov razvoj na tistih področjih, na 
katerih je trenutno še šibek.  
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11 PRILOGE 

Priloga 1: Primer sheme za opazovanje pouka 

V tabeli so zapisane dejavnosti, ki so jih v zapisanem vrstnem redu (zaporedne 
številke) izvedli pri pouku. Dejavnosti so razvrščene glede na to, katero področje 
razvoja najbolj spodbujajo. Izračunano povprečje pove, kolikšen delež dejavnosti 
opazovane ure je razvijal posamezno področje razvoja.  
 
DAN in DATUM: četrtek, 4. 6. 2015 
ČAS: 10.00–11.30 
PREVLADUJOČE UČNO PODROČJE: španščina 
OSTALA UČNA PODROČJA: šport 

področje 
razvoja 

Zaporedna številka in kratek opis 
dejavnosti 

skupno število 
dejavnosti, 
vezanih na 
posamezno 

področje razvoja 

Delež 
dejavnosti, 
vezanih na 

eno področje 
razvoja, glede 

na vse 
dejavnosti v 

opazovani učni 
enoti 

(f %) 

T
e

le
s

n
i 

ra
z
v

o
j 

  

1.(učiteljica v španščini narekuje, kaj naj 
naredijo), 2. (otroci sodelujejo, ko doda 

glasbo,  otroci), 15. (pospravijo mize), 16. (še 
enkrat zaplešejo). 

4 17,4 % 

Č
u

s
tv

e
n

i 
ra

z
v

o
j 2. (otroci sodelujejo, ko doda glasbo,  otroci), 

3. (v tišini poslušajo dež), 4., 5. (drug 
drugemu pomagajo s poimenovanjem), 7. 

(povedo, da so govorili o športih in stvareh, ki 
jih radi počnejo), 9. (govorijo o posameznih 

hobijih), 10. (prevode narišejo ali zapišejo na 
list), 11. (sošolci večkrat pomagajo), 12.  (na 

glas povedo). 

9 39,1 % 

K
o

g
n

it
iv

n
i 
ra

z
v

o
j 

  

4. (povedo, katero barvo so našel spodaj), 5. 
(drug drugemu pomagajo s poimenovanjem), 

7. (povedo, da so govorili o športih in 
stvareh, ki jih radi počnejo), 8. (otroci se 

poskušajo spomniti pomenov), 9. (govorijo o 
posameznih hobijih), 10. (prevode narišejo 

ali zapišejo na list), 12. (na glas povedo), 13. 
(zapišejo na 

učni list), 14. (preštejejo). 

9 39,1 % 

R
a
z
v

o
j 

v
o

lj
e
 

  6. (učiteljica jim da izziv, da mirno počakajo). 1 

4,4 % 
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Daljši opis dogajanja tekom učne enote 

Učiteljica pride v razred, pozdravi učence in jih povabi v krog. Učiteljica v španščini 
narekuje, kaj naj naredijo (poskočijo, se primejo za ušesa, naredijo 3 poskoke...) 
(1.). Otroci sodelujejo, ko doda glasbo,  otroci zaplešejo (glasbo že poznajo) (2.). 
Povabi jih za mizo, kjer v tišini poslušajo dež (3.). Nekateri otroci položijo glave na 
mizo in se popolnoma sprostijo.  Učiteljica prinese zaprto leseno škatlo, iz katere 
otroci dvigujejo čepke in povedo, katero barvo so našli spodaj (4.). Za aktivnost so 
visoko motivirani, drug drugemu pomagajo s poimenovanjem barv (5.). Nekateri čez 
čas postanejo nemirni, učiteljica jim da izziv, da mirno počakajo, da nalogo opravijo 
vsi. Pokončno sedejo in se trudijo ostati prisotni (6.). Učiteljica vpraša, kaj so počeli 
pri prejšnji uri španščine. Povedo, da so govorili o športih in stvareh, ki jih radi 
počnejo; nekateri začnejo naštevati, kaj radi počnejo (7.). Pohvali učence, ki so 
mirno zdržali preteklo aktivnost. Razdelijo  učne liste, na katerih so po špansko 
zapisani različni hobiji, otroci se poskušajo spomniti pomenov (8.). Med prevajanjem 
učenci govorijo o posameznih hobijih (9.). Prevedejo vse besede; prevode narišejo 
ali zapišejo na list (10.). Učenki, ki še ne piše, učiteljica in sošolci večkrat pomagajo 
(11.). Na glas povedo, kater hobi imajo najraje (12.). Ostali si to zapišejo na učni list 
(13.). Na koncu preštejejo, katerega je izbralo največ učencev (14.). Pospravijo mize 
(15.) in še enkrat zaplešejo (16.). Sledi prosti čas. 
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Priloga 2: Primer analize dokumentov: končno poročilo o napredovanju otroka v 

vzgojno-izobraževalnem programu »VZŽ« (otrok 10, 2. razred). 

Stavki iz spričeval vezani na kognitivni razvoj.  

S
k

u
p

n
o

 š
te

v
il
o

 s
ta

v
k

o
v

 

(f
) 

Delež stavkov, 
vezanih na eno 

področje razvoja, 
glede na vse 

stavke v končnem 
poročilu o 

napredovanju 
učenca 

(f %) 

razume različne vrste poklicev; podaja natančna navodila; uči se novih 
pesmi; igra se igre, preko katerih se učimo jezik; sledi navodilom; znanje 
angleščine rada uporabi tudi izven pouka jezika; pozna povelja za nizki 
start; pozna pravila športnih iger;  sprejema in spoznava različne 
družbene ureditve, običaje in jezike;  samoiniciativno pripravi učne 
pripomočke za sošolce;  bere; zapiše; uredi; določi odnos; pozna pomen 
računskih operacij; prepozna in določa enice, desetice ter stotice;  
prepozna glavni in vrstilni števnik; nadaljuje enostavna zaporedja;  določi 
položaj telesa v vseh smereh; nariše vse geometrijske like; poimenuje in 
prepozna tudi dana geometrijska telesa;  nariše določeno razdaljo v cm; 
nariše presečišče črt; izmeri dano razdaljo v cm in m; stehta dani 
predmet; med seboj sešteva in odšteva; meri tako s standardnimi kot 
nestandardnimi pripomočki; predmete razporedi v skupine; zbere, uredi, 
prikaže in bere podatke iz različnih vrst prikazov; prepozna glavne 
podatke in vprašanje;  prepozna nadaljevanje težjih geometrijskih in 
številskih vzorcev;  praktično, slikovno in v zapisu matematiko raziskuje 
z visoko mero navdušenja; učenka bere in zapiše krajše neumetnostno 
besedilo;  besedilo ustno ter pisno obnovi; povedi piše v obeh tiskanih 
ter v pisani pisavi;  piše po nareku; pozna pomen navedenih besed;  v 
povedih pravilno uporabi veliko začetnico;  zna govoriti v knjižni izreki;  
sestavi in zapiše krajša zaokrožena besedila;  razume dogajalni čas in 
prostor;  razume kdo je avtor; razume razliko med nekoč in danes; 
sestavi in zapiše pravljico; dogodke zna časovno urediti;  samostojno 
recitira ter pojasni pomen kitic; uspešna je pri različnih tipih nalog; 
sestavlja ter zapiše lastne rime;  razume in predstavi pogoje za rast in 
razvoj živih bitij;  pozna osnovne zunanje dele človeškega telesa; ve, 
kako nastane in se razvija otrok;  razume spreminjanje pokrajine in bitij 
skozi čas;  pozna letne čase; pravilno uporablja koledar;  zna opredeliti 
del dneva glede na položaj sonca; se orientira v času; prepozna in opiše 
globus; pozna osnovne geografske pojme; razume kaj je snov; pozna 
več vrst in agregatnih stanj snovi; zna iz različnih materialov izdelati 
izdelek; razume pomen zunanje sile na gibanje predmetov; pozna 
osnovne prometne znake; pozna več vrst prometa; pozna varnostno 
preventivo v prometu; ve, da motorni pogon onesnažuje ozračje; zna 
uporabljati vremenski koledar; pozna različne vremenske pojave; 
vremenske pojave  prepoznava v okolju;  pozna in poimenuje različne 
oblike družinskih skupnosti; ve, da živimo v Sloveniji; pozna državne 
simbole; pozna različne običaje ter praznovanja; znanje samoiniciativno 
predaja sovrstnikom;  prepozna poznano pesem; igra vzorce na glasbila; 
razume in uporablja osnovne glasbene pojme;  razlikuje med ljudsko in 
umetno glasbo; prepozna  posamezna glasbila; sestavila je celotno 
koreografijo nastopa ritmične gimnastike; pozna različne glasbene 
oblike; pomaga ostalim učencem; pozna različne slikarske in risarske 
materiale; ne pozabi besed. 

   84 54,5 % 
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Stavki iz spričeval vezani na čustveni in socialni razvoj  

S
k

u
p

n
o

 š
te

v
il
o

 s
ta

v
k

o
v
 (

f)
 

Delež 
stavkov, 
vezanih 
na eno 
področje 
razvoja, 
glede na 
vse 
stavke v 
končnem 
poročilu o 
napredov
anju 
učenca  

(f %) 

prepoznava družbene vrednote; v razredu je  pripomogla s svojo 
motiviranostjo; ima razvit občutek za ravnovesje; zaveda se 
pomena medsebojnega sodelovanja; všeč ji je fotografiranje; 
pomaga ostalim učencem; zaveda se, da je vsak človek enkratno 
bitje; rada posluša glasbo; večkrat je vlogi pomočnika  in pri tem 
kar žari; prepozna lastnosti književnih oseb; je ustvarjalna pri 
pisanju besedil; odlična je v improvizaciji na različnih glasbilih; 
praktično, slikovno in v zapisu matematiko raziskuje z visoko mero 
navdušenja; rada pleše; znanje samoiniciativno predaja 
sovrstnikom; sestavila celotno koreografijo nastopa ritmične 
gimnastike; glasba jo sprošča in umirja; spoštuje umetnost; 
udejanja  družbene vrednote; razvija izražanje in komunikacijo; ima 
razvito sposobnost sproščanja misli; vedno viša zavest glede 
lastne vrednosti; sprejema različne vrste poklicev; zaveda se 
lastnih talentov in novih želenih  področij; usvojena znanja predaja  
vrstnikom in se dopolnjuje z njihovimi močnimi področji; 
samopodoba se pozitivno razvija; pri razlagi in vodenju skupine je 
zelo uspešna; je napredovala v vlogi sprejemanja medsebojnih 
razlik ter razvijanja različnih pristopov vodenja ter sledenja 
vrstnikom; sprejema in spoznava različne družbene ureditve, 
običaje in jezike; svoje  pomanjkljivosti  zna že bolje prilagoditi 
lastnim pričakovanjem; likovno ustvarja; priskoči na pomoč 
sošolcem; pokaže samoiniciativo pri iskanju odgovorov oziroma pri 
komunikaciji z učiteljem; uživa v španščini; sproščeno sprejema 
tudi občasno nepoznavanje določenih besed ali tem; izbere 
primeren ritem tako zase, kot za skupino; sprosti se ob izvajanju 
koreografij ob glasbeni spremljavi; vrstnike vodi na način, v 
katerem zajame vse interese ostalih in se jim prilagodi;  
samoiniciativno pripravi učne pripomočke, ob tem pokaže veliko 
veselja; obožuje klasično glasbo; umetniško se izraža; izraža se 
sproščeno in samozavestno; je skrbna do izdelkov drugih vrstnikov 

43 28 % 
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Stavki iz spričeval, vezani na otrokov telesni razvoj 

S
k
u

p
n

o
 š

te
v
ilo

 s
ta

v
k
o
v
 (
f)

 

Delež 
stavkov, 
vezanih na 
eno 
področje 
razvoja, 
glede na 
vse stavke 
v končnem 
poročilu o 
napredova
nju učenca  

(f %) 

sposobnost sproščanja telesa je še dodatno razvila; ima gibčno 
telo in zmore izvesti različne gimnastične vaje;  izvede povelja za 
nizki start; izvede vaje sproščanja; izvede elemente sodobnega 
plesa; gibalno ustvarja poljubne gibe; obvlada svoje lastno telo 
skozi ples; pozna in izvede različne oblike gibanja; sestavila 
celotno koreografijo nastopa ritmične gimnastike;  zna iz različnih 
materialov izdelati izdelek; njena pozornost pri delu je budna; 
izvede različne oblike vztrajnostnega teka; preizkusi se v 
tekmovalnih pogojih; sodeluje v športnih igrah; rada improvizira z 
gibi;  podaja si žogo; sprosti se ob izvajanju koreografij ob glasbeni 
spremljavi; plezanje ji včasih še predstavlja izziv; vztrajno meče 
žogo v cilj; rada pleše; glasba jo sprošča in umirja 

21 13,6 % 
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Stavki iz spričeval, vezani na razvoj volje oz. storilnostne motivacije 

S
k
u

p
n

o
 š

te
v
ilo

 s
ta

v
k
o
v
 (
f)

 

Delež 
stavkov, 
vezanih na 
eno 
področje 
razvoja, 
glede na 
vse stavke 
v končnem 
poročilu o 
napredova
nju učenca  

(f %) 

samoiniciativno zelo dobro razvija nova želena  področja; sedeči 
nepremični položaj je držala tudi več minut; med izvajanjem kaže 
visoko mero navdušenja, visoko razvito voljo; vztrajno meče žogo 
v cilj;  za izdelek si vzame čas; pouku je pripomogla s svojo 
motiviranostjo za dobro opravljeno delo 

6 3,9 % 
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Priloga 3: Primer analize dokumentov: končno spričevalo otroka, ki se šola po 

javnem vzgojno-izobraževalnem programu (otrok 8, 2. razred) 

 

 

Področje 
razvoja 

Stavki iz spričeval vezani na posamezno področje 
razvoja 

S
k

u
p

n
o

 š
te

v
il
o

 s
ta

v
k

o
v
 (

f)
 

Delež 
stavkov, 
vezanih na 
eno 
področje 
razvoja, 
glede na 
vse stavke 
v končnem 
poročilu o 
napredova
nju učenca 

(f %) 
Kognitivni 
razvoj 
 

besedilo ustreza danemu naslovu; povedi si smiselno sledijo; 
pripoveduje zborno, dovolj glasno in razločno; prepiše krajše 
tiskano besedilo; zapis je čitljiv; napiše vsebinsko ustrezne 
odgovore; besedilo in povedi napiše samostojno z nekaj 
pravopisnimi napakami; pravilno uporabi veliko začetnico na 
začetku povedi in pri osebnih lastnih imenih; na koncu povedi 
postavi ločilo; opredeli položaj predmeta v prostoru; po navodilih 
se pravilno premika po prostoru; oblikuje kratka navodila; 
sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20; izračuna tudi 
enačbe seštevanja in odštevanja; rešuje preproste besedilne 
naloge; prepozna in poimenuje osnovna geometrijska telesa in 
like; prepozna in riše različne črte;  nariše in označi točko z 
veliko tiskano črto; označi presečišče; uporablja geometrijsko 
orodje; po navodilih izvaja likovne tehnike; poje načrtovan izbor 
pesmi; pri posameznem besedilu izbrane pesmi se še zmoti; 
pozna dejavnosti, ki potekajo na šoli; predstavi; pozna; opiše 
poklice delavcev na šoli; poimenuje dele dneva; poveže z 
dejavnostmi; navede spremembe v letnih časih; našteje 
mesece v letu; uporablja koledar; na njem se pravilno orientira 

34 
 

69,4 % 

Čustveni 
(tudi 
socialni) 
razvoj 

ponazarja razpoloženje pesmi; jo doživeto deklamira; pri 
likovnem izražanju uporabi svojo likovno domišljijo, spomin in 
predstave;  manj zbrano posluša izbor načrtovanih skladb; 

4 
 

8,2 % 

Telesni 
razvoj 
 

ponazarja razpoloženje pesmi; po navodilih pravilno premika po 
prostoru; izvaja gimnastični prvini;  vodeno zapleše dva otroška 
plesa;  usvaja tehniko metanja; podajanja; lovljenja žoge; 
zadevanja v cilj 

8 
 

16,3 % 

Razvoj volje 
(storilnostne 
motivacije) 

na doslednost izvajanja se še navaja; pri delu mu manjka 
vztrajnosti; za likovno izražanje še potrebuje spodbude 
 

3 
 

6,1 % 
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Priloga 4: Primer intervjuja 

Intervju S10 Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 
Kaj za vas pomeni celosten pogled 

na otroka? 
Predvsem to, da se z otrokom ne 

ukvarjajo samo z vidika znanja ampak 
iz vseh področij. Če pride otrok s 
problemom od doma, s tem v šoli 
nekaj naredijo. Mi smo imeli doma 

npr. ločitev in so hčeri vsi priskočili na 
pomoč, imela je blazno podporo (tudi 
starši smo jo imeli). Celostni razvoj 
pomeni tudi fizični razvoj; da mi npr. 
povedo, da hči od kosila odhaja še 

lačna … Da se res gleda na vsa 
področja in se daje poudarek tistemu 
področju, ki je določenem trenutku 

bolj na udaru. 
 
 

Menite, da v OŠ, kjer poučujejo po 
vzgojno-izobraževalnem programu 

»Vzgoja za življenje«, učence 
vodijo v celostni razvoj, kar 

pomeni, da pomeni, da v enaki 
razvijajo kognitivni, socialni, 

emocionalni in telesni razvoj? 
Da, vsekakor! 

 
Na katera področja (če katera) bi 
bilo po vašem mnenju potrebno 

dati še večji poudarek? 

Mi smo blazno zadovoljni, ni področja, 
katerega bi izpostavila. Vedno se da 

kaj izboljšati, ampak kot starš, ki nima 
direktnega vpogleda v pouk, bi rekla, 
da se daje poudarek na vsa področja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ali menite, da se celostna 
obravnava otroka v šoli odraža v 
njegovem življenju izven šole in 

doma? Kako to opažate? 
Hči med prijatelji (posebno mlajšimi) 

pove, kaj je učitelj v posamezni 
situaciji rekel, kako je treba ravnati, 
kako se umiriti. Zadnjič je nekomu 

nekaj padlo v oko in je takoj to 
povezala z izkušnjo na taboru in tem, 
kako so to rešili tam. Situacije iz šole 

zelo povezuje z vsakdanom. Ta 
občutek za sočloveka je imela že prej, 

zdaj pa ga je še bolj razvila. Je pa 
res, da v šoli zelo uživa, ves čas bi se 

 
 

z otrokom se ukvarjajo na vseh 
področjih (1) 

 
 
 

če ima otrok problem doma, s 
tem v šoli nekaj naredijo (2) 

ločitev, hčeri so vsi priskočili na 
pomoč, imela je podporo, prav 

tako starši (3) 
 
 

pomeni tudi fizični razvoj, npr. to, 
da je hči po kosilu še vedno 

lačna (4) 
 

gleda se vsa področja in se daje 
poudarek tistim, ki so v 

določenem trenutku najbolj na 
udaru (5) 

 
 
 
 
 

da, vsekakor (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
smo zadovoljni (7) 

 
ni področja, katerega bi 

izpostavila (8) 
 

vedno se da kaj izboljšati (9) 
 

rekla bi, da se daje poudarek 
vsem področjem razvoja (10) 

 
 

hči pove, kako je učitelj deloval v 
posamezni situaciji, kako se je 

potrebno umiriti (11) 
 

nekomu je nekaj padlo v oko in 
je povezala z izkušnjo na taboru 
ter s tem, kako so tam situacijo  

reševali (12) 
 

 
 

Z otrokom delajo na 
več razvojnih področjih 

 
 

Če ima otrok problem 
doma, se s tem 

problemom ukvarjajo 
tudi v šoli 

 
ponudijo pomoč in 
podporo otroku in 

staršem 
 

Vključuje razvoj na 
fizičnem področju 

 
 
 

Z otrokom delajo na 
več področjih 

 
upoštevajo, katero 

področje razvoja je v 
določenem trenutku za 
otroka najbolj aktualno 

 
 
 

da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

razporeditev področji je 
ustrezna 

daje se poudarek vsem 
področjem otrokovega 

razvoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poteka transfer med 
situacijami v šoli in 

doma, oponaša 

 
 

celostna 
obravnava otroka 

 
 

reševanje 
problema v šoli in 

doma 
 
 
 

s strani šole 
nudena pomoč 
celotni družini 

 
razvoj na fizičnem 

področju 
 

celosten razvoj 
 

sledenje 
aktualnemu stanju 

otroka 
 
 
 
 

 
celosten razvoj 

otroka 
 
 

 
 
 
 
 
 

razvijanje 
posameznih 

področij 
otrokovega 
razvoja je 

uravnoteženo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poteka 
transfer znanja 
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učila … 
 
 
 

Kakšen doprinos vidite v 
izmenjavah informacij o otroku z 

učiteljem? 

Te izmenjave se mi zdijo izredno 
pomembne. Imeli smo nekaj stresnih 
situacij in smo si celo med vikendom 
izmenjevali sporočila in so stvari tekle 
bolj naravno. Hči je v pon. npr. v šolo 
prišla z nekim problemom, učiteljica je 

najprej problem predstavila celotni 
skupini, ko so vsi vedeli, pa je hči 
brez obremenitve spregovorila še 
sama. To, da lahko sodelujemo, je 

meni blazno pomembno. 
 
 

Ali menite, da je s strani učitelja 
informacij o posameznem področju 
razvoja otroka več kot informacij o 

napredovanju na ostalih 
področjih? Na katerih? 

Poročila so smiselna in primerna, 
staršem dajo splošne informacije o 

pedagoškem procesu. V primeru, ko 
je poročilo naslovljeno osebno na 
mojega otroka je večinoma zelo 

točno. 
 
 

Ali, od kar je vaš otrok 
vključen v program, ki deluje po 

načelih Vzgoja za življenje, opažate 
spremembe v svojem lastnem 

pogledu na razvoj otroka? 
Vsekakor! Jaz sem sicer zelo 

kolerična in se mi zdi, da sem ta 
»VZŽ« zelo potrebovala. V vrtcu me 
je hči »pripeljala« do joge, zdaj pa do 

»VZŽ-ja«. 
 
 

Katere so za vas najpomembnejše 
stvari, katerih se mora otrok naučiti 

v šoli? 

Meni je znanje še vedno zelo 
pomembno, to, da otrok ugotovi v 

čem je dober, v čem uživa in se s tem 
ukvarja. Da je sreča v tem, da 

počneš, kar te veseli. V javni šoli bi do 
tega verjetno zelo težko prišla, tu pa 

se to spodbuja. Otroka vodijo po 
korakih do cilja, da se spozna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

šolske situacije povezuje z 
vsakdanom (12) 

 
občutek za sočloveka je imela 

že prej, zdaj ga je še bolj razvila 
(13) 

 
v šoli uživa, želi se učiti (14) 

 
 
 
 
 
 

izmenjave se mi zdijo zelo 
pomembne (15) 

 
 

v nekaterih stresnih situacijah 
smo si sporočila pošiljali celo 
med vikendom, tako so stvari 

tekle bolj naravno (16) 
 
 

hči je v šolo prišla s problemom, 
o tem je s skupino najprej 

govorila učiteljica, nato pa je 
spregovorila tudi hči sama (17) 

 
 

da lahko sodelujemo, mi je zelo 
pomembno (18) 

 
 
 
 
 

so smiselna in primerna, dajo 
splošne informacije o ped. 

procesu (19) 
 

ko je naslovljeno na otroka, je 
večinoma zelo točno (20) 

 
 
 
 
 
 
 

vsekakor (21) 
sem kolerična in se mi zdi, da 
sem »VZŽ« potrebovala (22) 

 
v vrtcu me je hči »pripeljala« do 
joge, zdaj pa do »VZŽ-ja« (23) 

 
 
 
 
 

pomembno mi je znanje (24) 
 
 

da otrok ugotovi v čem je dober, 
v čem uživa (25) 

delovanje učiteljice 
hčeri je pomembno, da 

se ljudje umirijo 
 
 
 
 
 

Transfer znanja med 
šolo in domom 

 
 

imela je občutek za 
soljudi, v šoli je ta 

občutek dodatno razvila 
 

Rada hodi v šolo, 
veselje do učenja 

 
 
 
 
 
 

komunikacija z 
učiteljem je pomembna 

 
 

z učiteljico so 
komunicirali celo med 

vikendom 
 
 
 

dobra obveščenost je 
pomagala, da se je hči 

v šoli odpirala 
sošolcem 

 
 

pomembna je možnost  
komunikacije 

 
 
 
 

Daje informacije o 
pedagoškem procesu 

 
 
 

Vsebina, naslovljena na 
otroka, je navadno 

točno zapisana 
 
 
 
 
 

program »VZŽ« sem 
spoznala zaradi hčere, 

vendar sem ga 
potrebovala jaz. 

 
 

v vrtcu sem zaradi 

 
 

umirjanje je hčeri 
pomembno 

 
 
 
 
 
 

poteka transfer 
znanja 

 
 

razvila občutek do 
soljudi 

 
motivirana za 

šolske dejavnosti 
 
 
 

komunikacija med 
starši in šolo je 

pomembna 
 
 

komunikacija tudi 
izven delovnega 

časa 
 

ažurnost 
informacij 

pripomogla pri 
reševanju 
problemov 

 
 

pomembna je 
pripravljenost za 
komunikacijo in 

sodelovanje 
 

informacije o 
pedagoškem 

procesu 
 
 
 

individualna 
poročila so točno 

napisana 
 
 
 

 
mama je program 
»VZŽ« spoznala 

zaradi hčere, 
koristi pa tudi njej 

 
v vrtcu se je tako 

zgodilo z jogo 
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Najlepša hvala! 

 
 

da ugotovi, da je sreča v tem, da 
počneš, kar te veseli (26) 

 
v javni šoli bi to težje spoznala, 
tu pa je celo spodbujano (27) 

 
 
 

otroka vodijo do tega, da se 
spozna (28) 

hčere odkrila jogo, zdaj 
pa »VZŽ« 

 
 

pomembno je znanje 
 
 
 
 

glavno je, da otrok 
ugotovi svoje močne 

plati ter najde tisto, kar 
ga veseli. V šoli 

spodbujajo, da se 
usmerjajo na delovanje 

na področjih, ki jih 
osrečujejo, v javni šoli 

pa bi hči to težje 
spoznala 

pomemben 
kognitivni razvoj 

 
 

otrok mora 
spoznati kaj ga 

osrečuje in temu 
slediti 

 
v programu »vzž« 

tovrsten razvoj 
podpirajo 

 
v javni šoli ne bi 

imela podpore pri 
spoznavanju sebe 

in močnih 
področjih 
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Priloga 5: Soglasje staršev 

 

 

PROŠNJA ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI 

Pozdravljeni! 

Sem Meta Kurent, študentka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti, smer 
Poučevanje na razredni stopnji z angleščino. Sem v procesu pisanja magistrske 
naloge, katere naslov je Spodbujanje celostnega razvoja otroka znotraj vzgojno-
izobraževalnega programa po načelih »Vzgoja za življenje«. V raziskovalnem delu 
naloge bom med drugim preučevala končna poročila o napredovanju učencev OŠ 
Lila iz šolskega leta 2013/2014 in 2014/2015. Namen raziskave je ugotoviti, v 
kolikšni meri je celosten pristop do učenca v njih razviden. Imena učencev bodo 
anonimna, rezultate raziskave pa bom uporabila zgolj za potrebe magistrske naloge. 

Hvala za razumevanje in sodelovanje! 

S podpisom _________________ (ime in priimek) izjavljam, da se strinjam, da je v 
raziskavi za namen magistrskega dela uporabljeno poročilo o napredovanju 
________________ (ime in priimek otroka). 

 

Podpis:____________ 

 

Kraj in datum:  

 

 

 

 

 

 

 


